
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

ੇ COVID19.CA.GOV ਤ ਨਵ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਦ ਰਹੋ 

ਿਕਸਾਨੀ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ  
ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ 

ਪੰ ਜਾਬੀ 

ਇਹਨ  ਿਵੱ ਚ ਵੀ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

English 

PA 

ਸੰ ਕਟ ਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  
ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ: 
(GOVERNOR’S OFFICE 
OF EMERGENCY 
SERVICES): 

CalOES.ca.gov 

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ: 
(CALIFORNIA 
DEPARTMENT OF 
FOOD AND 
AGRICULTURE): 

CDFA.ca.gov 

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ: 
(CALIFORNIA 
DEPARTMENT OF 
PUBLIC HEALTH): 

CDPH.ca.gov 

ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ: 
(CALIFORNIA 
DEPARTMENT OF 
SOCIAL SERVICES): 

CDSS.ca.gov 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ 
ਿਵਕਾਸ ਏਜੰ ਸੀ: 
(LABOR AND 
WORKFORCE 
DEVELOPMENT 
AGENCY): 

Labor.ca.gov 

Español
中文 
Filipino 
Ti˜ng Vi°t 
한국어 
Lus Hmoob 

https://covid19.ca.gov/
https://www.caloes.ca.gov/
http://www.cdfa.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/
https://cdss.ca.gov/
https://www.labor.ca.gov/


ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਕਦਮ 

CalAlerts.org 

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰੋ

CalAlerts.org 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਅਚਾਨਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼  ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ।

- ਚਾਬੀਆਂ, ਬਟੂਆ, ਪਰਸ
- ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ
- ਦਵਾਈਆਂ

ਿਕਸੇ ਵੀ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ

ਪੀਣ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ।

ਅਸਥਾਈ ਟੋਇਲਟ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ।
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ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰੋ

 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਅਚਾਨਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼  ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ।

- ਚਾਬੀਆਂ, ਬਟੂਆ, ਪਰਸ
- ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ
- ਦਵਾਈਆਂ

ਿਕਸੇ ਵੀ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ

ਪੀਣ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ।

ਅਸਥਾਈ ਟੋਇਲਟ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ।

Alerts are warning messages from public safety agencies to help you know what to do in an 
emergency.

Make a paper contact list with names and phone numbers of your family and people you care 
about so you can reach them in a disaster. Give everyone on the contact list a copy of the list.

about so you can reach them in a disaster. Give everyone on the contact list a copy of the list.

Pick meeting places outside of your neighborhood to reunite if your family gets separated 
during the disaster and can’t go home.

Make sure that everyone knows where your meeting places are and practice getting to them.
Make sure that everyone knows where your meeting places are and practice getting to them.

Know that everyone is welcome at emergency shelters. Under California state law, all public 
shelters must be accessible and no one running an evacuation shelter can ask you for your ID.
shelters must be accessible and no one running an evacuation shelter can ask you for your ID.

Disasters happen fast. Pack up important items now, so you and your family will have what 
you need later:

Your contact list and a map marked with routes to get to your meeting places.
Your contact list and a map marked with routes to get to your meeting places.

A list of all prescriptions taken by family members.

A list of what you will grab as you leave, including:

In some disasters, you may be safer staying at home. Damage from the disaster might mean 
there is no electricity or water. Save up a little at a time until you have enough for everyone 
in your household to get by for 3 days:

Food that doesn’t go bad and doesn’t need to be cooked. Remember food for any pets.
Food that doesn’t go bad and doesn’t need to be cooked. Remember food for any pets.

If you already own a flashlight or a portable radio, keep it someplace easy to find.

Sign up at 

Sign up for alerts in the counties where you currently live and work.
Sign up for alerts in the counties where you currently live and work.

Sign up at 

http://calalerts.org/
http://calalerts.org/


 

 

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ
ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ।

ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼  ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼  ਰੱਖੋ । ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ 
ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ।

ਆਪਣੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸ  ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ 2.5 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 151 ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ  ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ N95
ਕਰੇ, ਜ  ਤੁਸ  ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੇ ਹਵਾ ਿਫਲਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਤੁਸ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋ, ਤ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ  ਸੰਕਟ ਸਮ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ  ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਰਸਿਤ ਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗੈਸ ਟਕੀ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਮ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ 
ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏ, ਗਾ ਛੱਡ ਿਦਓ!

ਹੜ
ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲ , ਰੇਤ ਦੇ ਬੋਰੇ ਰੱਖੋ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਪ ਲਗਾਉਣਾ ਖਤਰੇ ਤ ਖਾਲੀ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ  ਪਤਾ ਿਕ ਨਦੀਆਂ ਜ  ਝੀਲ  ਿਵੱਚ ਕਦ ਹੜ ਆ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ  ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਾਣੀ ਿਸਰ ਟੱਪਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਿਕ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਡੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸ  ਇਹ ਨਹ  ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪਾਣੀ ਿਕੰਨ  ਡੂੰ ਘਾ ਹੈ ਜ  ਪਾਣੀ 
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਖਤਰੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਦੇ ਵੀ ਹੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ  ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਭਾਵ ਤੁਸ  ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ ਜ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹ  ਜਾ ਸਕੋ।

ਭੂਚਾਲ 
ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਿਹਲ-ਜੁਲ ਹੋਣ ਸਮ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ:

ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ  ਹੋ, ਓਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ  ਅਤੇ ਗੋਿਡਆਂ ਭਾਰ  ਿਡੱਗ ਜਾਓ

ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬ ਹ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੋ

ਤਦ ਤੱਕ ਿਟਕੇ ਰਹ ੋਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣੀ ਬੰਦ ਨਹ  ਹੋ ਜ ਦੀ

ਜੇ ਤੁਸ  ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤ  ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ  ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਟਕੇ ਰਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ  ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਤ ਦੂਰ ਜਾਓ ਜੋ ਿਡੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭੂਚਾਲ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਝਟਿਕਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱਖ  ਨੰੂ ਧੂੜ ਤ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਕੋਈ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਤ  ਜੇ ਤੁਸ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੋਰਨ  ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਪਾਈਪ ਜ  
ਕੰਧ 'ਤੇ ਖੜਕਾ ਕਰੋ।

ਹੋਰਨ  ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ ਸੰਕਟ ਸਮ ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਿਕਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨ  ਲੋਕ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਜੰਨ  'ਤੇ ਤੁਸ  ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ: ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਅਮਲਾ, ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ।

ਜੇ ਆਫ਼ਤ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਤ  ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲ ਿਨਭਾਈਆਂ ਜ ਦੀਆਂ 
ਭੂਿਮਕਾਵ  ਨੰੂ ਜਾਣੋ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਝਾਅ
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 masks for 



 

ੱ
ੱ ੱ ੱ ੱ

ੰ
ੰ ੱ

ੱ ੁੱ ੰ ੇ ੱ ੈ
ੱ ੰ ੱ ੰ ਂ ੰ ੱ

ੇ 
ੱ ੱ ੰ ਂ ੇ 

ੰ ੱ ੰ

ੰਜੇ ਤੁਹਾਨੂ  ਜਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਦੀ ਹੈ, 
ਤ  ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ  ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ: 

1.1. ਜਦ ਤੁਸ  ਜਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ 
ਮਾਰਦੇ ਹੋ,  ਘਟੋ-ਘਟ 6 ਫੁਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰਖੋ। 

2. 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਜ  ਿਚਹਰਾ ਢਕਣ 
ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਭਵ ਹੋਵੇ ਤ  ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 
ਰੋਗਾਣੂ -ਮੁਕਤ ਪੂਝ ਨਾਲ ਰਖੋ। 

3.  

 

4. 
 

5. 
ਕੁਝ ਲਛਣ, ਿਜਵ ਿਕ ਸਕੀ ਖਘ, ਗਲ ਿਵਚ ਖਰਾਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਹ ਲਣ 
ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਜਗਲ ਦੀ ਅਗ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਸਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ 
ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੋਨ  ਕਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਖਾਰ ਜ  ਕ ਬਾ, 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜ  ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੇ ਲਛਣ ਧੂਏ ਦ 
ਸਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬਿਧਤ ਨਹ  ਹਨ। 
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Check with friends or relatives you might stay 
with and ask if they have symptoms of COVID-19 
or are at high risk for serious illness. Make other 
arrangements as needed. 

If you stay in a public shelter, stay at least 6 feet 
from other people outside of your household, 
wash your hands often, cover coughs and sneezes, 



 

 

 

ੱ

ਘਰ, ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਨੁਕਤੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ  ਇਹਨ  ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 
ਸੰ ਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੂੰ  ਕੋਿਵਡ-19 
ਤ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਸ  ਸਾਰੇ ਇਕੱ ਠ ਹ । 

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰੋ, ਿਜਵ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ ਜ  ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਿਜੰ ਨ  ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜ  ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ  
ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

ਹੱ ਥ ਨਾ ਿਮਲਾਓ, ਗਲੇ ਨਾ ਲਾਓ ਜ  ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ 
ਨਾ ਕਰੋ। 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ , ਨੱ ਕ ਜ  ਮੂ ੰ ਹ ਨੂ ੰ  ਨਾ ਛੂਿਹਆ ਜਾਵੇ । 

ਉਹਨ  ਲੋਕ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ  ਰਿਹੰ ਦੇ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਉਹਨ  ਲੋਕ  ਰਾਹ  ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੰ ਨ  ਿਵੱ ਚ ਲੱ ਛਣ ਨਹ  
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨੂ ੰ  ਪਤਾ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਾਗ ਗਸਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸ  ਬਾਹਰ ਹੋ, ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਹੋ, ਜ  ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਬਰ  ਨੂ ੰ  ਜ  ਬਾਹਰ 

ੂ ੰ  ਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤ  ਉਹਨ  ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਫੁਟ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ 
ਹਰ ਸਮ ਆਪਣੇ ਨੱ ਕ ਅਤੇ ਮੂ ੰ ਹ ਨੂ ੰ   ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਜ  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 
ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ । 

ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱ ੂ ੰ  20 ਸਿਕੰ ਟ  ਲਈ  ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਧੋਵੋ ਜ  ਜੇ ਤੁਸ  ਅਿਜਹਾ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ  ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ 
ਵਰਤ ਕਰੋ। 

ਜਦ ਵੀ ਤੁਸ  ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ  ਉਹਨ  ਤ ਦੂਰ ਬਠ । 
ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੂ ੰ  ਖੁੱ ਲਾ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ । 
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ਜਦ ਤੁਸ  ਕੰਮ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ  'ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨ  
ਵਾਸਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ੰ ਚ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ  ਉਦ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ  ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤ ਬਚੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਤ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ 
ਨਹ  ਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਨਹ  ਲਦੇ।

ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਧੋਵੋ ਜ  
ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ।

ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ , ਉਸ ਨੰੂ
ਧੋਵੋ। ਹਰੇਕ ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਾਸਕ ਸੁੱ ਟ ਿਦਓ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ , ਬਾਹਵ  ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਜ  ਸ਼ਾਵਰ ਲਵੋ ਜ  ਨਹਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸ  ਸਾਥੀ ਕਾਿਮਆਂ ਜ  ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ  ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ  ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ  ਉਹਨ  ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੋ, ਆਮ ਖੇਤਰ  
ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਸਤਹ  ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 
‘ਤੇ, ਹੱਥ  ਨੰੂ 20 ਸਿਕੰਟ  ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨ  ਲੋਕ  ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤ ਬਚੋ ਿਜੰਨ  ਦੀ 
ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਹੈ ਜ  ਿਜੰਨ  ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 
ਹੱਥ ਨਾ ਿਮਲਾਓ, ਇੱਕੋ ਕ ਟੇ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲੇ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਭੋਜਨ 
ਸ ਝਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜ  ਇੱਕ ਕੱਪ ਤ ਨਾ ਪੀਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਿਵਡ-19 ੱ ਧ ਖਤਰੇ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ  ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ ਬਾਹਰਦੇ ਲੋਕ  
ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜ  ਿਮਲਣਾ ਨਹ  ਚਾਹੀਦਾ।

ਘਰ ਲਈ ਸਰਿਖਆ ਨਕਤੇ

ਗਰਮੀ
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ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ ਬਚਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
ਜ  ਮਾਸਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ  ਜੇ ਤੁਸ  ਖੁਦ ਖਰੀਿਦਆ ਹੈ ਤ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, 
ਹੋਰਨ  ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ , ਨੱਕ ਜ  ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 20 ਸਿਕੰਟ  ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ 
ਧੋਵੋ ਜ  ਜਦ ਵਾਿਸੰ਼ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤ  ਹਡ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।

ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਫ਼ੋਨ , ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ , ਜ  ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 
ਨੰੂ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਔਜ਼ਾਰ  ਅਤੇ ਆਮ ਸਤਹ  ਨੰੂ ਸਾਫ਼ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ  ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ 
ਿਜਸਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਹੈ, ਤ  ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ   ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ  ਹੈ ਤ  ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਨੌਕਰੀ ਤ ਕੱਿਢਆ ਨਹ  ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੋਿਵਡ 19: ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
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ਕਿਵਡ-19 

ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ  ਜ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਤ  ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸ  ਇਨ  ਤ ਪੀੜਤ ਹੋ: 

- ਖੰ ਘ - ਿਸਰ ਦਰਦ - ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ 
- ਬੁਖ਼ਾਰ - ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾਸ਼ ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜ  ਿਕਸੇ 

- ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

- ਕੰ ਬਣੀ 
- ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ ਜ  ਉਲਟੀ 

ਆਉਣਾ 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ 
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ 

- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ - ਦਸਤ ਆਇਆ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤ  ਤੁਰੰ ਤ 
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਵੋ । 

ਜੇ ਤੁਸ  ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱ ਲ 

ਮੁਹੱ ਇਆ ਕਰਵਾਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਸੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ  
ਮੁੜ-ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਇੱ ਕ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਅਤੇ ਇਕ ਤਵਾਸ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ 
ਪੋਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ  ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰ ੂ 
ਤੁਰੰ ਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ  ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 14 
ਿਦਨ  ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਦੇ ਿਬਮਾਰ ਮਬਰ ਨੰ  ੂਹੋਰਨ  ਤ ਅਲੱ ਗ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਹਨ  

ਲੋਕ  ਤ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤ  ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ 
ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ । ਜੇ ਉਹ ਯਗੋ ਹੋਣ, ਤ  ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰ  ੂਮਾਸਕ ਪਿਹਨਾਓ। 

14 
ਿਦਨ 
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ਕਿਵਡ-19 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥ  ਨਹ  ਹੈ, 
ਤ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਕਾ ਟੀ ਅਤੇ ਹਾਊਿਜੰ ਗ ਫੌਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤ 
ਅਸਥਾਈ ਬਸੇਰਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੋ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਤ  ਉਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਸਮ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼  
ਨੂੰ  ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵ ਿਕ ਤੌਲੀਏ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਿਬਸਤਰਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱ ਖਰਾ 
ਕਮਰਾ ਨਹ  ਹੈ, ਤ  ਬੈਡਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਚਾਦਰ ਜ  ਪਲਾਸਿਟਕ ਦਾ 
ਪਰਦਾ ਟੰਗੋ ਜ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਿਸਰ ਤ ਪੈਰ  ਤੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਸ ਜਾਓ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ ਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਤ ਕਾਲ ਆ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਪੁ ੱਿਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਕਸ ਦੇ 
ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਸ ਝਾ ਨਹ  
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂ  ਤੁਹਾਡੀ ਪੰ ਵਾਸ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹ  
ਪੁ ੱਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਸ ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਪਆਿਰਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ 
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਿਕੱ ਥ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 

ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ  ਹਨ ਅਤੇ/ਜ  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹ  ਹੈ, ਤ  ਵੀ ਤੁਸ  
Medi-Cal ਰਾਹ  ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਹ  ਹੈ ਜ  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medi-Cal ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਿਨਯਮਤ ਡਾਕਟਰ ਨਹ  ਹੈ, 
ਤ  "Medi-Nurse" ੂਨੰ 1-877-409-9052 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਲੱ ਛਣ  ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ  ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ, 24/7 ਨਰਸ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ ਹੈ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਹਾੱਟਲਾਈਨ (ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ): 1-833-422-4255 

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਿਟੰ ਗ: ਆਪਣੇ ਨ ੜੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਸਾਈਟ ਲੱ ਭਣ ਲਈ covid19.ca.gov 
'ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨ ਟ ਐਕਸੈਸ ਨਹ  ਹੈ, ਤ  1-888-634-1123 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਛੁ ੱਟੀ: ਿਕਸਾਨੀ-ਕਾਮੇ ਨੰ ੂ 80 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤੱ ਕ ਦੀ, ਤਨਖਾਹ 
ਸਮੇਤ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ  ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ  ਉਹ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ 

 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 1-800-449-3699 :ੂਨੰALRB ਲਾਗ ਗਸਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ  ਲਈ, 
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ਤੁਸ  ਿਕੱ ਥ ਹੋ? 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪ ੰ ਕ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਲ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 211211 ‘ਤੇ VOX ਟੈਕਸਟ ਭੇਜੋ। 

1. San Miguel Cuevas, Juxtlahuaca, Oaxaca (Mixteco) 6. San Juan Piña, Juxtlahuaca, Oaxaca (Mixteco) 

2. Vicente Guerrero, Metlatonoc, Guerrero (Mixteco) 7. San Juan Coatecas Altas, Ejutla de Crespo, 
3. San Sebastián del Monte, Santo Domingo Tonalá, Oaxaca (Zapoteco) 

Oaxaca (Mixteco) 
8. San Martin Itunyoso, Tlaxiaco, Oaxaca (Triqui) 

4. Yucuquimi de Ocampo, Tezoatlán de Segura y 
9. Ayotoxtla, Zapotitlán Tablas, Guerrero (Tlapaneco) Luna, Oaxaca (Mixteco) 

5. San Martin Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca (Mixteco) 10. Turícuaro, Michoacán (Purépecha) 

ਵਧੀਕ ਭਾਸ਼ਾਵ  ਿਵੱ ਚ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲ listoscalifornia.org/farmworker ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਿਕੱ ਥ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਚੀਜ਼  ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ: 
CalWORKs: beneftscal.org ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਭਰੋ: 
ਜ  ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾ ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ  ਦਾ ਫੋਨ 
ਨੰ ਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ cdss.ca.gov/county-offces ਤੇ ਜਾਓ। 
ਆਮ ਰਾਹਤ: ਆਮ ਰਾਹਤ/ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਕਾ ਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਭੋਜਨ: 
ਭੋਜਨ ਬਕ: cafoodbanks.org/fnd-food-bank ‘ਤੇ ਜਾ 
ਕੇ ਆਪਣੇ ਨ ੜਲਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਬਕ ਲੱ ਭੋ 
CalFresh: 1-877-847-3663 ਅਤੇ getcalfresh.org. 

WIC: 1-888-WIC-WORKS (1-888-942-9675) ਨੰ ੂ ਕਾਲ 
ਕਰੋ ਜ  myfamily.wic.ca.gov 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਨ ੜੇ ਦਾ 
ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਲੱ ਭੋ 

ਬਸੇਰਾ: 
ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਫੌਰ ਹਾਰਵੈਸਟ: ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਟੀ ਇਕ ਤਵਾਸ ਲਈ 
ਬਸੇਰਾ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ  
covid19.ca.gov/housing-for-agricultural-workers 
ਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ: 2-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਪਵਾਸ: 
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪਵਾਸ ਕਾਨੰ ੂਨੀ ਸੇਵਾਵ  ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ 
ਿਜਸਨੰ ੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ ਤ ਵੱ ਲ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੋਵੇ 
। ਪਦਾਤਾ ਲੱ ਭੋ: 
https://cdss.ca.gov/benefts-services/ 
more-services/immigration-services/ 

ਿਕਰਾਇਆ: 
ਉਹ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ  ਕਰਕੇ 
1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ 
ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ  ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨ  ਲਈ ਜਗਾ 
ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ 
ਅਿਧਕਾਰ ਪਵਾਸ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ , ਮੋਬਾਈਲ 
ਹੋਮ ਿਕਰਾਏਦਾਰ  ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ  ‘ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ : landlordtenant.dre.ca.gov. 
ਜੇ ਤੁਸ  ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ  ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤ  ਤੁਸ  ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: 
covid19.ca.gov/housing-and-homelessness/ 

ਸਹੂਲਤ : 
ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰ ਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ 
ਪਾਣੀ ਪਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬੰ ਦ 
ਹੋਣ ਜ  ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ watershut-off.covid19.ca.gov/ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੋਈ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰ ਬੰ ਧੀ 
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-844-903-2800 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤ ਪਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵ  ਨੂੰ  ਬੰ ਦ ਨਹ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
cpuc.ca.gov/covid19protections 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ  
1-866-849-8390 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ: 
ਿਕਸੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨ ੜੇ ਉਪਲਬਧ ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਪਦਾਤਾ 

10 immigration-services-contractors. ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: mychildcare.ca.gov. 

https://www.listoscalifornia.org/community-projects/farmworkers-initiative/
http://benefitscal.org/landing_02.html
https://cdss.ca.gov/county-offices
http://cafoodbanks.org/find-food-bank
https://www.getcalfresh.org/
https://myfamily.wic.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/housing-for-agricultural-workers/
https://cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors
https://cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors
https://cdss.ca.gov/benefits-services/more-services/immigration-services/immigration-services-contractors
https://landlordtenant.dre.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/housing-and-homelessness/
https://watershut-off.covid19.ca.gov/
https://www.cpuc.ca.gov/covid19protections/
https://mychildcare.ca.gov/#/home

	ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਟਾਇਤਾਂ 
	ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ
	ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰੋ
	ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
	ਅਚਾਨਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ
	ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

	 ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਝਾਅ 
	 ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ 
	 ਹੜ 
	 ਭੂਚਾਲ 
	 ਹੋਰਨ ਨੰ ੂ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ 

	 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਜਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਦੀ ਹੈ, ਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰ ੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ: 
	 ਘਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੁਕਤੇ 
	 ਘਰ ਲਈ ਸਰਿਖਆ ਨਕਤੇ 
	 ਕੋਿਵਡ 19: ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
	 ਕਿਵਡ-19 
	 ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਿਕੱਥ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 
	 ਤੁਸ ਿਕੱਥ ਹੋ? 
	 ਤਹੁ ਾਡ ੇ ਅਤ ੇ ਤਹੁ ਾਡ ੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਿਕੱਥ  ਪਾ ਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 
	 ਬੁਿਨਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਮਦਦ: 
	CalWORKs:
	 ਆਮ ਰਾਹਤ: 

	 ਭੋਜਨ: 
	 ਭੋਜਨ ਬਕ: 
	CalFresh: 
	WIC:

	 ਬਸੇਰਾ: 
	 ਹਾਉਿਸੰਗ ਫੌਰ ਹਾਰਵੈਸਟ: 
	 ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ: 

	 ਪਵਾਸ: 
	 ਿਕਰਾਇਆ: 
	 ਸਹੂਲਤ: 
	 ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ: 





