ਿਵਕਲਿਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਟੇਿਜੰਗ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਜੰਮ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਲੀ ਸਮਰੱਥਾ COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬਿੋ ਧਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਿਦ�ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੁ ਬਾ-ਸੂਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਅੱਜ ਦੋ ਖੇਤਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂ ਬਾ ਿਸਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਰਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਿਵਕਲਿਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵਜ� ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਿਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇਹ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਜੋੜ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ COVID-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਵਾਧੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਫੂਗ ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨ�ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਿਵਕਲਿਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਪਵੇਗੀ। ”
ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁ ਮਾਨਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਗ�ਾ ਖੋਲ�ਣਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ
"ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ" ਵਜ� ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਂ ੀਆਂ ਿਵਚ ਕਈ ਸੰਭਵ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਦੋ ਿਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਯੂ ਬਾ-ਸੂਟਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਾਉਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਯੁ ਬਾ ਿਸਟੀ ਯੂ ਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਿਦਨ-ਪ�ਤੀ-ਿਦਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਪ�ਣਾਲੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਂ ੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਪ�ੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ,
ਡਾ. ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈ ਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਬਾਈ -ਕਾਉਟ
ਐਡਵ�ਿਟਸਟ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਰਾਇਡਆਊਟ, ਸਟਰ ਨੌ ਰਥ, ਅੰਪਲਾ, ਪੀਚ ਟ�ੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਤ�
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਨ�ਾਂ ਿਵਕਲਪਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ COVID-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਲਈ ਸਿਥਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ
ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਸਹੂਲਤ
ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਲੇ ਆਉਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰੀਜਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਂ ੀ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਰੌਬਰਟ ਬ�ਡਰਫ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ਯੁ ਬਾ ਕਾਊਟ
ੂ ਤ ਜਲਦੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਂ
ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿਬਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਿਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ਸਕਣ।” "ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੇ ਿਕਨ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ
ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।"
ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਿਵਕਲਪਕ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 500ਮੰਿਜਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1000 ਕੰਬਲ ਅਤੇ
1000 ਿਸਰਹਾਣੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ। ਦੋਵ� ਸਕੂਲ ਿਜੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਿਬਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਂ ੀ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਸਟੀਵ ਸਿਮੱਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀ ਂ ਯੂ ਬਾ ਿਸਟੀ ਯੂ ਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਸੂਟਰ ਕਾਉਟ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਨ�ਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਿਸਹਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ COVID-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।” “ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ
ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤ� ਵਧ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਡਾ. ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂ ਬਾ-ਸੂਟਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟਾਅ ਆਫ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਸਮ� ਿਕੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੋਵੀਡ -19 ਨਾਲ ਿਕੰਨੇ
ਲੋ ਕ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਮਾੱਡਲ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੇਸ ਐਡਵੈਨਿਟਸਟ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਰਾਈਡਆਉਟ ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ
ਬੈੱਡ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀ ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.
ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਵਕਲਿਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।”
ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁਕ
ੱ ਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਿਕ ਜੇ ਸਾਡੇ
ਏਰੀਏ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਧਨ ਉੱਪਲਬਧ ਹਨ।
ਂ ੀ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਵੀ
ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, BePreparedYuba.org ਜਾਂ BePreparedSutter.org ਵੇਖੋ। ਬਾਈ ਕਾਉਟ
ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਨੰਬਰ 749-7700 ਹੈ।

