ਕੋਿਵਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ

ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ

ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ

ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ

ਸਾਧਨ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ

ਅਪਡੇਟਸ

ਸੰ ਵਾਦ ਪੱ ਤਰ ਅੰ ਕ 1

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਇੱਕ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਪਿਰਵਾਰ,
ਇਹ ਤਣਾਅ-ਪੂਰਨ ਸਮ� ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵ�ਗ, ਅਸ�
ਮਾਪੇ ਹ�, ਅਸ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ

ਇਸ ਅੰ ਕ ਿਵੱ ਚ
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ�2
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ 2
ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ/ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 2
ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ
3
ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ
3

ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਟੀਮ

ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨ� ਇਸ

ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਅਸ�

ਨਰਸ� ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਨਰਿਸੰ ਗ ਟੀਮ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਕੋਿਵਡ-19

ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹ�।
ਅਸ� ਇਸ ਸੰ ਵਾਦ ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਜ� ਸਟਾਫ

ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ�

ਮ�ਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਪੀ.ਓ.ਸੀ. (ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ

ਲਈ ਬਣੇ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ �ਸ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ।

ਅਸ� ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ
ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ
ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ
ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ, ਸਕੂਲ-ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਤ�
ਛੂਟ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਮਾਰਗਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸੰ ਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰ ਗ/ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ�ਚ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ

ਇਸਗਰੀ
ਮਾਰਗ
ਹੈ ਿਜਵ�ਸਮੱ
ਦੇਖਦਰਸ਼ਨ
ਣ ਲਈਨੂੰਸੱਬਦਿਲਆ
ਦਾ ਿਦੰ ਦੇ ਜਾ
ਹ�।ਸਕਦਾ
ਬੇਸ਼ਕ,
ਿਜਵ� ਅਸ� ਕੋਿਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹ�,
– ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਟੀਮ

ਪੁਆਇੰ ਟ) (POC, Point of Contact) ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ

ਲਈ ਉਨ�� ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੌ ਣ ਇਸਦੇ ਸੰ ਪਰਕ

ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕਸਨੂੰ

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਜ� ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੀਆਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ� ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਪਰਕ�

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨਾ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ

ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦੇ ਸਮ�
ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਸਰੋਤ� ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ

ਨਰਸ ਟੀਮ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਕੂਲ� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ�

ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ�� ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

•

ਸੰ ਪਰਕ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਟ�ੈਿਕੰ ਗ - ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਓਨਸਾਈਟ ਸੰ ਪਰਕ

ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ

ਟਰੇਿਸੰ ਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ

ਯੋਜਨਾਵ�

ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? ਮੇਰਾ

ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਵ� ਪਤਾ

ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ - ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਟਾਫ ਤ� ਦੂਿਜਆਂ ਤ� 6 ਫੁੱ ਟ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ

ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਥਰਤਾ

ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਿਤਆਰ ਹੈ? ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ

•

ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ’ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ

ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਜਗ�ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸਕੂਲ� ਨੂੰ
ਉਸ
ਯੋਜਨਾਢੰਨੂੰਗਵੇਨਾਲ
ਰਵਾ ਮੁ
ਦੇੜ
ਣਾਸ਼ੁਚਾਹੀਦਾ
ਿਕ ਇਕ
, ਸਕੂਿਲਖਤੀ
ਲ ਦੀ
ਸੁ
ਰੱਿਖਅਤ
ਰੂ ਕਰਨਹੈਲਈ
ਸਕੂਲਸਕੂ
� ਨੂੰਲਇਕ

ਕੋਿਵਡ-19 ਰੀਓਪਿਨੰਗ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਸਾਨੀ

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

• ਹੋਣਸਫਾਈ
ਅਤੇਹੈ:ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਕਰਨਾ - ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ
ਸੰ ਬੋਿਧਤ
ਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਵੇਵਰ ਪ�ੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

•

ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਵ।ੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ

•

ਬਾਅਦ) ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੇ ਸੰ ਸਾਧਨ� ਤ�

ਦੂ
ਰਵਰਤੀ
ਿਸੱ ਿਖਆਹੈਵੱ। ਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜਾਣੂੰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਕਾਰਕ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮੂਹ ਜ� ਕਲਾਸ ਜ� ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ

ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਅਤੇ

ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰ

ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਤ� ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ� ਕਲਾਸ� ਿਵੱ ਚ

ਘੁੰ ਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ ਭੀੜ ਜ� ਇਕੱ ਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ

ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਿਚਹਰੇ
ਦੀ ਹੋ
ਕਵਿਰੰ
ਗ – ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਚ.
(CDPH

guidance) ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਚਹਰੇ ਦੀ

ਕਵਿਰੰ ਗ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਉਨ�� ਨੂੰ 2 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗ�ੇਡ ਤੱ ਕ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ�ੇਡ 3 ਅਤੇ ਇਸ
ਤ� �ਪਰ ਦੇ ਗ�ੇਡ� ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ� ਨੂੰ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਛੋਟ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਿਰੰ ਗ ਪਿਹਨਣੀ

•

•

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ - ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਆ

•

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਹੋਰਿਟੰ ਗ - ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਅਿਭਆਸਯੋਗ

ਹੋਵ,ੇ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਿਮਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਥਰ ਸਮੂਹ� ਿਵੱ ਚ

•

ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ�� ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਲਗਭਗ ਹਰ 2 ਮਹੀਨ�

ਕਿਮਊਿਨਟੀ
ਿਵੱ ਚ
ਕੋਿਵਡ-19
ਦੇ ਹੈ
ਫੈ।ਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋ
ਜਨਾ ਿਤਆਰ
ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਿਕਵ� ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਓਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ

ਇਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਿਨੰਗ

ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� (ਿਜਵ� ਕਲਾਸਰੂਮ) ਿਵੱ ਚ।
ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ -

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਅਤੇ

ਸਟਾਫ

ਲਈ

ਿਸਹਤ

ਸਕਰੀਿਨੰਗ - ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕ�ਪਸ
ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ

ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਸਫਾਈ ਅਿਭਆਸ - ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਸੰ ਕ ਤ� ਿਵਰਵੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਥ ਸੈਿਨਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਕਾਫੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜ� ਜੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਸਕੂਲ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ� ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੋਈ

ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਕੋਲ ਦਾਇਰ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਈ-ਮੇਲ ਬਾੱਕਸ
ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰੋ:
COVID19@saccounty.net.
ਇਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਨਯਿਮਤ

ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਸਵਾਲ ਜ� ਿਚੰ ਤਾਵ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ
ਸੂਿਚਤ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸ�ਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ� ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਜ�

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮ�ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੋਨ
ਲਾਈਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਕੋਿਵਡ -19: ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਬਨਾਮ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ

ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰੱ ਖਦਾ
ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਸੀ ਿਜਸਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ -19 ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਹੈ

•
•
•

ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਬਾਅਦ 14 ਿਦਨ� ਤਕ
ਘਰ ਰਹੋ।
ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ।

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜ�ਾਈ) ਤ� ਿਤਆਰ

ਰਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹਨ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਘਰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਨ��
ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਜਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਕਾ�ਟੀ

ਿਵੱ ਚ 11 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਸਾਈਟ� ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਗ�ਾਵ� ਦੀ ਭਾਲ ਇੱ ਥੇ ਕਰੋ

ਅਿਤਿਰਕਤ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ�

ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ

ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱ ਥੇ ਦੇਖੇ

ਕੋਿਵਡ -19 ਤ� ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

�ਚ- ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਹਨ।
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਿਬਨ� ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਜ�
ਿਜਸਦਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ -19 ਹੈ:



ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ
ਜਦ� ਲੱਛਣ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱ ਤੇ ਉਦ� ਤ�
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ ਅਤੇ

 ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਏ ਿਬਨ� ਘੱ ਟੋ

ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਿਬਨ� ਬੁਖ਼ਾਰ ਤ� ਅਤੇ
ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ
ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ:



ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਨਤੀਜੇ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ
ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ

ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੀ
ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ� ਜੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ:
• ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ�
ਚੱ ਲਦਾ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ
(ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ�ਚ) ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
• ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਜ� ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਖਾਸ "ਿਬਮਾਰ ਦੇ
ਕਮਰੇ" ਜ� ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋ ਕ�
ਜ� ਜਾਨਵਰ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤ� ਵੱ ਖਰੇ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ:

•

ਜੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਹੈ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� n
ਦੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਤ� 14 ਿਦਨ� (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ) ਲਈ ਘਰ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਆਇਆ ਸੀ।
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