
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ  

ਸਕੂਲੀ ਸੁਰੱਵਿਆ 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਜ਼ 
 

12 ਮਾਰਚ, 2022 ਨ ੂੰ  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਡਲਕ 

ਹੈਲਥ (ਸੀ ਿੀ ਪੀ ਐਚ) (California Department of Public 

Health, CDPH) ਨੇ ਕੈਲੀਫਰੋਨੀਆ ਡਿਚ K-12 ਸਕ ਲਾਂ ਲਈ ਕੋਡਿਿ-19 

ਜਨਤਕ ਡਸਹਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਾਂ ਅਪਿਟੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 
ਅਪਿੇਟਾਂ ਡਿਚ ਮਾਸਕ ਸਬੂੰਧੀ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸਬੂੰਧੀ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 

ਬਦਲਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮ ੁੱ ਖ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਕ K-12 

ਸੈਡਟੂੰਗ ਡਿਚ ਕੋਡਿਿ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਡਿਚ ਆਏ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਗਰ ੁੱ ਪ-ਟਰੇਡਸੂੰਗ ਤਰੀਕੇ ਡਿਚ ਿੀ ਅਪਿੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਚਲੂੰ ਤ ਖੋਜ ਨੇ ਕੋਡਿਿ-19 ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਡਗਆਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਾਉਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੁੱ ਡਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਡਰਕ ਡਸਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਕੇ-12 

ਸਕ ਲੲ ਨ ੂੰ  ਡਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 
ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਲਈ ਸ ਰੁੱ ਡਖਅਤ ਰ ਪ ਡਿਚ ਖੋਲਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣ ਉੱਪਰ ਡਧਆਨ 

ਕੇਂਦਡਰਤ ਰੁੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹਨ। ਡਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ 

ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਕ ਲ ਕੋਡਿਿ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਿ 

ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਡਹਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੁੱਗ ੇਿੁੱਧਣ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਰੋਕਥਾਮ ਿੁੱਲ ਦੇਖਡਦਆਂ ਅਤੇ ਕਕਕਕ 

 

 

ਸਕ ਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਬਹ -ਪਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  
ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਮਹੁੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਚ 

ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਟ ਿਟੇ 

ਰਡਹਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਡਹਨਣਾ, ਡਬਮਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 
ਘਰ ਡਿਚ ਰਡਹਣਾ, ਲੋੜ੍ ਪੈਣ ’ਤੇ ਟੈਸਟ 

ਕਰਿਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਕ ਲੀ ਸ ਡਿਧਾਿਾਂ ਡਿਖੇ 
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਹਿਾ ਦੀ ਗ ਣਿੁੱਤਤਾ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 

ਇਸ ਤੁੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। CDPH 

ਦ ਆਰਾ   

ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੂੰਟਰਲੋ ਐਿਂ ਪਰੀਿੈਨਸ਼ਨ (ਸੀ ਿੀ ਸੀ) (Centers 

for Disease Control and Prevention, CDC) ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ 

ਅਕੈਿਮੀ ਆਫ਼ ਪੀਿੀਐਡਟਰਕਸ (ਏ ਏ ਪੀ) (American Academy of 

Pediatrics, AAP) ਦੀਆਂ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹ।ੈ K-12 

ਸਕ ਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਿੀ ਪੀ ਐਚ (CDPH) ਦੀ ਕੋਡਿਿ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਨਤਕ 

ਡਸਹਤ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਨਰੂੰਤਰ ਸਮੀਡਖਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕੋਡਿਿ-19 ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਡਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿੀ ਅਤੇ 
ਸਧਾਰਣ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਿਾਂ ਡਿਚੋਂ ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
12 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ , ਮਾਸਕਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੋਦਾਰ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ 

ਡਿਚ ਬਦਲ ਡਦੁੱਤਾ ਡਗਆ। ਬਦਲਾਿ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ, ਿਾ ਮਾਰਕ ਘਾਲੀ ਹੇਠਾਂ 
ਡਦੁੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਅਪਿੇਟ ਕੀਤਾ ਮਾਸਕ 

ਸਬੂੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਟੀਮਲ ਮਾਸਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ 

ਉਚ ਗ ਣਿੁੱਤਤਾ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਡਫਡਟੂੰਗ ਅਤੇ ਡਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾਲੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਡਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਮਾਸਕ ਪਡਹਨਣ ਿਾਲੇ ਡਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਰਿੋਤਮ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸਨ ੂੰ  ਪਡਹਨਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਆਸ-

ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਤੋ ਨ ੂੰ  ਉੱਪਰ ਸਰਿੋਤਮ ਡਨਯੂੰਤਰਣ 

ਡਦੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਲਈ, CDPH ਅਤੇ 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਪਬਡਲਕ ਹਲੈਥ (ਐਸ ਸੀ ਪੀ ਐਚ) (Sacramento 

County Public Health, SCPH) ਪ ਰਜ਼ੋਰ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਸਕ ਲ 

ਦੀਆਂ ਸੈਡਟੂੰਗਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਡਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਡਖਆ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਜੋ 

ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਰਿਤੋਮ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਐਚ (CDPH) ਦੇ ਅਪਡੇਟ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋਣਗੇ: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/ Pages/COVID-19/K-
12-Guidance-2021-22- School-Year.aspx 

ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਟੂਲਜ਼, 

ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਜ਼ 

ਖਬਰੀਪੁੱਤਰ ਅੂੰਕ 7 

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ 

ਗਰ ੁੱ ਪ ਕੂੰ ਟੈਕਟ ਟਰੇਡਸੂੰਗ 
ਕੋਡਿਿ-19 ਟੈਸਟ MIS-C 

ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਡਿਚ ਯ ਥ 

ਿੈਕਸੀਨ ਬ ਸਟਰਜ਼ 

2 
2 
3 
3 

4 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx


 

ਗਰੱੁਪ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਵਸੰਗ 

ਜਨਿਰੀ ਡਿਚ CDPH ਨੇ ਗਰ ੁੱ ਪ ਕੂੰ ਟੈਕਟ ਟਰੇਡਸੂੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ 

ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਡਿਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। K-12 ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ 

ਨਿੀਨਤਮ ਸੂੰਸਕਰਣ ਡਿਚ, CDPH ਗਰ ੁੱ ਪ-ਟਰੇਡਸੂੰਗ ਸਟਰੈਟਜੀ ਿੁੱਲ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰਜ਼ੋਰ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। CDC ਅੁੱਗੇ 
ਿਾਸਤੇ ਯ ਨੀਿਰਸਲ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਸੈਡਟੂੰਗ ਡਿਚ ਕੂੰ ਟੈਕਟ ਦੀ 
ਟਰੇਡਸੂੰਗ ਦੀ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂੰਗਠਨ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢ ੁੱ ਕਿੇਂ 
ਉਪਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਡਿਿ-19 ਨਾਲ ਸੂੰਭਾਡਿਤ 

ਸੂੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਡਿਸਡਤਰਤ ਸ ਚਨਾ ਬਾਰੇ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੱੁਪ 

ਟਰੇਵਸੰਗ ਦੇ ਵਤੰਨ ਮੁੱ ਿ ਵਹੱਵਸੱਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਲਾਗ ਲੁੱ ਗਣ ਦੇ ਅਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਡਕਸੇ ਕੋਡਿਿ-19 ਿਾਲੇ 

ਡਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਅੂੰਦਰਲੀ ਡਕਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕ ੁੱ ਲ 

15 ਡਮਨਟ (24 ਘੂੰ ਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਅਿਧੀ ਅੂੰਦਰ) ਤੋਂ ਡਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਾਂ ਡਬਤਾਉਣ ਿਾਲੇ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਡਚਤ ਕਰੋ। 

• ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਡਿਿ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਸਡਥਤੀ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦੇ ਡਬਨਾਂ, ਸੂੰਪਰਕ 

ਡਿਚ ਆਏ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਖਰੀ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ 3-5 ਡਦਨ ਦੇ 

ਅੂੰਦਰ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱਟ ਇਕ ਨੈਦਾਡਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਉਸ ਹਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਛੁੱਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਪਛਲੇ 90 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਕੋਡਿਿ-19 ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ। 
• ਸੂੰਪਰਕ ਡਿਚ ਆਏ ਡਿਡਦਆਰਥੀ ਖੇਿਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਤੋਂ 

ਅਡਤਡਰਕਤ ਗਤੀਡਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇ-12 ਸਕ ਡਲੂੰ ਗ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪੁੱਖਾਂ ਡਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਨ ੂੰ  
ਛੁੱਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਡਿਚ ਕੋਡਿਿ-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਡਿਕਸਤ ਹ ੂੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਜ਼ੀਡਟਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਘਰ ਵਿਚ ਿਰਤੋਂਯੋਗ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਵਕੱਟਾਂ ਦਾ 
ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ 

• ਯ . ਐਸ. ਡਿਚ ਹਰ ਘਰ ਹ ਣ ਯ . ਐਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ 

ਐਿਂ ਡਹਊਮਨ ਸਰਡਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਯ .ਐਸ. ਪੋਸਟਲ ਸਰਡਿਸ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦ ਜੇ ਰਾਊਂਿ ਅਧੀਨ ਘਰ ਡਿਚ ਿਰਤੋਂਯੋਗ ਚਾਰ 

ਅਡਤਡਰਕਤ ਕੋਡਿਿ-19 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ 

ਟੈਸਟ ਪੋਸਟਲ ਸਰਡਿਸ ਦ ਆਰਾ ਡਸੁੱ ਧੇ ਤ ਹਾਿੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਹ ਣ ਆਿਰ ਦੇਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ 

ਹੋਣ। ਆਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਸਰਡਿਸ (ਯ  ਐਸ ਪੀ ਐਸ) ਨ ੂੰ  
ਡਿਡਜ਼ਟ ਕਰੋ। https://www.covid.gov/tests 

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਵਕਸਮਾਂ 
ਵਕਹੜੀਆਂ ਹਨ? 

ਪੀ ਸੀ ਆਰ (PCR) ਟੈਸਟ 

• ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੈਸਟ। 
• ਇਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਡਿਚ ਡਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
• ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 24 ਤੋਂ 72 ਘੂੰ ਟੇ ਡਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਤ ਹਾਿੇ ਨਤੀਜੇ ਡਮਲਦੇ ਹਨ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤੋਂ ਡਜਿੇਂ ਤ ਸੀਂ 
ਪਾਜ਼ੀਡਟਿ ਹੋ 

 

ਰੈਵਪਡ ਐਟਂੀਜਨ ਟੈਸਟ 

• ਡਬਮਾਰ ਮਡਹਸ ਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤ ਰੂੰ ਤ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਂ ਇਕੁੱਠ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿੁੱਜੋਂ। 
• ਪੀ ਐਸ ਆਰ (PCR) ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਲਾਗ 

ਦੇ ਪਡਹਲੇ ਕ ਝ ਡਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ 
ਤ ਹਾਿੇ ਸਰੀਰ ਡਿਚ ਡਿਸ਼ਾਣ ੂੰ  ਘੁੱਟ ਮਾਤਰਾ ਡਿਚ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਡਿਸ਼ਾਣ ੂੰ  ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ 

ਸਕੇ। ਇਸਨ ੂੰ  ‘‘ਗਲਤ ਨੈਗੇਡਟਿ’’ ਕਡਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਤ ਹਾਿਾ 
ਟੈਸਟ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਨੈਗੇਡਟਿ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਕ 

ਤ ਸੀਂ ਅਸਲ ਡਿਚ ਪਾਜ਼ੀਡਟਿ ਹੋਿੋ। ਜੇ ਤ ਹਾਿੇ ਲੁੱ ਛਣ ਜਾਰੀ 
ਰਡਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮ ੜ੍-ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 

ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
• ਨਤੀਜਾ 15 ਡਮਨਟ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਜਹੇ ਸਮੇਂ ਡਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
• ਇਸਨ ੂੰ  ਘਰ ਡਿਚ ਿਰਤੋਂਯੋਗ ਟੈਸਡਟੂੰਗ ਡਕੁੱ ਟ ਨਾਲ ਘਰ 

ਡਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅਡਜਹੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਡਿਗੜ੍ ਰਹੇ ਹਨ - ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ 
ਤ ਸੀਂ ਬਜ਼ ਰਗ ਹੋਿੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਚਡਕਤਸਕ ਸਡਥਤੀਆਂ ਹਨ 

ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਤੀਬਰ ਕੋਡਿਿ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ’ਤੇ ਹੋ - ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਟੈਸਟ 

ਨਤੀਡਜਆਂ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦੇ ਡਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 

ਿਾਲੇ ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇਦੇਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

https://www.saccounty.net/COVID- 
19/Pages/Symptom- 
Screening_MobileTestingSite.aspx 
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ਬੱਵਚਆਂ ਵਿਚ ਮਲਟੀ ਵਸਸਟਮ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ 
ਵਸੰਡਰੋਮ 

CDPH ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਬੁੱ ਚੇ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਡਕਸ਼ੋਰ ਮਲਟੀ ਡਸਸਟਮ 

ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਡਸੂੰਿਰੋਮ ਇਨ ਡਚਲਿਰਨ (Multisystem Inflammatory 

Syndrome in Children, MIS-C), ਜੋ ਡਕ ਇਕ ਗੂੰਭੀਰ ਡਬਮਾਰੀ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕੋਡਿਿ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁੱਕ ਰਡਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
MIS-C ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਡਿਚ ਚਲੰਤ ਬੁਿਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਡਲਡਖਆਂ ਡਿਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਡਜ਼ਆਦਾ ਦਾ 
ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ 

• ਡਮਹਦੇ (ਪਟੇ) ਦਾ ਦਰਦ 

• ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆ ਂ

• ਦਸਤ 

• ਚਮੜ੍ੀ ਦੇ ਧੁੱਫ਼ੜ੍ 

• ਅੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ 
• ਸ ਸਤੀ ਜਾਂ ਡਸਰ ਹਲਕਾ ਲੁੱ ਗਣਾ 

MIS-C ਦੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਲੁੱ ਛਣ ਜੋ ਤ ਰੂੰਤ ਡਚਡਕਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਡਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਡਿਚ ਕਡਠਨਾਈ 

• ਛਾਤੀ ਡਿਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰਦਾ 
• ਨਿੀਂ ਦ ਡਿਧਾ 
• ਜਾਗਣ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਡਹਣ ਦੀ ਅਸਮਰੁੱਥਤਾ 
• ਪੀਲੀ, ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ-ਰੂੰਗਤ ਿਾਲੀ ਤਿਚਾ, ਹੋਂਠ, ਜਾਂ ਨਹ ੂੰਆਂ ਦਾ 

ਆਧਾਰ (ਤਿਚਾ ਦੀ ਰੂੰਗਤ ਉੱਪਰ ਡਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨ ਸਾਰ) 

MIS-C ਿਾਲੇ ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਨ ੂੰ  SARS-CoV-2 ਨਾਲ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਰਡਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੁੱਠ 

ਹਫ਼ਡਤਆਂ ਤੁੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਡਹੁੱ ਡਸਆਂ (‘‘ਅੂੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲ) ’ਤੇ ਜਲ ਣ, ਜਾਂ 
ਖਾਰਸ਼ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ ਲਣ ਇਸ ਸੂੰਦਰਭ ਦੇ ਡਬਨਾਂ ਪਦੈਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਕ ਬੁੱ ਡਚਆਂ 
ਨ ੂੰ  ਕੋਡਿਿ-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। MIS-C ਦ ਆਰਾ ਪਰਭਾਡਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅੂੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਡਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਡਦਲ, ਫੇਫੜ੍ੇ, 
ਗ ਰਦੇ, ਡਦਮਾਗ, ਤਿਚਾ, ਅੁੱਖਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਾਚਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੂੰਗ। ਡਕਉਂਡਕ ਇਹ 

SARS-CoV-2 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ, MIS-C ਇਕ ਨਿੀਂ ਅਿਸਥਾ ਹੈ ਡਜਸ ਬਾਰੇ ਅਪਰੈਲ 

2020 ਡਿਚ ਪਡਹਲੀ ਿਾਰ ਸ ਚਨਾ ਡਦੁੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਅਤੇ ਡਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਡਿਿ-

19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ MIS-C ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  MIS-C ਤੋਂ 
ਸ ਰੁੱ ਡਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਡਿਚ 

ਕੋਡਿਿ-19 ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਚ 

ਕੋਡਿਿ-19 ਦੇ ਡਿਰ ੁੱ ਧ ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। MIS-C ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਂ ਅਤੇ CDPH ਦੀਆਂ MIS-C ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਿੈਬਸਾਇਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰ:ੋ MIS-C ਵਡਸੀਜ਼ ਪੇਜ਼, MIS-C ਡਾਟਾ ਪੇਜ਼, ਿੰੁਝੋ ਨਾ MIS-C ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਰਚਾ, 
MIS-C Fਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ (ਐਫ਼ ਏ ਵਕਊ), ਅਤੇ MIS-C ਸੰਚਾਰ ਟੂਲਕ ਿੱ ਟ। 

5-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨਾਂ  

ਕੋਡਿਿ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਸ ਰੁੱ ਡਖਅਤ, ਪਰਭਾਿੀ ਅਤੇ ਮ ਫ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ ਪ ਰਜ਼ਰੋ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਡਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਡਿਿ-19 

ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਿੇਟ ਰਹੇ। ਇਸ ਡਿਚ ਇਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਹਣੋ ’ਤੇ ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਨ ੂੰ  
ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨਹ ਾਂ ਪਡਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਡਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਕੋਡਿਿ-19 ਨਾਲ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਹਣੋ ’ਤੇ ਡਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿਧ ੇਹੋਏ ਜ਼ੋਖਮ ’ਤੇ ਹ ੂੰਦੇ 
ਹਨ, ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਬਜ਼ ਰਗ ਪਡਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਡਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੁੱ ਡਖਆ ਪਰਣਾਲੀ 
ਦਰਡਮਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹ ਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਇਹ ਪਡਰਿਾਰ 

ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਡਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਕੋਡਿਿ-

19 ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਕ ਲਾਂ ਡਿਚ ਸ ਰੁੱ ਡਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮ ਡਹਕ 

ਗਤੀਡਿਧੀਆਂ ਡਿਚ ਸ ਰੁੱ ਡਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਡਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਫਾਇਜ਼ਰ - ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ (Pfizer- BioNTech) ਿੈਕਸੀਨ ਨ ੂੰ  5-15 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਲਈ ਅਡਧਡਕਰਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਡਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ 

ਸਿੀਡਕਰਤੀ ਡਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿੋਜ਼ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡਦਨ ਨ ੂੰ  ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ 

ਿੁੱਖਰੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
• 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ, ਬਾਲਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਮਲਣ ਿਾਲੀ ਿੋਜ਼ ਦੇ 

ਸਮਾਨ ਿੋਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
• 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁੱਕ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਅੁੱਧੀ ਿੋਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 
o ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਲੁੱ ਗਣ ਿਾਲੀ ਫਾਇਜ਼ਰ - ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡਿਚ 

ਓਹੀ ਡਕਰਆਸ਼ੀਲ ਸਮੁੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਡਕ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੁੱਿੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਬੁੱ ਡਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਡਦੁੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿੈਕਸੀਨ ਡਿਚ ਹ।ੈ 

• ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦ ਜਾ ਸ਼ਾੁੱਟ ਪਡਹਲੀ ਿੋਜ਼ ਤੋਂ ਡਤੂੰਨ ਹਫ਼ਡਤਆਂ ਬਾਅਦ ਡਦੁੱਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਲੀਡਨਕਲ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਨ ੂੰ  
ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਲਈ ਸ ਰੁੱ ਡਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ੀਲ ਡਸੁੱਧ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ 
ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਡਰੂੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

• ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹ ਤ ਦ ਰਲੁੱ ਭਤਾ ਨਾਲ ਡਸਹਤ 

ਉੱਪਰ ਤੀਬਰ ਪਰਭਾਿ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਬਾਰੇ 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ:ੋ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/safety/safety-of- vaccines.html 

• ਬੁੱ ਚੇ, ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼, ਜਾਂ ਡਸਰ ਦਰਦ, ਕਾਂਬਾ ਅਤੇ 
ਬ ਖਾਰ ਿਰਗੇ ਗੌਣ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਲੁੱ ਛਣ  ੁਝ 
ਕਿਨਾਂ ਕਿਚ ਠੀ  ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। 
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ਿੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 
 

12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਡਿਅਕਤੀ ਡਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਦ ਜੀ ਿੋਜ਼ ਘੁੱਟੋ-
ਘੁੱਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਡਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 
ਡਿਅਕਤੀ ਡਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮੋਿਰਨਾ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦ ਜੀ ਿੋਜ਼ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਪੂੰਜ ਮਹੀਨੇ 

ਪਡਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ J&J ਿੈਕਸੀਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਡਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ ਲਗਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5-11 ਸਾਲ ਦੇ 
ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਲਈ ਅਜ ੇਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਮ ਲਾਕਾਤ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਥੇ ਦਖੇੋ MyTurn.ca.gov। ਇੁੱਥੇ, ਕੋਈ ਿੀ 
ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਚ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ 
ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਮ ਫ਼ਤ ਡਿਚ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬੁੱਧ 

ਸੂੰਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਡਤਡਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਡਿਚ ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਡਨਕ ਦੇ ਡਟਕਾਡਣਆਂ ਦਾ 
ਪਾੁੱਪ-ਅੁੱਪ ਦਖੇਣਾ ਪਸੂੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੁੱਥੇ ਦੇਖੋ 
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccina tion-Clinic-

Locations.aspx। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕ ਝ ਡਟਕਾਣੇ ਡਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ਆਰਾ 1ਲੀ ਜਾਂ 2ਜੀ 
ਿੋਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ $25 ਜਾਂ $50 ਦੇ ਡਗਫ਼ਟ ਕਾਰਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਹਨ (ਡਟਕਾਣੇ ਉੱਪਰ ਡਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨ ਸਾਰ)। 
 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵਕਉਂ 

ਲੱਗੇਗੀ? 

29 ਮਾਰਚ, 2022 ਨ ੂੰ  CDC ਨੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਦ ਜੀ ਿੈਕਸੀਨ ਬ ਸਟਰ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  
ਅਪਿੇਟ ਕੀਤਾ। 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਡਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਕ 

ਰੁੱ ਡਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਕ ਝ ਡਿਅਕਤੀ ਹ ਣ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਡਹਲੀ ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ (ਚਾਹੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫਾਇਜ਼ਰ, ਮਿੋਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋਹਨਸਨ ਅਤੇ ਜੋਹਨਸਨ ਦੀ ਬ ਸਟਰ ਲਈ 

ਹੋਿੇ) ਫਾਇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੋਿਰਨਾ ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ ਦੀ ਦ ਜੀ ਿੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। 
ਿੁੱਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ - ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਡਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਚਡਕਤਸਕ 

ਸਮੁੱ ਡਸਆਿਾਂ ਹਨ - ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੁੱ ਡਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਹੈ, ਉਹ ਤੀਬਰ ਕੋਡਿਿ-19 ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਜ਼ਖੋਮ ’ਤੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਡਿਚੋਂ ਹਨ 

ਡਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਜੀ ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ ਦੀ ਅਡਤਡਰਕਤ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਡਮਲਣ ਦੀ ਸਭ 

ਤੋਂ ਡਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਓਮਨੀਕਰੋਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਕਸਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਧ 

ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮਕਾਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਿ ਨੂੰ  
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਬਰ ਡਬਮਾਰੀ, 

ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮਤੌ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਡਿਚ ਉੱਚ-ਪਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ 
ਰੁੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ CDC ਦੀਆਂ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਿੀਨਤਮ ਿਾਟਾ 
ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਡਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਡਿਿ-19 ਲਾਗ, ਗੂੰਭੀਰ ਡਬਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਿਰ ੁੱ ਧ 

ਸਰਿੋਤਮ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਹਿੋੇ, ਇਹ ਓਮਨੀਕਰਨੋ ਡਕਸਮ ਤੋਂ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਡਿਚ 

ਮਹੁੱਤਿਪ ਰਨ ਿਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇ, ਕੀ ਇਸਦਾ 
ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ? 

ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਗੂੰਭੀਰ ਡਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੌਤ 

ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੂੰਗਾ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੀਨਤਮ ਿਾਟਾ ਇਹ 

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ਾਂ ਓਮਨੀਕੋਰਨ ਡਕਸਮ ਦੇ ਡਿਰ ੁੱਧ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਨ ੂੰ  
ਕਾਫ਼ੀ ਿਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ CDC ਦੀਆਂ ਨਿੀਨਤਮ ਡਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਕ ਪ ਰੇ ਯ .ਐਸ. ਡਿਚ ਲੋਕ 

ਕੋਡਿਿ-19 ਡਿਰ ੁੱ ਧ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਰੁੱ ਡਖਅਤ ਹਨ। ਕੋਡਿਿ-19 ਤੋਂ ਖ ਦ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ 

ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਤਰ ਹੋਿੋ ਤਾਂ 
ਬ ਸਟਰ ਿੋਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਤਰੌ ’ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਮ ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੀਬਰ ਕੋਡਿਿ-

19 ਹੋਣ ਦੇ ਡਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ’ਤੇ ਹਨ, ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਬਜ਼ ਰਗ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਡਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਪਰਸ਼ਨ? 
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਡਿਿ ਹਾੁੱਟਲਾਈਨ ਨਾਲ (916) 875-2400 ਉੱਪਰ 

ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਮਲਾ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋ ਸ਼ ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿਰੇੇ 8 

ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਮੌਜ ਦ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਉਪਲੁੱ ਬਧ ਨਹੀਂ 
ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ ਨੇਹਾ ਛੁੱਿੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਿਅਕਤੀ ਡਜੂੰਨੀ ਜਲਦੀ 
ਸੂੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਪਸ ਕਾੁੱਲ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਥਡਮਕਤਾ ਡਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਸ਼ਨ ਡਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਇੁੱਥੇ ਭੇਜੋ COVID19@saccounty.net 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਪਰਸ਼ਨ ਪ ੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੁੱਥੇ 
ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ COVID19vaccine@saccounty.net 

ਇੁੱਥੇ ਦੇਖੋ 
ਕੋਡਿਿ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ 

ਪਡਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੈਰੀਕਨ 

ਅਕੈਿਮੀ ਆਫ਼ ਪੀਿੀਐਡਟਰਕ ਦੀ 
ਿੈਬਸਾਇਟ 

HealthyChildren.org ਿੇਖੋ। 
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