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ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ

ਕੋਵਵਡ-19

ਤੱਥਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਤੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਜਾਾਂਚ
ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਜਾਾਂਚ, ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਅਸ ਾਂ ਹੋਰ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਸੂੰਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।

ਜੇ ਤੁ ਸ ਾਂ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦ ਵਨਗਰਾਨ ਜਾਰ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇਦਰਵਮਆਨੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਕ
ਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹ ਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾੱਲ
ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ ਾਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਬੁਖਾਰ

ਖਾਾਂਸ

ਸਾਹ ਚੜ੍੍ਨਾ

ਜੇ ਤੁ ਸ ਾਂ ਮੁਖ
ੱ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਵਚਵਕਤਸਕ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦ ਹਾਲਤ ਵਵੱਚ ਹੋ ਤਾਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ 91-1 ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹ ਆਪਾਤਕਾਲ ਵਵਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ 911 ਅਪਰਟ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਏ
ਵਕਸੇ ਸੂੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਮੁੱਖ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਵਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਸਾਹ ਦ ਬਹੁਤ ਤ ਬਰ ਕਮ



ਨਵ ਾਂ ਦੁਵਵਧਾ ਜਾਾਂ ਜਾਗਣ ਵਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ



ਛਾਤ ਵਵਚ ਵਨਰੂੰਤਰ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਦਬਾਅ



ਨ ਲ ਰੂੰਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ ਜਾਾਂ ਵਚਹਰਾ

ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਨਤ ਜੇ
ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਜਸਨੇ ਨਤ ਵਜਆਾਂ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱਤਾ ਸ ।

ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰ ਰੱਖ:ੋ

ਜੇ ਤੁ ਸ ਾਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ਰਹੋ:
ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੂੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹ ਾਂ ਹੈ
ਅਤੇ
ਹੋਰ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਵਵਚ ਸੁ ਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਹੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ

ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੰ ਕ ਟਾਣੂੰ

ਸਮਾਜਕ ਦਰ

ਘੱਟੋਘੱਟ 7 ਵਦਨ ਗੁ ਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ

ਮੁਕਤ ਕਰੋ

www.chesco.org/ coronavirus
ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਦੀ ਇਸ ਿੱਧ ਰਹੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਿਚ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ।
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