
ਕਰੋਨੋਾਵਾਇਰਸ (Coronavirus) ਕੀ ਹ?ੈ 

ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 2019 (Novel Coronavirus 2019) (COVID-19) ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸਟ੍ਰ ੇਨ ਹੈ ਜੋ ਮ ੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ 

ਤੋਂ ਦੂਸਰ ੇਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਬੂੂੰਦਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂੰਕਰਮਣ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀ ਖੂੰਘਦਾ ਜਾਾਂ ਵ ੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।  ਲੱ ਣ 

ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ 2-14 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਵਦਖਾਈ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ।  ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਵਵਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱ ਣਾਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪ ਸ਼ਟ੍ੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 

ਕੇਸਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮੌਤ ਤਕ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।   

 

ਲੱ ਣਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਬ ਖਾਰ 

 ਖਾਾਂਸੀ  

 ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ 

  

COVID-19 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਵਜਆਾਂ ਤਕ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ:  

 ਖਾਾਂਸੀ ਅਤੇ ਵ ੱਕ ਦ ਆਰਾ ਪੈਦਾ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਬੂੂੰਦਾਾਂ।  

 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਨੱਜੀ ਸੂੰਪਰਕ, ਵਜਵੇਂ ਹੱਥ ਵਮਲਾਉਣਾ।  

 ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਵਕਸੇ ਸਤਹ ਨੂੂੰ  ੂਹਣਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰਹ, ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਹਣਾ।  

  

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਵਕਵੇਂ ਸ ਰਵੱਖਅਤ ਕਰੀਏ 

 ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਘਰ ਰਹੋ।  

 ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂੂੰ  ੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।   

 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 20 ਸਵਕੂੰਟ੍ਾਾਂ ਲਈ ਧਵੋੋ।  ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤ ਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨੂੂੰ ਸ ਣਕਣ, ਖਾਾਂਸੀ ਕਰਨ, 

ਜਾਾਂ ਵ ੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ; ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।  

 ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟ੍ਾਈਜ਼ਰ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ, 

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਢੱਕ ੋਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਗੜੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ।  

 ਆਪਣੀ ਖਾਾਂਸੀ ਜਾਾਂ ਵ ੱਕ ਨੂੂੰ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕ,ੋ ਵਫਰ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਨੂੂੰ ਕੂੜੇ ਵਵੱਚ ਸ ੱਟ੍।ੋ  (ਟ੍ੇਬਲ ਉੱਤੇ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ ਟ੍ੇਬਲ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੂੰ ਕੀਟ੍ਾਣੂਆਾਂ 

ਨਾਲ ਦੂਵਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ) 

 ਅਕਸਰ  ੂਹਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤੂਆਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਕਲੀਵਨੂੰਗ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਪੂੂੰਝ ਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕਰ।ੋ  

 ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।  ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਵਜਸ ਲਈ CDC ਨੇ ਪੱਧਰ 2 ਜਾਾਂ 3 ਯਾਤਰਾ ਵਸਹਤ ਨੋਵਟ੍ਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html) 
 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC ) (ਵਬਮਾਰੀ ਵਨਯੂੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਵਭਾਗ) ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੂੰਦਰ ਸਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ COVID-19 ਸਮੇਤ, ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ।  ਤ ਹਾਨੂੂੰ 

ਵਸਰਫ਼ ਤਾਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ 

ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ COVID-19 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂੰਕਰਮਣ ਦੇ ਲੱ ਣ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਖਾਾਂਸੀ, ਵ ੱਕਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਬ ਖਾਰ।  ਇਹ 

ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜੋ਼ਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html


ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹ ੂੰਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤ ਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱ ਣ ਨਹੀਂ 

ਵਦਖਾ ਰਹੇ।  

 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੂੰ ਘਰ ਇਕੱਲਤਾ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਬ ਖਾਰ, ਖਾਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।  

  

ਤ ਹਾਨੂੂੰ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 

 ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਾਂ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਓਪਰੇਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤ ਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ ਅਵਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ 

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ।  

 ਜੇ ਤ ਸੀਂ 60 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਹੋ, ਜਾਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਫੇਫਵੜਆਾਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ 

ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟ੍ਮ ਵਰਗੀਆਾਂ ਅੂੰਡਰਲਾਈੂੰਗ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ COVID-19 ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ 

ਵਸਹਤ ਦੇ ਜੋ਼ਖ਼ਮਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਕਰੋ।  ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱ ਣ ਹਨ, 

ਤਾਾਂ ਤ ਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

 ਵਵਗੜ ਰਹੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ 

ਇੱਕ ਵਰਚ ਅਲ ਵਵਵਜ਼ਟ੍ ’ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ।  

 ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚ- ਜੋ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸਵਥਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਲੱ ਣ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮ ਲਾਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਘਰ ਕ ਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਅਤੇ 

ਇਕੱਲਤਾ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਵੇਖ)ੋ 

 

ਅਸੀਂ ਸ ਝਾਅ ਵਦੂੰਦ ੇਹਾਾਂ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਵਭਾਗ ਵਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ,ੋ ਜਦ ਤਕ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਹਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਤ ਹਾਨੂੂੰ ਵਕਸੇ ਪਰਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਹ ਇਸ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋ਼ਖ਼ਮ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇ

ਵਵਚ ਅੱਗ ੇਆਉਣ ਦ ੇਬਚਾਅ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੂੰ ਗੂੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੀਵਮਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੂੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਵਗਆ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਬਹ ਤ ਵਬਮਾਰ ਹਨ।  

   

ਵਕਸਨੂੂੰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ  

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ, “ਮੈਂ ਜਾਾਂਚ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ?” ਜਵਾਬ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀੂੰ ਹੈ।  ਫਲੂ 

ਵਰਗ ੇਲੱ ਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ CDC ਦ ਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕ ਝ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦ।ੇ  CDC ਦ ਆਰਾ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂੂੰ FDA ਦ ਆਰਾ ਮਨਜੂ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਜੋ 

ਵਸਰਫ਼ ਉੱਚ ਜੋ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਨਵੇਂ ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ।  

ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਲੱ ਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਪਦੂੰਡ ਵਪ ਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਵਵਸਥਾਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਇਹ 

ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਇਵਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।  ਇਹ ਮਾਪਦੂੰਡ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਧੇਰ ੇ

ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਵਥਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  

  

 



ਹੋਮ ਕ ਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਅਤ ੇਇਕਲੱਤਾ ਵਨਰਦਸ਼ੇ: 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ ਖਾਰ, ਸਾਹ ਦੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ ਦੂਵਜਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ।  ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਸੱਧੇ ਸੂੰਪਰਕ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ 

ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਵਕ ਤ ਸੀਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਹੋ (ਘਰੇਲੂ ਕ ਆਰੂੰਟ੍ੀਨ), ਭਾਵੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰਦਾ ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੀ 

ਵਬਮਾਰੀ ਵਵਚ ਸ ਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਦੂਵਜਆਾਂ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 

(ਘਰੇਲੂ ਇਕੱਲਤਾ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤ ਸੀਂ 72 ਘੂੰਵਟ੍ਆਾਂ ਤੱਕ (ਬ ਖਾਰ ਜਾਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ) ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦ।ੇ  ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਾਂ 

ਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਆਮ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।  

  

ਘਰਲੂੇ ਕ ਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਅਤ ੇਘਰਲੂੇ ਇਕਲੱਤਾ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦਸ਼ੇਾਾਂ ਵਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

 ਘਰ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਘਰ ਵਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਦਓ।  

 ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ।  

 ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਾਂਸਪਰੋਟ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।  

 ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਲਗਾਓ।   

 ਕੂੰਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵਚ ਨਾ ਜਾਓ।  

 ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ (ਜਦੋਂ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ 10 ਫ ੱਟ੍ ਦੂਰ ਰਹੋ)।  

 ਖਾਾਂਸੀ ਅਤੇ ਵ ੱਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਢੱਕ।ੋ  

 ਸਾਰੀਆਾਂ “ਵਧੇਰ ੇ ੋਹ” ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।  

 ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਵੱਖਰ ੇਸੌਣ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ/ਨਹਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

 ਆਪਣੇ ਘਰ ਦ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਾਲਤੂਆਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਾਂ ਵਨੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ (ਪਕਵਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ, ਕੱਪ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ, 

ਤੌਲੀਏ, ਜਾਾਂ ਵਬਸਤਰੇ) ਨੂੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।  ਇਨ੍ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਧੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੂੰ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ।  ਇਹ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਕਰਨ ਜਾਾਂ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੱਕਣ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।  

 ਜੇ COVID-19 ਲਈ ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤ ਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਤ ਹਾਡੀ 

ਜਾਾਂਚ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  

  

ਕੀ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹ ੈਵਕ ਮਰੇਾ ਪਵਰਵਾਰ ਜਾਾਂ ਹਰੋ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਨੂੂੰ ਸਵ-ੈਕ ਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ? 

 ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਵੈ-ਕ ਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦ ਆਰਾ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ।  ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ 

ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਤ ਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।  

  

 

 

 



ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ?  

COVID-19 ਵਾਲੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ  COVID-19 ਲਈ ਕੋਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟ੍ੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ।  COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲੱ ਣਾਾਂ ਤੋਂ   ਟ੍ਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਵਥਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਗੂੰਭੀਰ 

ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਵਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

  

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਪਰਤੀਵਿਆ ਬਾਰ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ ਵੇਖ।ੋ  

• CDC: COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

• ਪਰੋਵੀਡੈੰਸ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਆਡਵਾਇਜ਼ਰੀ (Providence Coronavirus Advisory): 

https://www.providence.org/patients-and-visitors/coronavirus-advisory 
 

ਵਰਚਅੂਲ ਵਵਵਜ਼ਟ੍ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

https://virtual.providence.org/ 
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