ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ

ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪਸ

ਪਰਤਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੂੰ

ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਿਾਪਸੀ

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ
ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ,

ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਿੱ ਪਡੇਟਜ਼
ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਅੰ ਕ 2

ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਿੁਿੱ ਲਹ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨਿਿੱ ਚ ਹੁਣ ਪਰਤੀ 100,000

ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਨਿਭਾਗ (CDPH)

ਆਬਾਦੀ ਨਿਚ 25 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦਾ ਐਡਜਸਟਡ ਕੇਸ

ਿੰ । ਜੇ ਸਕਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਮਿਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ

ਰੇਟ (ਨਿਿਸਥਤ ਕੇਸ ਦਰ) ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ

ਜਾਂ ਜੇ ਉਿਹ ਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਤਾਂ

ਕਾਉਂਟੀ ਿੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ

SCPH ਸਿੱ ਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰ

ਪਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਨਕ

ਸਨਚਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਉਂਟੀ ਹਾਲੇ ਿੀ ਪਰਪਲ ਟੀਅਰ ਨਿਿੱ ਚ ਹੈ, K-6

ਇਸ ਅੂੰਕ ਵਿਿੱ ਚ

ਗਰੇਡਜ਼ ਿੰ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਸਕਲ

ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਲਈ ਮਾਸਨਕੰ ਗ

2

ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ

ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਨਿਿੱ ਚ ਲਾਗ

2

ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱ ਲਹ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ

3

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪੰ ਿੇ ਤੇ ਇਕ ਕੋਨਿਡ -19

ਸਕਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਪਡੇਟ
ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ

3

ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਿ (CSP) ਿੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟ
ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਿਕ ਨਸਹਤ
ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੇਫ ਸਕਲ ਫ਼ਾਰਜ਼ ਆਲ
ਟੀਮ (State Safe Schools for All Team) ਿੰ
CSP ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਕੋਈ
ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਿਹੀਂ ਹਿ।
CDPH ਕੋਨਿਡ -19 ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ
ਨਿਿੱ ਚ K-12 ਸਕਲਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਲਾਂ (K -6)
ਲਈ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ
ਫਰੇਮਿਰਕ ਅਤੇ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜੋ
ਪਨਹਲਾਂ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ
ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਿਹੀਂ ਖੋਲੇ ਹ ਗਏ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੰ ਗਾਈਡੈਂਸ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਿੰ ਪਰਾ ਕਰਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਖੋਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਲ ਜੋ

ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਕ

ਨਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕਲ (ਗਰੇਡ 7-12) ਜੋ ਪਨਹਲਾਂ
ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ
ਿਹੀਂ ਖੋਲੇ ਹ ਗਏ ਉਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰੈੈੱਡ
ਟੀਅਰ 2 ਨਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਜਹਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜਸ ਲਈ ਇਸ ਿੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ
ਹਫਨਤਆਂ ਲਈ ਪਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਲਈ 7
ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕੇਸ ਦੀ ਦਰ ਿਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਨਿਿਸਥਤ ਕੇਸ
ਦਰ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਐਡਜਸਟਡ ਕੇਸ ਰੇਟ
ਆਨਗਆਯੋਗ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ
ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਿੰ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ

ਆਰਨਥਕਤਾ ਲਈ CA ਬਲਨਪਰੰ ਟ ਿੈੈੱਬਪੇਜ ਤੇ
ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਐਡਜਸਟਡ ਕੇਸ ਰੇਟ (ACR) ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਾ ਨਕ SCPH
ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਲੈ ਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। CDPH ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰ ਗਲਿਾਰ

ਿੰ ਦੁਪਨਹਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ACR ਿੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਮਾਸਵਕੂੰ ਗ

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ
ਲਾਗਾਂ

ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਿਿੱ ਚ ਨਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਿੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਨਜਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਸਕਲਾਂ ਨਿਿੱ ਚ
ਕੋਨਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣਦੇ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਿੰ ਰੋਕਣ
ਨਿਿੱ ਚ ਨਮਲੀ ਸਫਲਤਾ ਉਪਾਿਾਂ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਪਕ
ਮਾਸਨਕੰ ਗ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਨਾਲ
ਮਾਸਕ ਨੂੂੰ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ
ਵਕਿੇਂ ਪਵਹਨਣਾ ਹੈ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ

ਹੀ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਨਿਿੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਿੰ ਨਿਯੰ ਤਨਰਤ ਕਰਿ ਲਈ
ਸਾਡੀ ਪਰੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦਾ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਨਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ
ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਿਾਦ ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਿਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਕਲ ਨਿਿੱ ਚ
ਨਚਹਰੇ ਦੇ ਕਿਰ ਪਨਹਿਣ। ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਟੀ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱ ਲਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ
ਹਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੰ ਅਨਜਹੇ ਸਕਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕਰੋ ਜੋ
ਨਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਿਾਲੋਂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਨਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ
ਘਰ ਨਿਿੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ
ਅਤੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਿੰ ਸਹੀ ਮਾਸਨਕੰ ਗ ਦਾ ਿਮਿਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਸਨਕੰ ਗ
ਿੰ ਕੋਨਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣਿ ਿਾਲੇ ਿਾਇਰਸ ਿੰ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਗਲਤ ਮਾਸਨਕੰ ਗ ਿਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆਤਮਕ
ਨਦਖਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ।

ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਮਾਸਕ:
•

ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਮੰ ਹ ਦੋਿੋਂ ਢਕਣ ਿਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਿ

•

•

ਨਚਹਰੇ ਦੇ ਪਾਨਸਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਪਰ

ਅਤੇ ਦਰ ਨਿਰੰ ਤਰ ਿਿੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਨਿਿੱ ਚ ਕੋਨਿਡ19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਸਹੀ ਦਰ ਨਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ
ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀ
ਤਰਜੀਹ ਕਾਰਿ ਿਹੀਂ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਨਿਿੱ ਚ

ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੋਨਿਡ-19 ਿਾਲੇ
ਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਿਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹਿ, ਜੋ ਇਹ

ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਿੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਕੋਨਿਡ -19 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਗੰ ਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਫਲਤ
ੁਿੱ
ਹੋਣ ਦੀ ਅਿਧੀ, ਲਿੱਗਭਿੱ ਗ ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਂਗ ਬਿੱ ਨਚਆਂ
ਨਿਚ ਔਸਤਿ 6 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ 2-14 ਨਦਿ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕੋਨਿਡ-19 ਿਾਲ ਸੰ ਕਰਨਮਤ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਨਿਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਕੋਨਿਡ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਸਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਿ (ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਨਸਰਫ ਉਪਰਲੀ ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ

ਲਿੱਛਣ ਜਾਂ ਨਸਰਫ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਿਲ ਲਿੱਛਣ), ਜਾਂ ਇਹ
ਪੂੰ ਨਾ 2
ਨਬਿਾਂ ਲਿੱਛਣ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। CDC ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਬਿੱ ਨਚਆਂ
ਨਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲਿੱਛਣ ਖੰ ਘ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ

ਹਿ। ਸਬਤ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਿਿੱ ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਕ

ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਨਿਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਿ ਅਿੱ ਧੀਆਂ ਲਾਗਾਂ
ਨਬਿਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ (Clin Infect Dis।

2020). ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਨਿਿੱ ਚ ਕੋਨਿਡ -19 ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਲਿੱਛਣ
ਦਜੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਬਿਾਂ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਸਮਾਿ ਹਿ, ਨਜਸ ਨਿਿੱ ਚ ਫਲ, ਸਟਰੈੈੱਪ ਥਰੋਟ, ਅਤੇ
ਐਲਰਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਖਾਸ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ

ਨਬਿਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਮਹਿੱ ਤਿਪਰਿ ਅਿੁਪਾਤ,
ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਨਿਿੱ ਚ SARS-CoV -2 ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲਿੱਛਣ-

ਅਧਾਰਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਿੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪਰਿ ਬਣਾਉਂਦਾ

ਆਰਾਮ ਿਾਲ ਨਫਿੱ ਟ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ

ਹੈ।

ਹਿ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਲ, ਨਿਗਰਾਿੀ, ਤਸ਼ਖੀਸ, ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ

ਕੰ ਿ ਦੇ ਲਪ ਜਾਂ ਜੋੜ੍ਾਂ ਿਾਲ ਬੰ ਿੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਿ

•

ਯਿਾਈਨਟਡ ਸਟੇਟ ਨਿਿੱ ਚ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਨਿਿੱ ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ

ਫੈਬਨਰਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ

ਨਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਨਿਿੱ ਚ ਨਿਨਦਆਰਥੀਆਂ,

ਅਨਧਆਪਕਾਂ, ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ
ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ।
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ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ?
ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿੇ

ਿਿੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਗਨਠਤ
ਯੁਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿੋ ਰੰ ਜਿ ਲਈ 26 ਫਰਿਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗ
ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਿੰ ਿੰ ਇਿੱ ਕ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ

ਨਗਆ ਸੀ ਜੋ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ:
o ਯੁਿਕ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਂ,
ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮਾਸਨਕੰ ਗ
ਜਰਰੀ ਹੈ।

o ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕ ਟੀਮਾਂ ਨਸਰਫ
ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਿੱ ਚ ਪਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਜੇ
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗ

ਸਖ਼ਤ ਜਰਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਜਸ
ਨਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਖਤ
ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ, ਸੰ ਪਰਕ ਟਰੇਨਸੰ ਗ
ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਨਸਹਤ
ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਿਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਇਿਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ
ਿਾਤਾਿਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਬਾਹਰੀ
ਅਤੇ ਅੰ ਦਰਿੀ ਯੁਿਕ ਅਤੇ ਮਿੋਰੰ ਜਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਬਾਲਗ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਦਸ਼ਾ
ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਗਨਠਤ
ਯੁਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿੋਰੰ ਜਿ ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈਨਜਸ ਨਿਿੱ ਚ ਸਕਲ- ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਸੰ ਗਨਠਤ ਕਲਿੱਬ ਅਤੇ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਸਟੇਟ

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਕਸ ਉਮਰ ਿਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਵਧਵਕਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਹੈ?
Pfizer ਦੇ ਟੀਕੇ ਿੰ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ
ਲਈ ਅਨਧਨਕਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਮੋਡੇਰਿਾ ਅਤੇ ਜਾਿਸਿ
ਂ ਜਾਿਸਿ ਟੀਕੇ ਿੰ ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਐਡ

ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨਧਨਕਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ
ਹੈ। ਕੰ ਪਿੀਆਂ ਿੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਿ।

ਵਕਉਂਵਕ PFIZER ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ
16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ
ਲਈ ਅਵਧਵਕਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ ਿਰਗ ਦੇ
ਵਕਸੋਰ ਇਸ ਨੂੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਦੋਂ

ਅਨਤਨਰਕਤ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ
ਸਕਲ ਦੇ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ
ਪੇਜ ਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਿ

ਹੋਣਗੇ?
ਨਧਆਿ ਨਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ, ਿੌਜਿਾਿ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਿਿੱ ਚ

ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਕਸ਼ੋਰ ਿੀ ਨਜਿਹ ਾਂ ਦੀ

ਉਮਰ Pfizer ਦਾ ਕੋਨਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ

ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸੰ ਭਾਿਿਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਇਸ ਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ
ਅੰ ਤਮ ਸਮਹ ਨਿਿੱ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਿੱ ਥੇ ਕੁਝ ਅਪਿਾਦ ਹਿ: ਜੋਖਮ
ਿਾਲੀਆਂ ਨਸਹਤ ਸਨਥਤੀਆਂ ਿਾਲੇ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ

ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿਿੱ ਧ
ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਹਿ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਮਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਂ ਜਾਨਸਨ ਨਿਾਂ ਟੀਕਾ
ਜਾਨਸਨ ਐਡ

ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਿੇਰਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਜਾਓ:

ਂ ਜਾਿਸਿ ਟੀਕੇ ਇਸ ਿੇਲੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ
ਜਾਿਸਿ ਐਡ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CI
D/DCDC/Pages/COVID-19/outdoorindoor-recreational-sports.aspx

ਉਹ ਹੈ ਨਜਸ ਿੰ ਿਾਇਰਲ ਿੈਕਟਰ ਟੀਕਾ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਲਈ ਅਨਧਨਕਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ
ਂ ਜਾਿਸਿ ਦੀ
ਇਸ ਟੀਕੇ ਿੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਿਸਿ ਐਡ
ਟੀਮ ਿੇ ਇਿੱ ਕ ਿੁਕਸਾਿ ਰਨਹਤ ਐਡੀਿੋ ਿਾਇਰਸ -

ਿਾਇਰਲ ਿੈਕਟਰ ਨਲਆ - ਅਤੇ SARAS -Cov -2

ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਿ ਲਈ ਇਸਦੇ ਜੈਿੇਨਟਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ
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