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29 ਜੂਨ 2021
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱਿ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ, ਸਰੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਦੀ ਰੁੱਸਖਆ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ-ਸਜਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਦਬਾਰਾ ਖਲ
ੁੱ ਹ ਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਸਬਮਾਰੀ 2019
(ਕੋਸਵਡ-19) ਦੀ ਲਾਗ ਸਨਯੰਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਹ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੰ ਘਟਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ, ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਸਖਆ ਨੂ ੰ ਪੁੱਕਾ
ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗ ਦੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਸੰਕਟਕਾੁੱਲੀਨ ਸਤਆਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਜਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹ ਲਾਗ ਸਨਯੰਤਰਣ ਦੇ
ਅਸਜਹੇ ਅਸਭਆਸਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਘਟਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ
ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂ ੰ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਸਭਆਸਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ
ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣਾ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਨਰਿੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਨਰਿੇਸ਼: ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਰਿਾਤਾਤਾਰੀਖ਼ 17 ਜੁਲਾਈ 2020
ਿੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਸ਼ਾਾਂ-ਵਨਰਿੇਸ਼ਾਾਂ ਿੀ ਥਾਾਂ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ।
ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ (CDPH),
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਰਲੇ ਸ਼ਨਸ ਸਡਵੀਜ਼ਨ ਔਫ਼ ਆਸਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ (Cal/OSHA) ਅਤੇ
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ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ
ਸਰਸਵਸਜ਼ (CDSS) ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕੇਅਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸੰਗ (CCL) ਦੇ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋ ਸਟਸ (PIN) ਸਵੁੱਚ ਸਦੁੱਤੀਆਾਂ
ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਉਸ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ
ਹੰਦਾ ਹੋਵ।ੇ
ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ CDPH, CCL, CAL/OSHA ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਵੁੱਖੋ ਵੁੱਖਰੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਮਤਾਬਕ ਢਾਸਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵੁੱਚ ਤਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਸਜੁੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਢਕਵਾਾਂ ਗੌਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਵੁੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਦੇ ਸਨਯਮਾਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰ ਛੂ ਤ ਦੀਆਾਂ ਸਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਕਾਸਮਆਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਸਖਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਸਜਹੜੇ ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾ Cal/OSHA ਕੋਸਵਡ-19
ਰੋਕਥਾਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸਥਾਈ ਸਮਆਰ (ETS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਿੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਸਮਆਰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੰਿੀ
•

ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਰੁੱਸਖਆ
ਅਤੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Cal/OSHA ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸਦਸ਼ਾਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਿਨਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰੋ।
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•

Cal/OSHA ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੋਗਰਾਮ (CPP) Cal/OSHA ਕੋਸਵਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸਥਾਈ ਸਮਆਰਾਾਂ (ETS)
ਅਿੀਨ ਇੁੱਕ ਲੋ ੜੀਂਿੀ ਵਲਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੇ ਟ ਤੁੱਕ ਪਹੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਸਵਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸਥਾਈ ਸਮਆਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

•

ਸਸਵਿਾਵਾਾਂ ਕੋਲ ਇੁੱਕ ਸਲਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਚਾ ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਕੋਸਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਸਵੁੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਵੁੱਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਸਦੁੱਸਦੇ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੀਸਟਵ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।

•

ਮਾਸਪਆਾਂ, ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੁੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸਲਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

•

ਸਕਸੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, CDPH ਦੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਸਵਿਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪਰਬੰਿਨ
ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੇ ਟੀਕੇ
•

CDPH ਨੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੂ ੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਿਨਾਾਂ ਸਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾ ਸਬਨਾਾਂ ਸਕਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰੁੱਸਖਆ, ਫ਼ਾਇਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ PIN 21-06-CCP ਦੇਖੋ।

•

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਸਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਮਪੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ।
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•

ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕ ਜਾਾਂ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਕਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਬੁੱਚੇ ਨੇ ਕੋਸਵਡ-19
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਨੂ ੰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਸਵਿਾ ਫ਼ਾਈਲ ਸਵੁੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੁੱਖੇ ਅਤੇ ਸਵਵਸਸਥਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਸੀਦ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਾਂ ਸਡਜੀਟਲ ਸਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਸਵਟੰਗ
•

ਟੈਸਸਟੰਗ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹ-ਪਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਪਰਤ ਹੈ। ਟੈਸਸਟੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ: ਕੋਸਵਡ-19 ਟੈਸਸਟੰਗ ਸੰਬੰਿੀ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼।

ਫੇਸ ਕਿਵਰੰਗਸ
•

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ CDPH ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ, 2021 ਤੁੱਕ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ
(CDPH) ਅਤੇ ਸਡਵੀਜ਼ਨ ਔਫ਼ ਆਸਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ (Cal/OSHA) ਵੁੱਲੋਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅੰਿਰੂਨੀ ਸੈਵਟੰਗਾਾਂ
ਸਵੁੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

•

ਨਵਜਾਤ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਜਾਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂ ੰ ਕਦੇ ਨਾ ਢਕੋ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ
ਜੋਖਮ ਹੰਦਾ ਹੈ।

•

ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

•

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਗਰਮੀ
ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਵੁੱਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੁੱਗ।ੇ
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ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਿੀ ਪੂਰਤੀ
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਸਟੰਗਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਰੁੱਸਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਤਤਕਾੁੱਲ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੁੱਤੇ
ਗਏ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੁੱਚ ਫੇਸ ਕਵਸਰੰਗਸ, ਹੁੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈਟਮਾਾਂ

ਬਾਲ ਿੇਖਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ

ਬੱਚੇ

ਫੇਸ ਕਿਵਰੰਗਸ

ਹਾਾਂ

ਹਾਾਂ

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ CDPH ਦੇ

2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਉਮਰ ਦੇ

ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਸ਼ਾ-

ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਫੇਸ ਕਵਸਰੰਗ ਪਸਹਨਣ ਦੀ

ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ

ਸਸਖਲਾਈ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਾਂ,

ਨਹੀਂ

ਿਸਤਾਨੇ

ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ, ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ, ਕੂ ੜੇ
ਨੂ ੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਾਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ
ਕੰਮਾਾਂ ਲਈ
ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ

ਹਾਾਂ, ਵਿਕਲਵਪਕ

ਸਸਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਦੇ ਸਨਰੀਖਣ ਦੇ ਅਿੀਨ

ਘੁੱਟ-ੋ ਘੁੱਟ 60% ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ

ਵਰਸਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਦੀ

(ਤਰਜੀਹੀ) ਜਾਾਂ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 70%

ਪਹੰਚ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਆਈਸੋਪਰੋਫਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਇੁੱਕ

ਸਿਆਨ ਸਦਓ ਸਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੱਥ ਿੋਣਾ

ਸਨਗਲ ਲੈ ਣ 'ਤੇ ਜ਼ਸਹਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੇਵਾ ਨੂ ੰ

ਸਨਉਰੋਟੌਕਸਸਨ ਅਤੇ ਅੁੱਖਾਾਂ 'ਚ ਜਲਣ

ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਲਨਾ

ਕਾੁੱਲ ਕਰੋ: 800-222-1222

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵੁੱਚ ਵਿੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੰਦਾ ਹੈ

ਸਿਆਨ ਸਦਓ ਸਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੱਥ ਿੋਣਾ

ਸਚਤਾਵਨੀ: ਅਸਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ

ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਲਨਾ

ਨਾ ਵਰਤੋ ਸਜਸ ਸਵੁੱਚ ਮੀਥੇਨੌਲ ਹੋਵੇ

ਸਵੁੱਚ ਵਿੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂ ੰ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਦੇ ਹੁੱਥਾਾਂ ਸਵੁੱਚ
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੁੱਕਣ ਤਕ ਰਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 24 ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਲਈ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ
ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ।

ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਸਫ਼ਾਈ ਉਤਪਾਿ

ਹਾਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਰੇਕ ਸਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ
ਮਤਾਬਕ ਸਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਸਰੁੱਸਖਆ ਉਪਕਰਨ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਓ।
ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਦੀ ਪਹੰਚ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰੁੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ।
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ਸਿਆਨ ਸਦਓ: ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਜਾਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਫਰਸੁੱਟ 5 ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਨੁੱਜੀ ਸਰੁੱਸਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰੀਰਕ ਿੂ ਰੀ ਅਤੇ ਸਵਥਰ ਸਮੂਹ
•

ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਲਾਗ ਸਨਯੰਤਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਅਸਭਆਸ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਇੁੱਕ ਵਿੀਕ
ਸਰੁੱਸਖਆ ਪਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੰ ਘੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

•

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਸਟੰਗਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮੂਹ ਵਾਲੀ ਤਰਤੀਬ ਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਸਥਰ ਸਮੂਹਾਾਂ ਵਾਲੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂ ੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਅਸਭਆਸ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੁੱਖਣ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਸਟਾਫ਼ ਨੂ ੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਸੰਬੰਿੀ ਲੋ ੜਾਾਂ ਲਈ Cal/OSHA ETS ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿਾਿਾਰੀ
ਹਵਾਦਾਰੀ ਸਸਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂ ੰ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਇੁੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਸਵਡ19 ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਸਜਹਾ ਵਿੀਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਸਵੁੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੂ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਸਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਵੁੱਚ ਬੁੱਸਚਆਾਂ
ਲਈ ਇੁੱਕ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਸਸਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੇਖ,ੋ ਹਵਾਦਾਰੀ
ਟਾਈਟਲ 22 ਲੋ ੜਾਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਔਫ਼ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ (CCR) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 101216(e)(2), 101223(a)(2),
101238(a), 102416(c), 102417(b), ਅਤੇ 102423.)
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•

ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦਾ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ CDPH ਦੇ ਅੰਤਸਰਮ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਸਫਲਟਰ ੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਣਵੁੱਤਾ ਲਈ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸਵੁੱਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ
ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹ ਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੀਆ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਸਫਲਟਰ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ
ਗਣਵੁੱਤਾ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•

ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ ਸਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਸਵਿਾ ਸਵੁੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੂ ੰ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਸਲਆਇਆ ਜਾਵੇ।

•

ਖੁੱਲਹੀਆਾਂ ਸਖੜਕੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂ ੰ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਲਈ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਪੁੱਸਖਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਨੂ ੰ
ਬਾਹਰ ਿੱਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਖੇ ਲਗਾਓ। ਹਵਾ ਸਵਚਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣਾਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗਾਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਏਅਰ ਸਫਲਟਰ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਨਕਾਸੀ ਪੁੱਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

•

ਤਹਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਿਨਾਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬੁੱਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵੈਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ
ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਸਖੜਕੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਹੋਵੇ।

•

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਸਵਿਾਵਾਾਂ ਲਈ ਵਿੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ CDC ਦੇ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੇਖੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ -ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
ਸਤਹ ਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਉਸ-ਕੀਸਪੰਗ
ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਸਿਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਸਹਤ ਸਾਵਿਾਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਿਤ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੁੱਤੇ ਲਾਗ ਸੰਬੰਿੀ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਸਖਲਾਈ ਸਦਓ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। CCR sections 101216(e)(2), 102416(c),
101238(a) ਅਤੇ 102417(b)) ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੇਖੋ)। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਇਹ ਪੁੱਕਾ
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ਕਰਨ ਸਵੁੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਸਕ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼, ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਥਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਸਹਤਮੰਦ
ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਾਂ ਇੁੱਕ ਸਨੁੱਜੀ ਅਸਿਕਾਰ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟਾਈਟਲ 22 CCR ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਾਂ 101216(e)(2),
101223(a)(2), 101238(a), 102417(b), ਅਤੇ 102423 ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਸਹਤਮੰਦ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਾਂ
ਸੰਬੰਿੀ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੇਖੋ।)
•

ਇੁੱਕ ਸਸਹਤਮੰਦ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਵੁੱਚ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ,
ਸੈਨੇਟਾਈਸਜ਼ੰਗ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਨਾ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬਸੰ ਿਤ ਲਾਗ ਸਨਯੰਤਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਸਵਸਸਤਰ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ CDC ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ।

•

ਕੁੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਾਂ ਆਸਦ ਿੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂ ੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕਣ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਿੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕਸੇ ਸਬਮਾਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ
ਪਸਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ PIN 20-11-CCLD ਦੇਖੋ।

•

ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚਣਨ ਵੇਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਸਨਕ ਸਰੁੱਸਖਆ ਏਜੰਸੀ (EPA) ਵੁੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦਾ ਸੂਚੀ “N” ਸਵੁੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸਵਰੁੱਿ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

•

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂ ੰ ਪੁੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਸਦੁੱਤੇ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

•

ਸਸਹਤਮੰਦ ਸਕੂ ਲ ਅਸਿਸਨਯਮ ਲਈ ਇਹ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦਾ ਸਸਖਲਾਈ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਨਲਾਈਨ
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ਸਸਖਲਾਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਏਕੀਸਿਤ ਕੀਟ ਪਰਬੰਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਨ ਸਦਓ:
ਇਹ ਪਸਰਵਾਰਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ।
ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ
ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੁੱਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਸਭਆਸਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਵਸ਼ਵਸਵਆਪੀ
ਸਸਹਤ ਸਾਵਿਾਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਿੀ ਸਸਹਤ ਅਸਭਆਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂ ੰ ਸਸਖਲਾਈ ਸਦਓ ਅਤੇ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
(ਟਾਈਟਲ 22 CCR ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਾਂ 101216(e)(2) ਅਤੇ 102416(c) ਸਵੁੱਚ ਹੁੱਥ ਿੋਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਿੀ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੇਖੋ)।
•

ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਪਸਹਨਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਿੀ CDC ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣੋ । ਮਾਸਕ ਅਕਸਰ ਿੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਬਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਿੂ ਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਕਰਨਾ
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਸਕਸੇ ਵੀ ਬੁੱਚ,ੇ ਮਾਸਪਆਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂ ੰ ਛੂ ਤ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੁੱਛਣ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਟਲ 22 CCR ਸੈਕਸ਼ਨ 101216(h), 101226.1(a)(1) ਅਤੇ 102417(e) ਦੀਆਾਂ
ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਦੂ ਸਜਆਾਂ ਤੋਂ ਅਲੁੱਗ ਜਾਾਂ ਵੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਜਨਹ ਾਾਂ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਸਵੁੱਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਸਦਸਣ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਜੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਅਲੁੱਗ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।
•

ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰੋ ਸਕ ਅਲੁੱਗ ਕੀਤੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਢਕਵੀਂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸਮਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਮਤਾਬਕ
ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸਸਹਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

CDPH Director’s Office, MS 0500 l P.O. Box 997377
l Sacramento, CA 95899-7377
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ਇੰਟਰਨੈ ੈੱਟ ਪਤਾ: www.cdph.ca.gov
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•

ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪਸਰਵਾਰਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਸਵੁੱਚ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਵੁੱਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਸਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਸ
ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਦੂ ਸਜਆਾਂ ਤੋਂ ਅਲੁੱਗ ਜਾਾਂ ਵੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਸਥਾਨਕ ਸਸਹਤ ਅਸਿਕਾਰੀਆਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਸਕਸੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤਰੰਤ ਸੂਸਚਤ ਕਰੋ।

ਭੋਜਨ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿਾ ਸਮਾਾਂ
ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਸਵੁੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
•

ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ-ਦੂ ਰ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਰੜਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਜਾਾਂ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਦੂ ਰੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਨਾਮ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

•

ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵੁੱਚ ਹੁੱਥ ਿੋਣ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ
ਅਸਭਆਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CDC ਅਤੇ CACFP ਦੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਭੋਜਨ ਪਰਬੰਿਨ ਸੰਬੰਿੀ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਥਾਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਤਾਾਂ ਖੁੱਲੀ ਥਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਿਾਇਰਸ ਿੇ ਪਰਭਾਿ ਜਾਾਂ ਹਮਲੇ ਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ
ਲਾਇਸੰਸ-ਿਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਕੋਲ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਜਾਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•

ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸਵਡ-19 ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪਰਬੰਿਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ
ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਪਰਸਤਸਕਸਰਆ ਸਵਚਲੀਆਾਂ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ।
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ਥੌਮਸ ਜੇ. ਐਰਾਗੌਨ ਐਮ.ਡੀ. ਡਾ.ਪੀ.ਐਚ.

ਗੈਵਿਨ ਵਨਉਸਮ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜ ਜਨ ਸਸਹਤ ਅਸਿਕਾਰੀ

ਗਵਰਨਰ

•

ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਸਵਿਾ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਜੇ ਉਹ ਕੋਸਵਡ-19 ਟੈਸਟ
ਸਵੁੱਚ ਪਾਸਜ਼ਸਟਵ ਆਏ ਹਨ ਜਾਾਂ ਸਕਸੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ਦਾ ਜਾਾਂ ਸ਼ੁੱਕੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਵੁੱਚ ਆਏ ਹਨ।

•

ਮਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਸਵੁੱਚ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਸਵਡ-19 ਪਾਸਜ਼ਸਟਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਨੂ ੰ
ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸਵਡ-19 Cal/OSHA ਸੰਕਟਕਾੁੱਲੀਨ ਅਸਥਾਈ ਸਮਆਰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ।

•

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨੂ ੰ CDSS ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਕੇਅਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸੰਗ ਸਡਵੀਜ਼ਨ (CCLD) ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਰਾਹੀਂ ਵਜਿੇਂ ਲੋ ੜੀਂਿਾ ਹੋਿੇ ਟਾਈਟਲ 22, CCR ਸੈਕਸ਼ਨ 101212(d) ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਪਸਰਵਾਰਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਸਰਤ ਸਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆਰਾ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਟਾਈਟਲ 22, CCR ਸੈਕਸ਼ਨ 102416.2(c)(3) ਦੇ
ਅਨਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ CCLD ਨੂ ੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰੋ।

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁ ਕਤੇ
ਕੋਸਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਉੈੱਤੇ ਬਹਤ ਪਰਭਾਵ ਸਪਆ ਹੈ। ਕਈਆਾਂ ਨੂ ੰ ਚਣੌ ਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਰਹਾ ਹੈ ਜੋ
ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ, ਭਾਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਸਵੁੱਚ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਕੋਸਵਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ, ਸਚੰਤਾ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਡਰ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਭਾਸਵਕ ਹੈ। ਹੇਠਾਾਂ ਕਝ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖਦ ਦੇ, ਸਟਾਫ਼, ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਅਤੇ
ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਪਰਬੰਿਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ:

CDPH Director’s Office, MS 0500 l P.O. Box 997377
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•

ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪਲੇ ਬੁੱਕ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਸਵੁੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂ ੰ ਨੋ ਸਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ
ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂ ੰ ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•

ਸਸਹਤਮੰਦ ਪੋਸ਼ਣ, ਨੀਂਦ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀਆਾਂ ਆਦਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ।

•

ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ।

•

ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਚੰਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਸਾਸਾਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ
ਸਜਨਹ ਾਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•

ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੁੱਚ ਉਪਲਬਿ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ਼, ਬੁੱਸਚਆਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲਹ ਕੇ
ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਜਸ ਸਵੁੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਵੁੱਚ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੰਬੰਿੀ ਸਲਾਹ ਉਪਲਬਿ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।

•

CalHOPE ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬਪਤਾ ਹੋਟਲਾਈਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ: 1- 800- 985- 5990, ਜਾਾਂ
66746 'ਤੇ TalkWithUs ਦਾ ਸਲਖਤੀ ਸਨੇ ਹਾ ਭੇਜ।ੋ

•

ਸਟਾਫ਼ ਨੂ ੰ 1-800-273- TALK (1-800-273-8255), 1-888-628-9454 ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਤਮ ਹੁੱਸਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਈਫ
ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਿਾਈਸਸਸ ਚੈਟ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਉਦਾਸੀ, ਸਚੰਤਾ ਜਾਾਂ ਸਵਆਕਲਤਾ; ਜਾਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾੁੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂ ੰ ਜਾਾਂ ਦੂ ਸਜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ।

CDPH Director’s Office, MS 0500 l P.O. Box 997377
l Sacramento, CA 95899-7377
(916) 558-1700 l (916) 558-1762 (fax)
ਇੰਟਰਨੈੱੈ ਟ ਪਤਾ: www.cdph.ca.gov

