
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਸਵਕੰਗ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19:
ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਲੜ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?ੋ

ਤਹਾਨੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ 
ਪਾਉਣਾ ਅਜੇ ਿੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮਾਸਵਕੰਗ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਵੂਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰੋਗ ਵਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਾਂ CDC ਕੋਵਿਡ-19 ਕਵਮਊਵਨਟੀ 
ਪੱਧਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ CDC ਕੋਵਿਡ- 
19 ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਪੱਧਰਾਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਘੱਟ, 
ਮੱਧਮ ਜਾ ਉੱਿ ਜੋਖਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਵਕ ਵਕਹੜੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਿਾਈਆ (ਮਾਸਵਕੰਗ ਸਮੇਤ) ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਹੈ।
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• ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਿਾ ਵਿੱਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ 
ਲੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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• ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੜ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ CDC ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਪੱਧਰ ਦਰਵਮਆਨ ਜਾ ਉੱਿ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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• ਕਾਵਮਆ ਨੰ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੜ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ Cal/OSHA ਵਨਯਮਾ ਦੀ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ:
• ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਵਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਨਯਮਾ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੜੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।
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• ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਤਹਾਨੰ ਕੋਈ ਿੀ ਸੇਿਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਵਕਧਰੇ ਿੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
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• ਜਦੋਂ ਿੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਇੱਕ ਿੰਗਾ ਮਾਸਕ ਿੁਣ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾ ਇੱਕ ਿੰਗੀ ਤਰਾਾਂ 
ਵਫਵਟੰਗ ਿਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਮਾਸਕ (N95, KN95, KF94) ਨੰ ਿੁਣ। ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੇ 
ਨਾਲ ਉਪਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਿੀ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
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• ਜਾਣੋ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹ।ੈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 
ਪੂਰੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ੋ।

ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ 
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।
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