
ਸਕੈਜਟ ਕਾਉਟਂੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਅਪਡੇਟ 
  

4 ਅਪਰੈਲ, 2020: ਘਰ ਰਵਿਣ, ਵਸਿਤਮੰਦ ਰਵਿਣ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਇਨਸਲੀ ਨੇ 4 ਮਈ, 2020 ਤਕ 

"ਘਰ ਰਿ,ੋ ਵਸਿਤਮੰਦ ਰਿ"ੋ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਿਧਾ ਵਦੱਤਾ| ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਇਕ ਿੋਰ ਮਿੀਨੇ ਲਈ ਇਸ "ਨਿੇਂ ਆਮ" 

ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਾਧਨ ਿੈ ਕੋਵਿਡ -19 ਨ ੰ  ਰੌਕਣ ਦਾ, 

ਸਾਡੇ ਕਵਮਉਵਂਨਟੀ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓਣ ਦਾ| 
 

ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛ ਰਿ ੇਿੋ: ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਤਿਪ ਰਨ ਵਕਉ ਂਿੈ? ਜ ੇਮੈਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤ ਮਵਿਸ ਸ ਕਰ ਵਰਿਾ 

ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਿਰ ਵਕਉ ਂਨਿੀ ਂਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਵਕਉ ਂਰੱਵਿਆ ਿੈ? 
 

ਿਰ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਂਬਾਿਰ ਜਾਂਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨ ੰ  COVID-19 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਿਮ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ |ਿਾਇਰਸ ਵਕਤੇ ਿੀ ਮੌਜ ਦ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਭਾਿੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਿੇਤਰ, ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਿੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਰਵਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਜਰ ਰੀ 

ਕੰਮ ਨਿੀ ਂਿੁੰਦਾ |  
 

ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਬਮਾਰ ਨਿੀ ਂਿਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਨਿੀ ਂਕਰ ਵਰਿਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਨ ੰ  ਵਕਿੇਂ ਐਕਸਪੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਿਾਂ? ਕੋਿੀਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਿਾਈ ਦੇਣ ਤੌ 48 ਘੰਟੇ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਿੇਠ ਿੁੰਦੇ ਿੋ; ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 

ਕਦੇ ਲੱਛਣ ਨਿੀ ਂਿੁੰਦ,ੇ ਪਰ ਵਿਰ ਿੀ ਉਿ ਵਕਟਾਣ  ਨ ੰ  (ਅਤੇ ਿੈਲਾਉਦਂੇ) ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਿਨ. ਤੁਸੀ ਂਿਾਇਰਸ ਦ ਸਵਰਆਂ ਤਕ 

ਿੈਲਾ ਸਕਦੇ ਿ ੋਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀ ਂਵਬਮਾਰ ਨਿੀ ਂਿੋ. ਵਜਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਤੁਸੀ ਂਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਿੋ ਉਿ ਨਰਸ ਜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਕਾਮਾ 

ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੇਵਡਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ. ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਉਵਂਨਟੀ ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਲਈ ਘਰ ਰਵਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ. 
 

ਤਾਂ ਵਿਰ ਵਕਉ ਂਨਾ ਿਰ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਵਜਿੜੇ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਇਰਸ ਨਿੀ ਂਿੈ ਜਾਂ ਵਜਿੜੇ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ 

ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਿੋ ਗਏ ਿਨ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ? 
 

ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਅਸੀ ਂਿਰ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿ ਟੇਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਿਿਾਗੇ ਤਾ ਇਿ ਿੇਿ ਸਵਕਏ ਵਕ 

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਕਸ ਨ ੰ  ਿੈ, ਵਕਸ ਨ ੰ  ਨਿੀ ਂਿੈ, ਅਤੇ ਵਕਸ ਕੋਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼ ਿਨ. ਬਦਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ 

ਕੋਲ ਅਵਜਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਟੈਸਵਟੰਗ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀ ਂਿੈ. ਇਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ ਿਰ 

ਇਕ ਪੋਸਵਟਿ ਟੇਸਟ ਲਈ ਨੌ ਪੋਸਵਟਿ ਲੋਕ (ਵਜੰਨਾ ਨ ੰ  ਟੇਸਟ ਨਿੀ ਵਦਤਾ ਵਗਆ) ਮੌਜ ਦ ਿਨ. 
 

ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਮਿੱਤਿਪ ਰਣ ਿੈ ਵਕ ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ "ਘਰ ਰਿ,ੋ ਵਸਿਤਮੰਦ ਰਿ"ੋ  ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਵਰਏ. 

 ਤੁਿਾਡਾ ਘਰ ਰਵਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕੰਮ ਨਿੀ ਂਕਰ ਰਿ.ੇ ਜ ੇਤੁਿਾਨ ੰ  ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

ਪਿੇ - ਭੋਜਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਜ਼ਰ ਰੀ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ - ਦ ਵਜਆਂ ਤੋਂ ਛੇ 

ਿੁੱਟ ਦ ਰ ਰਿ.ੋ 

 ਤੁਸੀ ਂਘਰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਿੀ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਨਿੀ ਂਜੁੜ ਸਕਦ.ੇ 

 ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਵਿਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ. 
 

ਕਵਮਉਵਂਨਟੀ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ. 
 

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.skagitcounty.net/coronavirus  ਤੇ ਜਾਓ. 

http://www.skagitcounty.net/coronavirus

