ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਰੱ ਖਣ ਸੰ ਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇ ੜਲਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਕਿਉਂ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਹੋ ਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸਵੈ -ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ) ਭਾਵੇ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਂ, ਕਿਉਂਕ�ਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਿਆ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਫੌ ਰਨ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ (ਸਿਰਫ “ਨੱਕ ਸੁੰਘਣ”
ਸਮੇ ਤ), ਮੌ ਸਮੀ ਐਲਰਜੀ, ਜਾਂ ਫ਼ਲੂ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘਣਾ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ) ਵਰਗੇ ਲੱ ਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈ ਨੂੰ ਕਿੰ ਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਏ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋ ਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈ ਸਟ ਨੈ ਗੇ ਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7
ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਰਹਿਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋ ਂ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇ ਂ ਬਾਅਦ ਟੈ ਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।* ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱ ਛਣਾਂ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋ ਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਂ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣਾ)।

ਉਦੋ ਂ ਕੀ ਜੇ ਮੈ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਿਆ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ COVID-19 ਹੋ ਇਆ ਹੋ ਵੇ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਹੋ ਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਣ ਵੇ ਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਆ ਹੋ ਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ
ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।* ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋ ਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੱ ਛਣਾਂ
ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ
ਟੀਕਾ ਲਗਿਆ ਹੋ ਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਕਿਵੇ ਂ ਰੱ ਖਾਂ ?

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ ; ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ :
• ਹੋ ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 6 ਫੁ ੱ ਟ ਦੂਰ ਰਹੋ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇ ਰੇ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
• ਜਦੋ ਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੰ ਘਾਂ ਅਤੇ ਛਿੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਢੱ ਕੋ ।
• ਜਦੋ ਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ।
• ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਬਾਥਰੂ ਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
• ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਕਸਰ ਧੋ ਵੋ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ , ਤਾਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 60% ਅਲਕੋ ਹਲ ਵਾਲੇ ਹੈ ਂਡ ਸੈ ਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।
• ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਜਿੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਛੂਹਦੇ ਹੋ ।

ਕੀ ਮੈ ਨੂੰ ਸਵੈ -ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌ ਰਨ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਆਏ ਹੋ , ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋ ਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈ ਸਟ ਨੈ ਗੇਟਿਵ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਏ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱ ਚ
COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਫੌ ਰਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਵਿਡ ਟੈ ਸਟਿੰ ਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ
ਮੁਫਤ ਟੈ ਸਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਵਾਕ-ਇਨ ਟੈ ਸਟ ਕਲੀਨਿਕ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋ ਂ ਸਵੈ -ਜਾਂਚ ਕਿੱ ਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇੱ ਕ ਟੈ ਸਟਿੰ ਗ ਸਾਈਟ
ਔਨਲਾਈਨ ਲੱ ਭ�ੋ ਜਾਂ (833) 422-4255 ਜਾਂ 211 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ।

ਜੇ ਮੈ ਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਣ ਲੱ ਗਣ ਤਾਂ ਮੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌ ਰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਚੇ ਤ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜੋ ਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ।

ਇਸ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਇੰ ਟਰਐਕਟਿਵ
ਲਿੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਣ ਲਈ ਇਸ QR
ਕੋ ਡ ਨੂੰ ਸਕੈ ਨ ਕਰੋ ।

*ਅਪਵਾਦ: ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ।
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