ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਹਦਾਇਤ�
1) ਇਕਾਂਤਵਾਸ (quarantine) ਕੀ ਹੈ?
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਤ� ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ-ਰਿਹਤ ਿਡਲੀਵਰੀ ਿਵਕਲਪਾਂ (ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2) ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਕ� ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸ� ਿਬਮਾਰੀ ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ
ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਭਾਵ� ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਓਦ� ਤੱਕ ਦੂ ਿਜਆਂ ਤ� ਦੂ ਰ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਮ� ਦੀ ਉਿਚਤ
ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਹੋ ਜਾਂਦੀ।ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂ ੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

3) ਮੈਨੂੰ ਿਕੰਨੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੇ ਛੂ ਤਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਿਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਤ� ਬਾਅਦ 14 ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4) ਿਕਸ ਨੂ ੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਲੱਛਣ ਿਦਖਣ ਤ� 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ 10 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਛੂ ਤਕਾਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੌਜ਼ਿਟਵ ਆਉਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਦੁ ਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂ ੰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ
ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਕੋਿਵਡ ਹੋ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਉਸਦੇ ਛੂ ਤਕਾਰੀ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ "ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ" ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਿਮਤੀ (1 ਤਰੀਕ) ਤ� 14 ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।

5) ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਖ਼ਆਲ ਹੈ?
ਜਦ� ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਗਆਤ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 14-ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈ ਗਿੇ ਟਵ ਟੈਸਟ
ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ।ਕੋਿਵਡ ਵਾਇਰਸ ਨੂ ੰ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਿਜਹੇ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰ੍ਜਨਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।5ਵ� ਜਾਂ 9 ਵ� ਿਦਨ ਕਰਵਾਏ
ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਹਦਾਇਤ�
6) ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨੂ ੰ ਕੋਿਵਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ

ਅਲੱਗ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ 14 ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁ ਸ� ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੇ ਛੂ ਤਕਾਰੀ ਸਮ� (ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� 10 ਿਦਨ ਬਾਅਦ) ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ।

7) ਮ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਕੰਨੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੈਲਕੁ ਲੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ:http://bit.ly/QuarantineCalc

ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਉਦਾਹਰਨ
ਜਦ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਪੌਜ਼ਿਟਵ ਟੈਸਟ ਆਉਦਾਂ ਹੈ:
A: _____________ (ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਓ)
ਉਸ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ:
B: ________________ (ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾਓ)
ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਐਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਛੂ ਤਕਾਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ:
C: ____________ (ਲਾਈਨ B ਤ� 10 ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਗਣੋ , ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਰਤੋ)
ਿਕ�ਿਕ ਤੁ ਸ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ 14- ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ:
D: ___________ (ਲਾਈਨ Cਤ� ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਜਦ� ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ).
ਿਕ�ਿਕ ਤੁ ਸ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ 14-ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ:
E:___________ (ਲਾਈਨ D ਤ� 14 ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਗਣੋ )
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� / ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ 5 ਿਦਨ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ
ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੈ ਗੇਿਟਵ ਟੈਸਟ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਿਮਆਦ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂ ੰ ਰੱਦ ਨਹ� ਕਰਦਾ।
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