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ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਹੇਠਲੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

 
ਜਦ� ਤੱਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ: 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੰੂ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ , ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਨੰੂ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹ ੇਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਕਰਮਣ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਆਏ ਸੀ, ਤ� ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜ ੇਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ, ਤੁਸ� ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ� ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨ�ਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਹਠੇ� ਿਦੱਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਦੇ ਹਨ: 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਨਹ� ਹੋ 

ਜ�ਦੇ। 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ 14 ਿਦਨ� ਲਈ 

ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ‘ਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਲੱਛਣ ਿਦਸਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੜ-ਜ�ਚ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ�ਦਾਨਕ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ। ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜ ੇਨਹ� ਿਮਲਦੇ ਜ� ਹੇਠ� ਦੱਸੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ, ਉਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਨ� ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਿਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਆ�ਦੇ ਹਨ: 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵ-ੈਇਕ�ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇਖੋ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਿਮਲੇਗਾ।  
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ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ, ਹੋਮ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਇੱਥੇ ਜਾਓ: https://www.coronavirus.cchealth.org/ਅਤੇ 'ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ' ਅਤੇ 'ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ' ਟੈਬ� 'ਤੇ 

ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।  
 

ਸਵਾਲ� ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾ ਲਈ ਤੁਸ� ਕ�ਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਸੋਮਵਾਰ- ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 

ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 925-313-6740 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� 

CoCohelp@cchealth.org ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� cchealth.org/coronavirus 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

 

https://www.coronavirus.cchealth.org/

