ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਿਵਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ; ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ।
ਂ ੀਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 130 ਤ� ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਸਟ
ਯੂ ਬਾ ਅਤੇ ਸਟਰ ਦੋਵਾਂ ਕਾਉਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵੀ ਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਜੋ ਯੁ ਬਾ ਿਸਟੀ ਿਵਚ ਸੋਮਵਾਰ, 4 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਲਈ
ਸੈੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਈਟ ਯੁ ਬਾ-ਸਟਰ ਿਵਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ 600 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀ ਂ ਸਾਈਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਉਹਨਾ ਪਿਹਲੀਆਂ 80 ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਇਟਾਂ ਿਵਚ� ਹੈ, ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਗਵਰਨਰ
ਗੈਿਵਨ ਿਨਊਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਓਪਟਮਸਰਵ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਂ ੀ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਹਾਲ ਿਵਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੈਸਿਟੰਗ
ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟ ਯੂ ਬਾ ਿਸਟੀ ਦੇ 1425 ਵੈਟਰਨਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਸੂਟਰ ਕਾਉਟ
ਿਸਰਫ ਇਕ ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇਂਟਮ�ਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਕਇਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਪਟਮਸਰਵ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਿਧਤ
ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮ� ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਸੇਵਾ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਂ ੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ - BePreparedYuba.org and
ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਲੰ ਕ ਅਤੇ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਨੰਬਰ ਦੋਵਾਂ ਕਾਉਟ
BePreparedSutter.org. - 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤ� ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
“ਜਦੋ ਪਿਹਲਾ ਮਾਰਚ ਿਵਚ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦ� ਤ� ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੀਮਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱ ਬਧ ਟੈਸਿਟੰਗ
ਿਕੱਟਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਫੈਲੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ, ”ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਿਸਹਤ
ਅਫਸਰ ਡਾ ਫੂੰਗ ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਿਜਵ� ਹੀ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗ,ੇ
ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ
ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਇੱਥੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।”
ਂ ੀਆਂ ਦੇ
ਡਾ. ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੁ ਬਾ ਅਤੇ ਸਟਰ ਦੋਵਾਂ ਕਾਉਟ
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮ� ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਧੇ
ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਹਨ।
ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪ�ਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਵਾਇਡ(ਰਾਜਿਵਆਪੀ)ਸਮੀਿਖਆ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਿਜਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 30 ਤ� 60 ਿਮੰਟ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ
ਪਏਗਾ। ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਿਮਲਣਗੀਆਂ।
ਓਪਟਮਸਰਵ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਪੈੱਟੀ ਹੋਰੋਹੋ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਪਟਮਸਰਵ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਵਧਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣ ਮਿਹਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਿਸਹਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਵਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਹੈ।
ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ, ਓਪਟਮਸਰਵ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮ� 80 ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਹਰ ਿਦਨ 10,500 ਤ� ਵੱਧ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ�ੀਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੈਰੀਟੀ ਡੀਨ, ਐਮ ਡੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨ�ਾਂ ਟੈਸਿਟੰਗ
ਂ ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਟਮਸਰਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। “ਅਸੀ ਂ ਸਟੇਟ
ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਯੁ ਬਾ ਅਤੇ ਸੂਟਰ ਕਾਉਟ
ਦੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਲੋ ੜ
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਟੀਿਚਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

