
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਿਉ ਂਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਕਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਦੂਕਜਆਂ ਤਂੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਿੈ-ਿੁਆਰੰਟੀਨ) ਭਾਿਂੇ 
ਤੁਸੀਂ ਕਿਮਾਰ ਨਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਿੀਂ, ਕਿਉਕਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਿਰਕਮਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਿੋਈ ਿੀ ਕਿਅਿਤੀ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਭਾਿਂੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਟੀਿਾ 
ਲਕਗਆ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੰੂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਜੁਿਾਮ (ਕਸਰਫ “ਨੱਿ ਸੰੁਘਣ” 
ਸਮੇਤ), ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ, ਜਾਂ ਫ਼ਲੂ (ਕਜਿਂੇ ਕਿ ਿੁਖਾਰ, ਖੰਘਣਾ, ਨੱਿ ਿਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਕਿੱਚ ਦਰਦ) ਿਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੰੂ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਮਕਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸੰਪਰਿ ਤਂੋ 10 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਕਟਵ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 
ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਕਹਣਾ ਿੰਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ (ਕਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਛਲੀ ਿਾਰ ਸੰਪਰਿ ਤਂੋ 5 ਕਦਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਿੱਧ ਸਮਂੇ ਿਾਅਦ ਟੈਸਟ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ)।* ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਲੱਛਣਾਂ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋ ਅਤੇ ਕਪਛਲੀ ਿਾਰ ਸੰਪਰਿ ਤਂੋ 14 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਜਂੋ, ਮਾਸਿ ਪਾਓ, ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰੀ ਿਣਾਈ 
ਰੱਖਣਾ)।

ਉਦਂੋ ਿੀ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਟੀਿਾ ਲਕਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਦੀ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਪਛਲੇ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਿ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਟੀਿਾ ਲਕਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦਂੋ ਤੱਿ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 
ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੱਿ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਮਕਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।* ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਿਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਪਛਲੀ ਿਾਰ ਸੰਪਰਿ ਤਂੋ 14 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ 
ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨ ਅਤੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਸਿ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਟੀਿਾ ਲਕਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਪਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 5-7 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਂੈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਿਵਂੇ ਰੱਖਾਂ?
ਡਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿੇ ਘਰ ਕਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ; ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਮਕਹਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਿ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਤਂੋ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੱੁਟ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਤਂੋ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਧੇਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
• ਜਦਂੋ ਦੂਕਜਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਿ ਪਾਉ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਘਾਂ ਅਤੇ ਕਛੱਿਾਂ ਨੰੂ ਢੱਿੋ।
• ਜਦਂੋ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕਖੜਿੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਜੇ ਖੋਲੋ੍।
• ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇੱਿ ਿੱਖਰੇ ਿਾਥਰੂਮ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਿਸਰ ਧੋਿੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ 60% ਅਲਿੋਹਲ ਿਾਲੇ ਹਂੈਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਰੋ।
• ਅਕਜਹੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ਜਾਂ ਿੀਟਾਣੂ-ਮੁਿਤ ਿਰੋ ਕਜੰਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਸਰ ਛੂਹਦੇ ਹੋ।

ਿੀ ਮੈਨੰੂ ਸਵੈ-ਿੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੌਰਨ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੋਿੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਿਂੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਮਕਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਕਟਿ 
ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਿਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਪਛਲੇ ਸੰਪਰਿ ਦੇ 5-7 ਕਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਦੁਿਾਰਾ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਜਹੜੇ ਿੀ ਕਿਅਿਤੀ ਕਿੱਚ 
COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜਰ ਆਉਦੇਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਫੌਰਨ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿੱਚ ਿੋਕਿਡ ਟੈਸਕਟੰਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ 
ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਿਾਿ-ਇਨ ਟੈਸਟ ਿਲੀਕਨਿ ਲੱਭ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਿਾਨ ਤਂੋ ਸਿੈ-ਜਾਂਚ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇੱਿ ਟੈਸਕਟੰਗ ਸਾਈਟ 
ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਕਭੋ ਜਾਂ (833) 422-4255 ਜਾਂ 211 ‘ਤੇ ਿਾੱਲ ਿਰੋ।

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਲੱਛਣ ਮਕਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਦੂਕਜਆਂ ਤਂੋ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਿਰ ਲਓ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਓ। ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਿੰਧੀ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਚੇਤ ਿਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਸਮੂਹ ਕਿੱਚ ਹੋ।

ਇਸ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਇੰਟਰਐਿਕਟਵ 
ਕਲੰਿਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ QR 
ਿੋਡ ਨੰੂ ਸਿੈਨ ਿਰੋ।

*ਅਪਵਾਦ: ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ, ਕਰਹਾਇਸ਼, ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ ਕਸਹਤ ਕਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਿੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪੜੋ੍।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਦਾਇਤਾਂ 
COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਆਏ ਕਿਅਿਤੀਆਂ ਲਈ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Home-Isolation-Guidance.aspx#closecontact
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Symptoms-Risks.aspx#Question1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html?s_cid=11569:fully%20vaccinated:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN.Grants:FY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401
https://www.arcgis.com/apps/Nearby/index.html?appid=43118dc0d5d348d8ab20a81967a15401
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx



