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ਂ ਰ
ਿਵਸ਼ਾ: ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਰੋਕਥਾਮ ਰੀਮਾਈਡ
ਿਪਆਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ,
ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਾਪਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਇਹਨ� ਦੇ ਕ�ਪਸ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ� ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅਸ� ਕੁਝ
ਂ ਰ ਸ�ਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਰੀਮਾਈਡ
ਜਦ� ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤ� ਘਰ ਰਹੋ
ਸਨ�ਹੋਿਮਸ਼ ਹੈਲਥ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (Snohomish Health District) ਿਵਖੇ ਸੰ ਪਰਕ ਟ�ੇਸਰ� ਨ� ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਕੇਸ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱ ਧ
ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ�, ਕੰ ਮ ਜ� ਇਕੱ ਠ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ� ਖ�ਸੀ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਹੋਰ�
ਨ� ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਲੱਛਣ ਦੇ ਹੱ ਲ ਹੋਣ ਤਕ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਹੋ।
ਟੈਸਟ ਕਰਾਉ
ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸ� ਕਈ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਦੋਸਤ� ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹ� ਜੋ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਜ� ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣ
ਤ� ਬੱ ਚਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਿਟੰ ਗ, ਕੇਸ� ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਸ� ਇਹਨ� ਦੇ ਿਬਨ� ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕ
ਸਕ�ਗੇ।
ਕੋਿਵਡ
•
•
•
•
•

(COVID) ਦੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਬੁਖ਼ਾਰ
• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜ� ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਠੰਡ ਲਗਣਾ
• ਿਸਰ ਦਰਦ
ਖੰ ਘ
• ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾਸ਼
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
• ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜ� ਨੱਕ ਦਾ ਭਿਰਆ ਹੋਣਾ
ਥਕਾਵਟ
• ਸੁਆਦ ਜ� ਗੰ ਧ ਦਾ ਨਵ� ਨੁਕਸਾਨ

ਚਾਹੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਹ�, ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ, ਕਲੀਿਨਕ ਜ� ਫਾਰਮੇਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਜ�ਚ ਕਰਾਉ ਜ� ਔਨਲਾਈਨ www।snohd।org/testing ਤੇ ਜਾਓ। ਿਜਹੜੇ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਬਾਹਰ ਹਨ ਜ� ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ 'ਤੇ 425.339.5278' ਤੇ
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ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੱ ਕ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ�
ਤ� ਬਾਅਦ ਜ� ਵੀਕ�ਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨ�ਹਾ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱ ਕ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ
ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ 3-5 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਤੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਹਨ� ਦੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ / ਜ� ਸਕੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵ�
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ।
ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਨਕ ਜ� ਪ�ਦਾਤਾ ਨ� ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ। ਟੈਸਟ
ਿਸਰਫ ਉਸ ਸਮ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕੇਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ 14 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ
ਿਕਨ�� ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ? ਪੂਰੀ ਤਰ� ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਅੰ ਤਮ ਖੁਰਾਕ ਲਏ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ,
ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਿਕ ਉਪਲਬਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਬਹੁਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ:
•
•
•

ਸਨ�ਹੋਿਮਸ਼ ਕਾ�ਟੀ ਟਾਸਕਫੋਰਸ (Snohomish County Taskforce) ਜੋ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀ
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ http://bit।ly/snocovaccine 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨ� ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋ ਕੇਟਰ ਪੇਜ ਨੂੰ https://vaccinelocator।doh।wa।gov 'ਤੇ
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਿਰਟੇਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, www.vaccinefinder.org ਤੇ ਜਾਓ। ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਇੰ ਡਰ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਂ ਰ ਹਨ:
ਨਾਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਰੀਮਾਈਡ
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•

•

•

Pfizer-BioNTech ਇਸ ਸਮ� 16 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਇਕਲੌ ਤਾ COVID-19
ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। Moderna ਅਤੇ Johnson & Johnson ਇਸ ਸਮ� 18 ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਬ��ਡ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
16 ਜ� 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਤ� ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੀਆਂ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ।
ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਨਾਬਾਲਗ� ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੀ ਭਾਲ ਜ� ਤਿਹ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਨ�ਹੋਿਮਸ਼ ਕਾ�ਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕਫੋਰਸ (Snohomish County Taskforce) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਵੈਕਸੀਨਕਰਨ
ਸਾਈਟ� ਲਈ, 16 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਿਜਵ� ਿਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ।
ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਆਸ� ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਹੈ। ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬਾਲਗ਼� ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੱ ਕ ਐਫਡੀਏ (FDA) ਦੁਆਰਾ ਉਨ�� 15 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹ� ਆ�ਦੇ, ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਨੌਜਵਾਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱ ਠ� ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ, ਉਨਹ� ਤ� ਿਜਨ�� ਨਾਲ ਤੁਸ�
ਰਿਹੰ ਦੇ ਨਹ� ਹੋ - ਹਰ ਸਮ�, ਹਰ ਵਾਰ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ - ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ,
Chris Spitters
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