ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਬਾਰੇ ਵਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਵਕਿੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਸੰ ਭਾ ਨ੍ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ੇੜਲੇ
ਸੰ ਪਰਕ (ਤਕਰੀਬਨ੍ 6 ਫਿੱ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ) ਵ ਿੱ ਚ ਹਨ੍ ਵਜਸਨ੍ੰ ਕੋਰਨ੍
ੋ ਾ ਾਇਰਸ ਰੋਗ 2019 (COVID-19) ਹੈ। ਇਹ ਓਦੋਂ

ਵਿੜਕੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਬੰ ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਖੰ ਘਦਾ ਜਾਂ ਵਨ੍ਿੱਿ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
•

ਜਦੋਂ
ਗਾਉਂਦਾ
ਜਾਂ ਗਿੱਅਵਜਹੀ
ਲਹ ਕਰਦਾ
ਜੇਕਰਉਹ
ਕੋਈ
ਵ ਅਕਤੀ
ਵਕਸੇਹੈ।ਸਤਵਹ ਨ੍ੰ ਿੰ ਹਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ’ਤੇ ਾਇਰਸ ਮੌਜਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਰ ਹਿੱ ਥ ਧੋਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹ

•

ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ, ਨ੍ਿੱਕ ਜਾਂ ਮੰ ਹ ਨ੍ੰ ਿੰ ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਪਿੱ ਕੇ ਸਬਤ ਹਨ੍ ਵਕ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਲਿੱਿਣ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍ ਉਹ ੀ ਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍।

ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰਾ ਜੋਖਮ ਵਕਸਿੂੰ ਹੈ?
• ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ (65 ਸਾਲ ਜਾਂ
ਉਸਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ) ਦੇ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਲੋ ਕ ਹਨ੍ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਸਹਤ-

•
•

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ੍:
o ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਰਵਮਆਨ੍ੇ ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਦਮਾ
o ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਵਦਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਸਵਥਤੀਆਂ
o ਕੈਂਸਰ
o ਕਮਿੋਰ ਇਵਮਊਨ੍ ਵਸਸਟਮ
o ਮੋਟਾਪਾ
o ਡਾਇਵਬਟੀਿ
o ਗਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ
o ਵਜਗਰ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ
ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ, ਵਜਸਨ੍ੰ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਹੈ, ਨ੍ਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨ੍ੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਾਇਰਸ

ਹੋਣ ਦਾ ਧੇਰਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕੋ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨ੍ਰਸ।
ਜਦਵਕ ਇਸ ੇਲੇ ਇਹ ਸਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਗਰਭ ਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨ੍ੰ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਹੋਣ
ਦੀ ਵਿਆਦਾ ਸੰ ਭਾ ਨ੍ਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਆਨ੍ ਨ੍ਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨ੍ਗਰਾਨ੍ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਤੀ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਝ ਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰ ਕਰਵਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਤ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ੍।

ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਿ?
• ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲਿੱਿਣਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹਲਕੇ ਲਿੱਿਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍। ਾਇਰਸ ਨ੍ਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-14 ਵਦਿਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਲਿੱਿਣ
•

ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੱਿਣਾਂ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
o ਖੰ ਘ
o ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲ
o ਬਖਾਰ
o ਕੰ ਬਣੀ
o ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ
o ਗਲੇ ਵ ਿੱ ਚ ਖਰਾਸ਼
o ਸਆਦ ਜਾਂ ਗੰ ਧ ਨ੍ੰ ਨ੍ਾ ਪਿਾਣ ਪਾਉਣਾ
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•

ਹੋਰ ਵ ਰਲੇ ਲਿੱਿਣ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਅਤੇ ਦਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍। ਬਿਰਗ ਬਾਲਗ ਲੋ ਕ

•

ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਵਦਸ਼ਾਹੀਨ੍ਤਾ ਵ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਾਰ- ਾਰ ਵਡਿੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ੍।
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਨ੍ਾਲ ਵਮਲਦੇ-ਜਲਦੇ ਲਿੱਿਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨ੍ੰ ਹਲਕੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵ ਿੱ ਚ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨ੍ੇ ਕਝ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵ ਰਲੀ ਪਰ ਗੰ ਭੀਰ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਪਿਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਜਸਨ੍ੰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਮਲਟੀਵਸਸਟਮ ਇਨ੍ਫਲੈ ਮੇਟਰੀ ਵਸੰ ਡਰੋਮ (MIS-C) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਨ੍ਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਹੈ।

ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Multisystem Inflammatory Syndrome

in Children” (ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਲਟੀਵਸਸਟਮ ਇਨ੍ਫਲੈ ਮੇਟਰੀ ਵਸੰ ਡਰੋਮ) ਲਿੱਭੋ।
ਮੈਂ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸਸ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਿੂੰ ਅਤੇ ਦਵਜਆਂ ਿੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਬਚਾ

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭੌਵਤਕ ਦਰੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਭਾ ੇਂ ਤਸੀਂ ਚੰ ਗਾ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਿੱਿਣ ਮੌਜਦ ਨ੍ਹੀਂ
ਹਨ੍, ਫੇਰ ੀ ਵਜੰ ਨ੍ਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਰਰੀ ਪਰਸਪਰ
•
•
•
•
•
•
•

ਪਰਭਾ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਦਵਜਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 6 ਫਿੱ ਟ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ।
ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 20 ਸਵਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨ੍ਾਲ ਵਨ੍ਿੱਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋ ।ੋ ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨ੍ਹੀਂ
ਹਨ੍ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਵਿਿੱ ਕ ਆਉਣ ਜਾਂ ਖੰ ਘਣ ਲ
ੇ ੇ ਆਪਣੇ ਮੰ ਹ ਅਤੇ ਨ੍ਿੱਕ ਨ੍ੰ ਵਟਸ਼ ਜਾਂ ਆਸਤੀਨ੍ ਨ੍ਾਲ ਢਿੱ ਕੋ। ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨ੍ਾ ਕਰੋ।
ਹਿੱ ਥ ਧੋਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ, ਨ੍ਿੱਕ ਜਾਂ ਮੰ ਹ ਨ੍ੰ ਨ੍ਾ ਿਹੋ।
ਹਿੱ ਥ ਨ੍ਾ ਵਮਲਾਓ।
ਬਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲ, ਗਲੇ ਵ ਿੱ ਚ ਖਰਾਸ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੱਿਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਨ੍ਗਰਾਨ੍ੀ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਦਵਜਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 6 ਫਿੱ ਟ ਦੀ ਦਰੀ ਨ੍ਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨ੍ਕਾਬ

ਪਵਹਨ੍ੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਨ੍ਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਿੱਗਵਿਵਕਉਵਟ ਆਰਡਰ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਨ੍ਕਾਬ ਕੋਈ ੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਸਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕਾਗਿ ਜਾਂ ਕਿੱ ਪੜਾ, ਵਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕ ਬੈਨ੍ਡਾਨ੍ਾ ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ਼, ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਨ੍ਿੱਕ ਅਤੇ ਮੰ ਹ ਨ੍ੰ
ਢਿੱ ਕਦਾ ਹੈ। ਨ੍ਕਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “FAQ About Face
Coverings” (ਵਚਹਰਾ ਢਿੱ ਕਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸ ਾਲ) ਲਿੱਭੋ।
ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਟੈਸਵਟੂੰ ਗ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ?
• ਦੋ ਵਕਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੌਜਦ ਹਨ੍:
o ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਟ: ਇਸਦੀ ਪਿਾਣ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਸ ਾਬ ਜਾਂ ਲਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਕ ਇਸ ਿੇਲੇ ਵਕਸੇ
ਨ੍ੰ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਹੈ ਜਾਂ ਨ੍ਹੀਂ (ਯਾਨ੍ੀ, ਇਸ ੇਲੇ ਉਹ ਵਬਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨ੍ਹੀਂ)।
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ (ਜਾਂ ਸੇਰੋਲੋਜੀ ਟੈਸਟ): ਇਸਦੀ ਪਿਾਣ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਖਨ੍ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨ੍ੰ
o ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਨ੍ਹੀਂ
ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨ੍ਹੀਂ। ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਐਟ

ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਕ ਵਜਸ ਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਕਸੇ ਨ੍ੰ ਉਸ ਨ੍ਾਲ ਮੌਜਦਾ ਲਾਗ ਹੈ
•

ਨ੍ਹੀਂ,
ਨ੍ਾ ਹੀਬਾਰੇ
ਕੋਵ ਡ-19
(COVID-19)
ਸਰਿੱnyc.gov/health/coronavirus
ਵਖਆ ਨ੍ੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ੍।
ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਜਾਂ
ਦੀਆਂ
ਵਕਸਮਾਂ
ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ,
'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “COVID-19
Testing: Frequently Asked Questions” (COVID-19 ਟੈਸਵਟੰ ਗ: ਆਮ ਸ ਾਲ) ਲਿੱਭੋ।

ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਵਕਸਿੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਲਈ ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਿੇਲੇ ਉਹ
ਸੂੰ ਕਰਵਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ?
• ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸ ਾਬ ਜਾਂ ਲਾਰ ਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
o ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਲੱਛਣ ਮੌਜਦ ਹੋਣ।
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o ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਜੋ ਵਪਿਲੇ 14 ਵਦਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਿੇੜਲੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਆਇਆ
ਹੋ ੇ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਵਰ ਾਵਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਸੈਕਸ

ਪਾਰਟਨ੍ਰਸ।
o ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਜੋ ਵਕਸੇ ਸਮਹਕ ਵਰਹਾਇਸੀ ਸੈਵਟੂੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਨ੍ਰਵਸੰ ਗ ਹੋਮ, ਬਾਲਗ
•

ਦੇਖਭਾਲ ਸਵ ਧਾ, ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਨ੍ੰ ਲਿੱਿਣ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਨ੍ੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨ੍ੰ ਕਾਲ

ਕਰੋ। ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨ੍ੇੜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਸਾਈਟ ਲਿੱਭਣ ਲਈ nyc.gov/covidtest ’ਤੇ ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਿੂੰ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਮਆਿੇ ਲੱਛਣ ਹਿ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ। ਿਰਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ (COVID-19
ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਮਿੱ ਢਲੀਆਂ ਿਰਰੀ ਚੀਿਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਕਵਰਆਨ੍ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ੍, ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨ੍ਾ ਜਾਓ,
•
•

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨ੍ਹੀਂ ਵਲਆ ਸਕਦਾ।
ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਨ੍ਾ ਜਾਓ, ਭਾ ੇਂ ਤਸੀਂ ਿਰਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੈ, ਤਸੀਂ ਗਰਭ ਤੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਹਾਨ੍ੰ ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀ ਹੈ ਜੋ
ਤਹਾਨ੍ੰ ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ੍ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧੇਰੇ ਨ੍ੇਵੜਓਂ

•

ਤਹਾਡੀ ਵਨ੍ਗਰਾਨ੍ੀ ਕਰ ਪਾਉਣ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਨ੍ੰ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਵਚੰ ਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਤੰ ਨ੍ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਦਨ੍ਾਂ ਬਾਅਦ ੀ ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਿਣ ਦਰ ਨ੍ਹੀਂ ਹੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ

•

ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ੍ਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਮਮਵਕਨ੍ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਡਾਕਟਰੀ ਵ ਵਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ੍ ਜਾਂ ਟੈਲੀਮੈਡੀਵਸਨ੍ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਮੈਿੂੰ ਕਦੋਂ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਤਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਵਨ੍ਕ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਕਰਮੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ੍ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਲੋ ੜ ਹੋ ,ੇ ਤਹਾਨ੍ੰ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਅਤੇ ਦਜੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
•

•

ਵਮਲੇ ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਇਹ ਲਿੱਿਣ ਹਨ੍, ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਮ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਰੰ ਤ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
o ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲ
o ਿਾਤੀ ਜਾਂ ਵਢਿੱ ਡ ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
o ਨ੍ ੀਂ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਵਹਣ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ
o ਨ੍ੀਲੇ ਬਿੱ ਲਹ ਜਾਂ ਵਚਹਰਾ
o ਬੋਲਣ ਵ ਚ ਮਸ਼ਕਲ
o ਅਚਾਨ੍ਕ ਵਚਹਰਾ ਕਮਲਾਉਣਾ
o ਵਚਹਰੇ, ਬਾਂਹ, ਜਾਂ ਲਿੱਤ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰ ਨ੍ਪਣਾ
o ਦੌਰਾ
o ਕੋਈ ਅਚਾਨ੍ਕ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਦਰਦ
o ਬੇਕਾਬ ਖਨ੍ ਗਣਾ
o ਗੰ ਭੀਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ
o ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀ
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਿਣ ਗੰ ਭੀਰ ਹਨ੍, ਪਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੰ ਤ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ੍ੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ। ਕਈ ਪਰਦਾਤਾ ਫ਼ੋਨ੍ ’ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਮੈਡੀਵਸਨ੍ ਵ ਵਿਟਸ ਰਾਹੀਂ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਿੂੰ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
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•

ਜੇਕਰ ਤਹਾਨ੍ੰ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਿਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ NYC Health + Hospitals, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ੍ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਜਾਂ

•

ਭਗਤਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨ੍ਾਂ, ਵਨ੍ਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਸਭ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ੍ ਲਈ nychealthandhospitals.org ’ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ 844-6924692 ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਮੈਿੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਿ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਦਵਜਆਂ ਿੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਵਜੰ ਨ੍ਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰ ਵਕਸੇ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 6 ਫਿੱ ਟ ਦਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਇਹ ਦਰੀ ਨ੍ਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਓਦੋਂ ਨ੍ਕਾਬ ਪਵਹਨ੍ੋ।
• ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਿੱ ਖਰਾ ਬਾਥਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਬਾਥਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਰਤੋਂ ਤੋਂ
•
•

ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਿਹੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨ੍ੰ ਰੋਗਾਣ ਮਕਤ ਕਰੋ।
ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 20 ਸਵਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨ੍ਾਲ ਵਨ੍ਿੱਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋ ।ੋ
ਵਨ੍ਿੱਿ ਮਾਰਨ੍ ਜਾਂ ਖੰ ਘਣ ਲ
ੇ ੇ ਆਪਣੇ ਮੰ ਹ ਅਤੇ ਨ੍ਿੱਕ ਨ੍ੰ ਵਟਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ੍ ਨ੍ਾਲ ਢਿੱ ਕੋ। ਤਰੰ ਤ ਵਟਸ਼ ਸਿੱ ਟ ਵਦਓ

•

ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋ ੋ।
ਜੋ ਸਤਹਾਂ ਅਕਸਰ ਿਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ੍, ਵਜ ੇਂ ਕਾਉਂਟਰ, ਦਰ ਾਵਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਵਰਮੋਟ ਕੰ ਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ੍, ਉਨ੍ਹਾਂਨ੍ੰ

•
•
•
•

ਹਰ ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰੋਿਾਨ੍ਾ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਘਰੇਲ ਸਫਾਈ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਾਇਪ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਵਨ੍ਿੱਜੀ ਘਰੇਲ ਚੀਿਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਗਲਾਸ, ਕਿੱ ਪ, ਭੋਜਨ੍ ਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ, ਸਾਂਝੇ ਨ੍ਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਵਬਸਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵ ਅਕਤੀ ਨ੍ੰ ਸੋਫੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਬਸਤਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੌਵਤਕ ਦਰੀ ਨ੍ੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਨ੍ੀਚਰ ਨ੍ੰ ਹਟਾ ਵਦਓ।
ਮਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨ੍ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨ੍ਾ ਆਉਣ ਵਦਓ।

ਮੈਿੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਿ ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ ਕਰਕੇ ਮੈਂ

ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਖਰਾ/ਿੱ ਖਰੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਵਨ੍ਊ ਯਾਰਕ ਵਸਟੀ ਨ੍ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਮਰੇ ਵਕਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਹਨ੍ ਵਜਨ੍ਹਾਂਨ੍ੰ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਹੈ ਜਾਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ੍, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਭੌਵਤਕ
•

ਦਰੀ ਨ੍ਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ।
ਅਵਧਕਾਰਤ ਪਰਦਾਤਾ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਕਰੀਨ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵ ਅਕਤੀ ਨ੍ੰ ਹੋਟਲ ਵ ਿੱ ਚ ਬਵਕੰ ਗ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ੍। ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਕਾਰਤ ਪਰਦਾਤਾ ਲਿੱਭਣ ਲਈ, nyc.gov/covidhotel ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਬਮਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਿੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਿੂੰ ਕੀ ਕਰਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਨ੍ਕਾਬ ਪਵਹਨ੍ੋ ਅਤੇ ਦਵਜਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 6 ਫਿੱ ਟ ਦਰ ਰਹੋ।
• ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋ ੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ੍ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਿਰ ਦੀ
•

ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਵਜੰ ਨ੍ਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ — ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰੋ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਸ ਾਰੀ ਗਿੱ ਡੀਆਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨ੍ਾ ਹੋ ੋ।

ਜੇਕਰ ਮੈਿੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਿੂੰ ਵਕੂੰ ਿਾ ਵਚਰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਪ੍ਿੇਗਾ?
• ਜੇਕਰ ਤਹਾਨ੍ੰ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਓਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨ੍ਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਵਦਿੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱ ਚ ਹੋਣ:
o ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਿਣ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਵਦਿ ਹੋ ਚਿੱ ਕੇ ਹਨ੍।
o ਤਹਾਨ੍ੰ ਵਪਿਲੇ ਵਤੰ ਨ੍ ਵਦਨ੍ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਬਖਾਰ-ਘਟਾਉਣ ਾਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਬਨ੍ਾਂ ਤਹਾਨ੍ੰ ਬਖਾਰ ਨ੍ਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ
o ਤਹਾਡੀ ਸਮਿੱ ਚੀ ਵਬਮਾਰੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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•

ਜੇਕਰ ਸ ਾਬ ਜਾਂ ਲਾਰ ਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਦਆਰਾ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਲਈ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਸੀ

•

ਪਰ ਕਦੇ ਲਿੱਿਣ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਦਨ੍ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੋ।
ਬਵਨ੍ਆਦੀ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਹਾਡੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਲੰਬੀ
ਵਮਆਦ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਰਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਵਜ ੇਂ ਨ੍ਰਵਸੰ ਗ ਹੋਮ ਦਾ ਸਟਾਫ) ਨ੍ੰ
ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂਨ੍ੰ ਵਨ੍ਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ’ਤੇ

•

ਾਪਸ
ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਲੰਬਾ
ਤਿਾਰ
ਕਰਨ੍ਾ
ਗ
ੇ ਾ।(COVID-19) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨ੍ਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਨ੍
ੰ ਅਜੇ
ੀ ਨ੍ਹੀਂ
ਪਤਾ ਵਕ
ਵਕਸੇਇੰਨ੍
ੰ ਦਬਾਰਾ
ਕੋਵ ਪ
ਡ-19
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ੋ ਓਦੋਂ ਭੌਵਤਕ ਦਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣਾ, ਨ੍ਕਾਬ ਪਵਹਨ੍ਣਾ, ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ੍ਾ ਿਰਰੀ
ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਸਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੇਚਿ
ੈ ੀ ਿੂੰ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਬੂੰਵਧਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਬੇਵਦਲ, ਉਦਾਸ, ਵਚੰ ਵਤਤ ਅਤੇ ਡਰ ਮਵਹਸਸ ਕਰਨ੍ਾ, ਜਾਂ ਦਖ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿੱਿਣ, ਵਜ ੇਂ ਸੌਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ, ਦਾ ਅਨ੍ਭ
ਕਰਨ੍ਾ ਕਦਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨ੍ੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ ਨ੍ੰ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਸਕਾਰਤਮਕ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
•
•

ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਬਤ ਗਿੱ ਲਹਾਂ ਨ੍ੰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
ਫ਼ੋਨ੍ ਕਾਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਿਾਂ ਨ੍ਾਲ ਜੜੇ ਰਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਨ੍ਕਾਬ ਪਵਹਨ੍ਣਾ, ਦਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਾਰ- ਾਰ

•

ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ।
ਤਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾ ਨ੍ਾਤਮਕ ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਨ੍ੰ ਪਰਬੰਧਤ ਕਰਨ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਸਾਧਨ੍ਾਂ ਾਸਤੇ

•

nyc.gov/nycwell 'ਤੇ “App Library” (ਐਪ ਲਾਇਬਰੇਰੀ) ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਓ।
NYC Well, ਇਿੱ ਕ ਮਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗਪਤ ਮਾਨ੍ਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ, ਵ ਿੱ ਚ ਖ਼ਾਸ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੌਜਦ
ਹਨ੍ ਜੋ ਸੰ ਵਖਪਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਰੋਿਾਨ੍ਾ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਵਦਨ੍

•

ਉਪਲਬਧ ਹਨ੍। 888-692-9355 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/nycwell 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਵਨ੍ਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਵ ਡ-19 (COVID-19) ਭਾ ਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ੍, ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ

ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਮੌਜਦ ਹਨ੍। ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿੱ ਤ ਵਦਨ੍ ਸ ੇਰੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10
ਜੇ ਤਿੱ ਕ 844-863-9314 ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
• nyc.gov/health/coronavirus ਅਤੇ cdc.gov/covid19 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਸਵਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਿਾਲ NYC ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਸਫਾਰਸਾਂ ਿੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5.20.20
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