ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ (Coronavirus) ਕੀ ਹੈ?
ਨੋ ਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 2019 (Novel Coronavirus 2019) (COVID-19) ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸਟ੍ਰ ੇਨ ਹੈ ਜੋ ਮੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਵਵਅਕਤੀ
ਤੋਂ ਦੂ ਸਰੇ 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 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਵਵਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱ ਣਾਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਟ੍ੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਕੇਸਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮੌਤ ਤਕਦੀ ਵਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੀ ਗਈਹੈ।
ਲੱ ਣਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਬਖਾਰ



ਖਾਾਂਸੀ



ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ

COVID-19 ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਤਕਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ:


ਖਾਾਂਸੀ ਅਤੇ ਵ ੱਕ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਬੂੂੰਦਾਾਂ।



ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਨੱਜੀ ਸੂੰਪਰਕ, ਵਜਵੇਂ ਹੱਥ ਵਮਲਾਉਣਾ।



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

ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂ ੂੰ ਵਕਵੇਂ ਸਰੱਵਖਅਤ ਕਰੀਏ


ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਘਰਰਹੋ।



ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂ ੂੰ ੂ ਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।



ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 20 ਸਵਕੂੰਟ੍ਾਾਂ ਲਈਧੋਵੋ। ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨੂ ੂੰ ਸਣਕਣ, ਖਾਾਂਸੀ ਕਰਨ,
ਜਾਾਂ ਵ ੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ; ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨਤੋਂ 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 ਨੂ ੂੰ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਗੜੋ ਜਦੋਂ ਤਕਉਹਖਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ।



ਆਪਣੀ ਖਾਾਂਸੀ ਜਾਾਂ ਵ ੱਕ ਨੂ ੂੰ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕ,ੋ ਵਫਰ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਨੂ ੂੰ ਕੂ ੜੇ ਵਵੱਚ ਸੱਟ੍।ੋ (ਟ੍ੇਬਲ ਉੱਤੇ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ ਟ੍ੇਬਲ ਦੀ ਸਤਹਨੂ ੂੰ ਕੀਟ੍ਾਣੂ ਆਾਂ
ਨਾਲ ਦੂ ਵਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। )



ਅਕਸਰੂ ਹਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਵਨਯਮਤ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਕਲੀਵਨੂੰਗ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਪੂੂੰਝ ਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰੋ।



ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼
ਕਰਨਲਈਕਵਹ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਵਜਸ ਲਈCDC ਨੇ ਪੱਧਰ 2 ਜਾਾਂ 3 ਯਾਤਰਾ ਵਸਹਤ ਨੋ ਵਟ੍ਸ 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
ਉਹਲੋ ਕ ਜੋ ਤੂੰਦਰਸਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਨੂ ੂੰ COVID-19 ਸਮੇਤ, ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈਇੱਕ ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ। ਤਹਾਨੂ ੂੰ
ਵਸਰਫ਼ ਤਾਾਂ ਹੀ ਇਕਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ COVID-19 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਸੂੰਕਰਮਣ ਦੇ ਲੱ ਣ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨਵਜਵੇਂ ਖਾਾਂਸੀ, ਵ ੱਕਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਬਖਾਰ। ਇਹ
ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸੂੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ


ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਘਰਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱ ਣ ਨਹੀਂ
ਵਦਖਾ ਰਹੇ।



ਆਪਣੇ ਆਪਨੂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਇਸਨੂ ੂੰ ਘਰਇਕੱਲਤਾ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।



ਬਖਾਰ, ਖਾਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈਆਪਣੇ ਆਪ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?


ਜੇ ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਾਂ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਓਪਰੇਟ੍ਰ ਨੂ ੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਅਵਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ
ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ।



ਜੇ ਤਸੀਂ 60 ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ, ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਫੇਫਵੜਆਾਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟ੍ਮ ਵਰਗੀਆਾਂ ਅੂੰਡਰਲਾਈੂੰਗ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ COVID-19 ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ
ਵਸਹਤ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਅਤੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨਦੇ ਢੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱ ਣ ਹਨ,
ਤਾਾਂ ਤਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।



ਵਵਗੜ ਰਹੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ
, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ
ਇੱਕ ਵਰਚਅਲ ਵਵਵਜ਼ਟ੍ ’ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ।



ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚ- ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸਵਥਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਲੱ ਣ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਲਾਾਂਕਣ
ਕਰਨਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਲਈਜਾਾਂਚ ਕਰਨਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਾਂ ਘਰਕਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਅਤੇ
ਇਕੱਲਤਾ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਵੇਖ)ੋ

ਅਸੀਂ ਸਝਾਅ ਵਦੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਵਭਾਗ ਵਵਚ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜਦਤਕਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਹਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਵਕਸੇ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆਰਾ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈਹੈ। ਇਹਇਸਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੂ ੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਵਵਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ
ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ੂੰ ਗੂੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੀਵਮਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਮਰਵਪਤ ਕਰਨਦੀ
ਆਵਗਆ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਬਹਤ ਵਬਮਾਰ ਹਨ।
ਵਕਸਨੂ ੂੰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਸਸਮੇਂ ਇਕਆਮ
ਸਵਾਲ ਇਹਹੈ ਵਕ, “ਮੈਂ ਜਾਾਂਚ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ?” ਜਵਾਬ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਨੂ ੂੰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀੂੰ ਹੈ। ਫਲੂ
ਵਰਗੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ COVID-19 ਲਈਟ੍ੈਸਟ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹCDC ਦਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਝ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। CDC ਦਆਰਾ ਮਾਪਦੂੰਡਾਾਂ ਨੂ ੂੰ FDA ਦਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਜੋ
ਵਸਰਫ਼ ਉੱਚ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਨਵੇਂ ਟ੍ੈਸਟ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਲੱ ਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਲਈਇਹਮਾਪਦੂੰਡ ਵਪ ਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਵਵਸਥਾਵਰਤ ਹੋ ਗਏਹਨ। ਇਹ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਹਮਾਪਦੂੰਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ
ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਲਈਵਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹਸਵਥਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਮ ਕਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਨਰਦੇਸ਼:
ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਸਸਮੇਂ ਬਖਾਰ, ਸਾਹ ਦੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵਚ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਸੱਧੇ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਲਈ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਇਹਵਕ ਤਸੀਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈਘਰਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਹੋ (ਘਰੇਲੂ ਕਆਰੂੰਟ੍ੀਨ), ਭਾਵੇਂ ਤਹਾਡੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੀ
ਵਬਮਾਰੀ ਵਵਚ ਸਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤਸੀਂ ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
(ਘਰੇਲੂ ਇਕੱਲਤਾ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੀਂ 72 ਘੂੰਵਟ੍ਆਾਂ ਤੱਕ (ਬਖਾਰ ਜਾਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ) ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦ।ੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ
ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਜੇ ਤਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਲਈਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਲਈਆਮ
ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸਰੱਵਖਅਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।
ਘਰੇਲੂ ਕਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕੱਲਤਾ ਲਈ
ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਘਰਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਘਰਵਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ
ਵਦਓ।



ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰਨਾ ਜਾਓ।



ਜਨਤਕਟ੍ਰ ਾਾਂਸਪੋਰਟ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।



ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਲਈਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀ ਲਗਾਓ।



ਕੂੰਮ, ਸਕੂ ਲ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵਚ ਨਾ ਜਾਓ।



ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ (ਜਦੋਂ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ 10 ਫੱਟ੍ ਦੂ ਰ ਰਹੋ)।



ਖਾਾਂਸੀ ਅਤੇ ਵ ੱਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਢੱਕ।ੋ



ਸਾਰੀਆਾਂ “ਵਧੇਰੇ ੋਹ” ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਹਰਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।



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



ਆਪਣੇ ਘਰਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਾਲਤੂ ਆਾਂ ਨਾਲ ਘਰਦੀਆਾਂ ਵਨੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ (ਪਕਵਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ, ਕੱਪ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ
,
ਤੌਲੀਏ, ਜਾਾਂ ਵਬਸਤਰੇ) ਨੂ ੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਧੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂ ੂੰ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂ ੂੰ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਕਰਨਜਾਾਂ
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈਕਦਮਚੱਕਣ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।



ਜੇ COVID-19 ਲਈਤਹਾਡੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕਘਰਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕਤਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਤਹਾਡੀ
ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕੀ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹਹੈ ਵਕ ਮੇਰਾ ਪਵਰਵਾਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਨੂ ੂੰ ਸਵੈ-ਕਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਵੈ-ਕਆਰੂੰਟ੍ੀਨ ਕਰਨਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦੀ, ਜਦਤੱਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਆਰਾ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਲਈ
ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂ ੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ
ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਤਹਾਨੂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂ ੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਇਸਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ?
COVID-19 ਵਾਲੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। COVID-19 ਲਈਕੋਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟ੍ੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ। COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਲੱ ਣਾਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈਸਮਰਵਥਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੂੰਭੀਰ
ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਲਈ
, ਇਲਾਜ ਵਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੂੰਗਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਜਨਤਕਵਸਹਤ ਪਰਤੀਵਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕਵਸਹਤ 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
ਵਰਚੂਅਲ ਵਵਵਜ਼ਟ੍ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ
https://virtual.providence.org/

