
 

 
9/2/2021 ਨ ੂੰ  ਸੋਧਿਆ ਧਿਆ 

 

ਇਹ ਪਲੇਬ ੁੱਕ 2021-2022 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿੁੱਚ ਸੈਂਟਰ ਜ ਆਇੰਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ 

ਸਕੂਲ ਵਡਸਵਟਿਕਟ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਹਿੀ ਾਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਿੀਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਜੋਂ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਪਲੇਬ ੁੱਕ ਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ:  

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਧਸਹਤ ਧਿਭਾਿ CDPH  ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ 9/1/21 

9/1/21 ਦ ੇਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਕਸਰ FAQ 

CDPH ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 12 ਜੁਲਾਈ, 2021 

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਟਂੀ ਧਸਹਤ ਧਿਭਾਿ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ 8/29/21 

ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੁੁੱਖ 

ਪ ਰਕ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ 8/6/21 

ਮਾਧਪਆਂ ਲਈ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ 8/11/21 

ਪਬਧਲਕ ਧਸਹਤ ਆਰਡਰ 7/29/21 (ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) 

Center ਸੂੰਯੁਕਤ ਯ ਨੀਫਾਈਡ ਸਕ ਲ ਧਜ਼ਲਹ ਾ 

ਪਲੇਬ ੁੱਕ (Playbook) 

2021-22 

ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ 

ਗਾਈਡ  

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://drive.google.com/file/d/1z16Rj9_gHtqw5RLxHkqvrQ0T04tIFY_i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z16Rj9_gHtqw5RLxHkqvrQ0T04tIFY_i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBqQhrgK154mkRHfBPN_jzLP7RxMkpOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fkJIlz0xdpqADzBXdUenjoxYoKGtr88q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fkJIlz0xdpqADzBXdUenjoxYoKGtr88q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bs5G01FQ408cLZUL_fzGf5uOUnR3YUCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bs5G01FQ408cLZUL_fzGf5uOUnR3YUCk/view?usp=sharing
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/Sac-County-Public-Health-Issues-New-Health-Order.aspx
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/Sac-County-Public-Health-Issues-New-Health-Order.aspx
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ਸੂੰਖੇਪ 

12 ਜ ਲਾਈ, 2021 ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ 

ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪੂਰ ੇਸਮੇਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।  ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦ ਆਰਾ ਘਰ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ (ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਸਕੂਲ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦ ਆਰਾ ਿੈਧ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾਾਂਦੀ)।  ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਜੂੀਆਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਵਜਿੇਂ ਮਾਸਵਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਿੇਗਾ, 

ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਮੂਹਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਮਲੇਗੀ।  ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਤੀ 

ਜਾਿੇਗੀ।  ਦੋਿਾਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ (ਮਾਵਪਆਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ ਮ ਫਤ 

ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਵਟੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ  ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਸ ਰਟੂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਨਾਲ ਚੁੱਲਣਗੇ।  ਉਹ 

ਲੋਕ ਜੋ ਵਬਮਾਰ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜ ਕਾਮ, ਫਲੂ, ਜਾਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਪਿਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਬ ਖਾਰ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ 

ਦਿਾਈਆਾਂ ਦ ੇਹੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਵਟਆਾਂ ਤੁੱਕ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਰਵਹਣਗੇ ਜਾਾਂ ਘਰ ਭੇਜ ਵਦੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਦ ਪਵਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ 

ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵਿੁੱਚ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰਮੂ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਬੁੱਸਾਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

 

 

 

_____________________ 

 

_____________________________________ 
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ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱਧਖਆ 

ਸਕ ਲ ਦੇ ਧਦਨ ਸੁ਼ਰ  

ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ 
8/11/21 

 
 

 
 

 

 

 

 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲੁੱਛਣ ਫੈਸਲਾ ਲੜੀ 

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਈ ਸਾਰ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ 

ਘੁੱਟ ਜੋਖਮ: ਆਮ ਲੁੱਛਣ                                                                   ਉੁੱਚ ਜੋਖਮ: ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਲੁੱਛਣ 

ਬ ਖਾਰ (≥100.4 ° F)                                       ਗਲੇ ਵਿੁੱਚ ਖਰਾਸ਼ 

 

 

 

ਭੀੜ/ਿਗਦਾ ਨੁੱ ਕ                                                ਵਸਰ ਦਰਦ 

 

ਮਤਲੀ/ਉਲਟੀਆਾਂ/ਦਸਤ                                        ਥਕਾਿਟ/ਮਾਸਪਸੇ਼ੀ ਜਾਾਂ  

                                                   ਸਰੀਰ ਵਿੁੱਚ ਦਰਦ 

 

ਖੂੰਘ 

 

 

 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਧਿੁੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

 

 

ਸੁਆਦ/ਿੂੰਿ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ  

 

1 ਘੁੱਟ ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੁੱਛਣ 

 

 

 

(≥2 ਘੁੱਟ ਜੋਖਮ ਦ ੇਲੁੱਛਣ 

ਜਾਾਂ 1 ਿੁੱਿ ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੁੱਛਣ 

ਘਰ ਭੇਜ ੋ

 

 

 

 

 

ਘਰ ਭੇਜ ੋ

 

 

 

 

 
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਦ ੇਵਿਕਲਪਕ 

ਵਨਦਾਨ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਨੈਗਵੇਟਿ ਸਾਰਸ-ਕੋਿ -2 

 

PCR ਟੈਸਟ। 
ਪੋਵਸਵਟਿ ਸਾਰਸ-ਕੋਿ -2 

PCR ਟੈਸਟ 

ਜਾਂ 

ਕੋਈ ਪਿਦਾਤਾ ਵਿਵਜਟ ਜਾਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ 

ਲੁੱਛਣ ਹੁੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟ ੇਬਾਅਦ 

ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਓ (ਬ ਖਾਰ ਘਟਾਉਣ 

ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਦ ੇਵਬਨਾਾਂ) 

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਇੁੱਕ 

ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ੋ

ਵਬਨਾਾਂ ਬ ਖਾਰ ਅਤ ੇਲੁੱਛਣਾਾਂ ਦ ੇਸ ਧਾਰ ਦੇ 24 ਘੰਵਟਆਾਂ ਬਾਅਦ 

ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਓ 

ਵਬਨਾਾਂ ਬ ਖਾਰ ਅਤ ੇਲੁੱਛਣਾਾਂ ਦ ੇਸ ਧਾਰ ਦੇ 24 ਘੰਵਟਆਾਂ ਬਾਅਦ 

ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਓ 

ਲੁੱਛਣ ਦ ੇਸ਼ ਰ ੂਹੋਣ ਦ ੇ10 ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਵਬਨਾਾਂ ਬ ਖਾਰ ਦੇ 

24 ਘੰਟ ੇਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਓ। ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤ ੇਕਸੇਾਾਂ ਦ ੇ

ਨਜਦੀਕੀ ਸਪੰਰਕ ਨੰੂ ਅਲੁੱਗ ਕਰੋ। ਜ ੇਸਿਾਲ ਹੋਣ ਤਾਾਂ HCA 

ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ 

ਬਦਲਣਾ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਸਵਥਤੀ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਪਿੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਵਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਇੁੱਕ ਯੋਗਤਾ 

ਪਿਾਪਤ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਦੀ ਨਜਦੀਕੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰ੍ਗਦਿਸ੍ਹਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਧਿਕਲਪਾ ਂਲਈ ਦ ਜਾ ਪੂੰਨਾ ਿੇਖ ੋ
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ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ 

 
ਵਬਮਾਰ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇCDC ਤੋਂ ਟਸੈਟ ਕਰਿਾਉਣ ਿੇਲੇ ਘਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 

 

ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਇਕਸਾਰ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਸਕੂਲਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸੰਭਾਿਤ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਿੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਦੇ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ' ਤ ੇਿਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਉਹ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ 

ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ CDPH ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰ ੇਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ: 

i. ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤ ੇਧਬਨਾ ਂਬੁਖਾਰ ਦੇ ਹੁੱਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 24 

ਘੂੰਟੇ ਬੀਤ ਿਏ ਹਨ; ਅਤ ੇ 

ii. ਹੋਰ ਲੁੱਛਣਾਂ ਧਿੁੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤ ੇ

iii. ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਸ-ਕੋਿ -2 ਲਈ ਇੁੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਸੈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੁੱਕ ਧਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ 

ਨੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਹਨ ਧਕ ਲੁੱਛਣ ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਅੂੰਡਰਲਾਈ ੂੰਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਧਿਤੀ 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਦਮਾ) ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਹਨ ਜਾ ਂਧਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ 

ਧਿਕਲਪਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਟਰੈਪਟਕੋਾਕਲ 

ਫੈਰੀਨਜਾਈਧਟਸ, ਕਕੋਸਸਕੈੀ ਿਾਇਰਸ), ਜਾਂ ਲੁੱਛਣ ਦੇ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 10 ਧਦਨ ਬੀਤ 

ਿਏ ਹਨ। 

 
● ਜੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਬੁੱਚਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਪੋਵਸਵਟਿ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮਾਪੇ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ 

ਕਰਨਗੇ। 
 

● CJUSD ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਾਂਟੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਕ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਅਲੁੱਗ ਰਵਹਣਾ ਪਏਗਾ। 
 
 

 
 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#ਐਂਕਰ_1625661984621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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ਬੁੱਸ ਆਿਾਜਾਈ 

 

 
 

ਬੁੱਸ ਆਿਾਜਾਈ 

 
● ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤ ੇਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਾਂ ਬੁੱਸ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ ੂਮ ਕਤ ਕਰਨਗੇ। 
 

● ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹ ੰਦੀ।  ਮਾਸਕ ਛੋਟਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

● ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁੱਸਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਿੇਗੀ ਜੇ ਵਕਸ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕੋਲ 

ਢ ਕਿਾਾਂ ਢੁੱਕਣ ਨਾ ਹੋਿ।ੇ 
 

 

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੁੱਕ 

ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਧਜਨਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ 

ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
                                              

ਸੈਲਾਨੀ 
 

ਆਧਿਆ ਹੈ 

● ਬਾਹਰਲੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ = ਕੌਂਸਲਰ, ਪਿੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਫਾਇਰ/EMS, 

ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ, CPS ਅਵਧਕਾਰੀ।  
 

● ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ - ਸਮਾਵਜਕ ਦਰੂੀਆਾਂ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੁੱਚ ਆਵਗਆ। 
 

● IEP, 504, SST, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਲਈ ਮਾਪ।ੇ 
 

● ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮੈਕਵਸਮ, ਜਬਰਜੀਮ) ਜਾਾਂ ਸਹਲੂਤਾਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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● ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਵਧਆਪਕ 

 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ- ਧਬਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦ ੇ

● ਿਲੰਟੀਅਰਸ - ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ 

 

● ਮਵਹਮਾਨ ਬ ਲਾਰੇ - ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ 

 

● ਮਾਵਪਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਿੀ ਅਵਧਆਪਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕਲਾਸਰਮੂ ਵਨਰੀਖਣ - ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ 

 

● ਸੰਭਾਿੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ/ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਕੂਲ ਟਰੂ - ਜਦੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 
 

● ਗੈਰ-CJUSD ਸਟਾਫ ਵਟਓਟਰਸ - ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ 

 

● ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਨ ਮਾਇੰਦੇ - ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

 

ਧਨੁੱਜੀ ਸੁਰੁੱਧਖਆ 

ਉਪਕਰਨ 

(PPE) 
 
8/11/21 

 

 

ਧਚਹਰ ੇਨ ੂੰ  ਢੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ PPE 
 

 

● ਸਾਰੇ ਿਰੇਡ ਪੁੱਿਰ ਦੇ ਧਿਧਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਕ ਲ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਧਚਹਰੇ ਦੇ ਢੁੱਕਣ 

ਪਧਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਧਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ (8/11/21) ਦੇ ਨੋਟ ਦਆੁਰਾ 

ਛੋਟ ਨਹੀ ਂਧਦੁੱਤੀ ਜਾਦਂੀ।   
 

● ਭੋਜਨ, ਸਨੈਕਸ, ਨੈਪਟਾਈਮ, ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿ ੇਤਾਾਂ ਕੁੱਪੜੇ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੁੱਕਣ ਜਾਾਂ ਵਚਹਰੇ ਦੀ 

ਢਾਲ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਪੜੇ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਢੁੱਕਣ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਇਸਨੰੂ ਇੁੱਕ ਸਾਫ਼, ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱਚ ਰੁੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਨੰੂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤ ੇਵਮਤੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਇਸਨੰੂ ਦ ਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੰਦੀ। 
 

ਵਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੁੱਕਣ ਦੀ ਸੇਧ ਇਸ ਗੁੱਲ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕ ਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਿੁੱਖ ੋਿੁੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਾਂ 

ਕਰਕ ੇਵਚਹਰਾ ਢੁੱਕਣ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦ।ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ 

ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀ ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਵਚਹਰੇ ਦੇ 

ਢੁੱਕਣ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਵਹਨਣ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਲਣ, ਸੰਚਾਰ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ, ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕਸੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕ ਦੇਿੇਗੀ ਜੋ ਵਕ ਸ ਣਨ ਵਿੁੱਚ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ 

ਜਾਾਂ ਸੰਚਾਰ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਵਚਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਪੈਨਲ ਿਾਲਾ 

ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀ ਕਾਰਨ ਵਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੁੱਕਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਕੂਲ ਵਜਲਹ ਾ ਵਸਹਤ 

ਟੀਮ ਅਤ ੇਵਚਵਕਤਸਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੁੱਕ ਗੈਰ-ਪਿਵਤਬੰਵਧਤ ਵਿਕਲਪ ਪਵਹਨਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਢਾਲ ਵਜਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਕਨਾਰੇ ਤੇ ਡਰੇਪ ਹੋਿ,ੇ ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

ਸਵਥਤੀ ਇਸ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। 
● ਸਾਰੇ ਧਿਧਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  CDPH ਧਦਸ਼ਾ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਚਹਰੇ ਦੇ ਢੁੱਕਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ Cal/OSHA ਦੇ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਹ ਦੀ ਸੁਰੁੱਧਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦੀ। 
• ਉਨਹਾਾਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜੋ ਦਵੂਜਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ, CDPH ਵਡਸਪੋਸੇਜਲ 3-

ਪਲਾਈ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਪੜੇ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੁੱਕਣ 

ਨਾਲੋਂ  ਿਧੇਰ ੇਪਿਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹ ੰਦੇ ਹਨ।   
 

• ਸੀਮਤ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਜੁੱਥੇ ਵਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੁੱਕਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿਵਦਅਕ ਜਾਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕ ੇਨਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਛੋਟ ੇਬੁੱਵਚਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਲੋੜਾਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਜਾਾਂ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ) ਇੁੱਕ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਢਾਲ 

(ਪਿਤੀ CDPH ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼) ਕਲਾਸਰਮੂ ਵਿੁੱਚ ਵਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਪਵਹਨਣ ਿਾਲਾ ਦਵੂਜਆਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਵਚਹਰਾ ਢੁੱਕਣ ਕੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

• ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਾਂ ਪਰੋਸਣ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਢੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 

ਦਸਤਾਵਨਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

● ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਸਤਾਧਨਆਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਵਸਿਾਏ ਉਹਨਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਜੁੱਥੇ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਥ ੁੱਕ ਜਾਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੋਿ।ੇ ਇਨਹਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦਸਤਾਨੇ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
 

○ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ।   
 

ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਾਂ ਪਰੋਸਣ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਢੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦਸਤਾਵਨਆਾਂ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰ ਜਗਾਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਡਸਪੋਸੇਜਲ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਿਾਰ -ਿਾਰ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਜਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ 

ਕਾਵਮਆਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਲਈ ਦਵੂਜਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੂਹਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।  CDPH 8/3/2020 

 

ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਰੋਿਾਣ  

ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ 

 
 

 
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ 

 

● ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਤ ੇਦਫਤਰ ਰੋਜਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
● ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ ੂ
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ਮ ਕਤ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

ਸਫਾਈ ਅਧਭਆਸ 
 

 
ਸਫਾਈ ਅਧਭਆਸ 

 

● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮਾਵਪਆਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ -19 ਪਿਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਪਿਵਕਵਰਆਿਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

○ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ 

○ ਖੰਘ ਜਾਾਂ ਵਛੁੱਕਣ ਿੇਲੇ ਮੰੂਹ ਢੁੱਕਣਾ 

○ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਢੁੱਕਣ ਪਵਹਨਣੇ 

○ ਵਚਹਰੇ ਅਤ ੇਅੁੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹਣਾ 

 

● ਕਲਾਸਰਮੂ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹੁੱਥ ਧੋਣਗੇ ਜਾਾਂ ਰੋਗਾਣ ੂਮ ਕਤ ਕਰਨਗੇ। 
 

● ਸਫਾਈ ਪਿਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯਾਦ -ਦਹਾਨੀਆਾਂ ਕਲਾਸਰਮੂਾਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਸਾਈਟਾਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 
 

● ਹੁੱਥ ਧੋਣ/ਰੋਗਾਣ ੂ-ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਿਮ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
 

ਧਿਧਦਆਰਿੀਆਂ ਜਾਂ 

ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਧਿਡ -

19 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 

ਟੈਸਟ ਨਤੀਧਜਆਂ ਨ ੂੰ  

ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਸਕ ਲ ਧਿੁੱਚ ਲੁੱਛਣ 

8/17/21 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

ਪੋਧਸਧਟਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆ ਂਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਿਨ ਕਰਨਾ 

 
● CJUSD ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਾਂਟੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 

ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਵਚਤ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਵਸੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਧਿਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂਧਿਧਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਲੁੱਿ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਉਟਂੀ ਧਸਹਤ ਧਿਭਾਿ 

ਅਤ1ੇ2 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੇ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਧਸਹਤ ਧਿਭਾਿ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾ ਂਦੇ ਧਦਸ਼ਾ ਧਨਰਦਸੇ਼ਾ ਂਦੇ 

ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਿੇ। 
 
 

ਵਬਮਾਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮ ਫਤ ਕੋਵਿਡ ਰੈਵਪਡ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੇ ਇੁੱਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ। 
 

 
 

ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੜੀ - 8/17/21 

1. K-12 ਇਨਡੋਰ ਸੈਵਟੰਗਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੋਿੇਂ ਵਧਰਾਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ, ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਈ ਗੈਰ-

ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ। ਇਹ CDC K-12 ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਨੇੜਲੇ 

ਸੰਪਰਕ ਦੀ CDC ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਨ ਕੂਲ ਹਨ।   

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://drive.google.com/file/d/1HBqQhrgK154mkRHfBPN_jzLP7RxMkpOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBqQhrgK154mkRHfBPN_jzLP7RxMkpOJ/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#ਐਂਕਰ_1625661984621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#ਐਂਕਰ_1625661984621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#ਸੰਪਰਕ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#ਸੰਪਰਕ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#ਸੰਪਰਕ
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ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ 
8/11/21 

 

a. ਜਦੋਂ ਦੋਿੇਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਅੰਦਰਨੂੀ ਕਲਾਸਰਮੂ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿੁੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੀਆਾਂ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਾਲੇ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੋ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ (0-6 ਫ ੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਵਮੰਟ ਤੋਂ ਿੁੱਧ) ਹੇਠ 

ਵਲਖ ੇਅਨ ਸਾਰ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਵਿੁੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਲਈ 

ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ: 

i ਲੁੱਛਣ ਰਵਹਤ ਹਨ; 

 

ii. ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਢ ਕਿੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖੋ; 

 

iii. 10 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਦੋ ਿਾਰ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ;ੋ ਅਤੇ 

 

iv. ਸਕੂਲ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਾਠਕਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਖੇਡਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤ ੇ

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੈਵਟੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਲਈ ਅਲੁੱਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖੋ।  
2. ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਦੀਆਾਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ: ਵਬਨਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਾਂ 

ਵਜਨਹਾਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਨਹੀ ਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਜਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਪਰੋਕਤ #8 ਵਿੁੱਚ ਦੁੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ।  
a. ਇਹਨਾਾਂ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਲਈ, ਵਜਹੜੇ ਲੁੱਛਣ ਰਵਹਤ ਹਨ, ਭਾਿ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੋਈ ਲੁੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠ 

ਵਲਖੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿ-ੈਕ ਆਰੰਟੀਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

I. ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਵਬਨਾਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤ ੇਆਖ਼ਰੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਿੇਂ ਵਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਾਂ 

 

ii. ਕ ਆਰੰਟੀਨ 7 ਿੇਂ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਪਛਲੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 5 ਿੇਂ ਵਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਡਾਇਗਨੌਸਵਟਕ ਨਮੂਨਾ ਇਕੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ। 
b. ਵਪਛਲੇ ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੁੱਛਣ 

ਰਵਹਤ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਲਾਜਮੀ ਹਨ: 

 

i ਵਪਛਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ 14 ਿੇਂ ਵਦਨ ਤੁੱਕ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿ-ੈਵਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖੋ; ਅਤੇ 

 

ii. ਆਖਰੀ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ 14 ਿੇਂ ਵਦਨ ਤੁੱਕ ਸਾਰੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਫਾਰਮਾਵਸਊਟੀਕਲ 

ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਦਵੂਜਆਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਹੁੱਥ ਧੋਣਾ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ) ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

c. ਜੇ ਇਸ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲੁੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਹ ੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤ ਰੰਤ 

ਅਲੁੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

3. ਅਲੁੱਗ -ਥਲੁੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ 

 

a. ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਦੋਿਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਲਈ 

CDPH   ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Quarantine.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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ਕਲਾਸਰ ਮ ਸੂੰਰਚਨਾ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/11/21 

 
 
 
 

ਹਿਾਦਾਰੀ 

 

ਕਲਾਸਰ ਮ ਸੂੰਰਚਨਾ 
ਕਲਾਸਰਮੂ ਆਮ ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਦੀ ਤਰਹਾਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।  ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਮੂਹਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਵਗਆ ਹੈ। 
 

ਅੰਦਰਲੀਆਾਂ ਥਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਲਾਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਜੰਨੇ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਘੁੱਟ ਰੁੱਖ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਬੈਠਣ - (SCPH) 

ਪਿਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਵਸੰਗ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਨਰੰਤਰ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਸੀਟਾਾਂ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ ਔਸਤ ਦਰੂੀ ਸਮੇਤ ਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਹੀ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਰੁੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸੀਟਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 

ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਮਨੋਨੀਤ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਵਸੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪਹ ੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉ। 
 

 

ਰੋਿ ਧਨਯੂੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰਾ ਂਲਈ ਧਦਸ਼ਾ ਧਨਰਦੇਸ਼- ਸਕ ਲਾਂ ਧਿੁੱਚ ਹਿਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ- 2-26-2021 

 

ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਵਲਆਓ। 

● ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਜੇ ਖੋਲਹੋ। ਇੁੱਥੋਂ ਤਕ ਵਕ 

ਵਸਰਫ ਇੁੱਕ ਵਖੜਕੀ ਜਾਾਂ ਦਰਿਾਜੇ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣਾ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਦੇ ਪਿਿਾਹ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਵਿੁੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਾ ਵਿੁੱਚ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿਤ ਗਾੜਹਾਪਣ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਵਿੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਹ ਤ ਵਜਆਦਾ ਠੰਡਾ ਜਾਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੰੂ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕਰ।ੋ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਦਰਿਾਜੇ ਨਾ ਖੋਲਹੋ  ਜੇ ਅਵਜਹਾ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਜਾਾਂ ਵਸਹਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਡੁੱਗਣਾ, ਬਹ ਤ 

ਵਜਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਾਂ ਦਮ ੇਦੇ ਲੁੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ)। 

● ਖ ੁੱਲਹ ੀਆਾਂ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਦੀ ਪਿਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲ-ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਪੁੱਵਖਆਾਂ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸੰਭਾਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵੂਸ਼ਤ ਹਿਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢਣ ਅਤ ੇਹੋਰ ਖ ੁੱਲਹ ੀਆਾਂ 

ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਵਜਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਹਿਾ ਬਾਹਰ ਵਖੁੱਚਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵਖੜਕੀ ਵਿੁੱਚ 

ਪਿਸ਼ੰਸਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਕਰ।ੋ 

● ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜਤ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਬਾਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ, ਕਲਾਸਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਦ ਪਵਹਰ ਦੇ 

ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
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ਫੀਲਡ ਧਟਰਪਸ 

                                          

ਫੀਲਡ ਧਟਰਪਸ 
● ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤੁੱਕ ਕੋਈ ਿੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਯਾਤਰਾਿਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

 

ਅਿਲੈਧਟਕਸ 

                                         

ਅਿਲੈਧਟਕਸ 

 
ਅਥਲੈਵਟਕ ਅਵਭਆਸ ਅਤ ੇਮ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਾਂਟੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਇੰਟਰਸਕੌਲਾਸਵਟਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (CIF) ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।  
 

ਰੈਲੀਆਂ, ਧਤਉਹਾਰ 

ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆ ਂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/11/21 

                                            

ਸਕ ਲ ਦੀਆ ਂਿਤੀਧਿਿੀਆਂ 

 
● ਰੈਲੀਆਾਂ, ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੁੱਡੇ ਇਕੁੱਠ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਨੋਵਟਸ ਤਕ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

ਿੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਘਟਨਾਿਾਂ (ਰੈਲੀਆਂ, ਡਾਂਸ, ਆਧਦ) (SCPH) 

ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ, 

SCPH ਗੈਰ-ਜਰਰੂੀ ਿੁੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਰੈਲੀਆਾਂ, ਵਤਉਹਾਰਾਾਂ, ਨਾਚਾਾਂ ਆਵਦ ਦ ੇਵਿਰ ੁੱਧ ਵਸਫਾਰਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜੁੱਥ ੇਿੁੱਡੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੁੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਕੁੱਠੇ ਹਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 

ਮ ਸ਼ਕਲ ਹ।ੈ ਇਨਹਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੰੂ ਸ ਚਾਰ ੂਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ 
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ਨੰੂ ਅਲੁੱਗ-ਥਲੁੱਗ ਜਾਾਂ ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੋਂ ਖ ੰਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਸੁਤੂੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਇੁੱਕ ਸ ਤੰਤਰ ਅਵਧਐਨ ਪਿੋਗਰਾਮ, ਊਨਲਾਈਨ ਸੌਫਟਿੇਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ।  ਇਹ ਇੁੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸ ਤੰਤਰ ਅਵਧਐਨ ਪਿੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਤ ਅਵਧਆਪਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਪਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

 

 

ਸਮਾਧਜਕ-ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਮਰਿਨ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟ ਹੌਟਲਾਈਨ 

ਸਮਾਧਜਕ-ਭਾਿਨਾਤਮਕ 

ਸਮਰਿਨ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟ 

ਹੌਟਲਾਈਨ 

ਸਮਾਵਜਕ-ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਹੌਟਲਾਈਨਜ ਨਾਲ ਵਲੰਕ 

 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?deliveryName=DM36809

