ਂ ੀ ਅਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਟੀ
ਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਰੰਤ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਯੂ ਬਾ ਕਾਉਟ
ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ
4 ਦਸੰਬਰ, 2020
ਸਾਰੇ ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ :

ਯੂ ਬਾ-ਸੂਟਰ ਿਵਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਿਥਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ
ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਤ 6.4% ਹੈ - ਯੂ ਬਾ 16.2% ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਰ 20.1% ਹੈ - (ਸਟਰ ਦੀ ਸਭ 58
ਂ ੀਆਂ ਿਵਚ� ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ
ਕਾਉਟ
ਂ ਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਕਰਵਾਉਦ
ਂ ੀਆ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਊਟ (6.6% ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ), ਕੋਲੂਸਾ (13.7.%% ਟੈਸਟ
ਜਦ� ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਕਾਉਟ
ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ), ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ (9.4% ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ) ਨਾਲ ਤੁ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਖੇਤਰ
ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਡਵ�ਿਟਸਟ-ਰਾਈਡਆਉਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ
ਇਸਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਪਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਾ ਿਤੰਨ ਗੁ ਣਾ
ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੈ।

ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਇੰਨਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂ ਿਨਟ (“ਆਈਸੀਯੂ ”) ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਈਸੀਯੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ
ਲਈ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ
("ਈਡੀ") ਜਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਿਵਆਪੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ
ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਸਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ
ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤ�
ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਭਾਰੀ ਿਲਫਟ ਹੈ ਪਰ

ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ,ਂ ਬਲਿਕ ਸਾਡੀ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਿਬੰਦ ੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਂ ਅਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਟ
ਂ ੀ ਦੇ
7 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ, ਮ� ਯੁ ਬਾ ਕਾਉਟੀ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ:

1. ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਿਨਕਲਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਕਿਰਆਨੇ,
ਦਵਾਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਿਨਰਭਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦਓ।

ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਵਆਪਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਟ�ਾਸ
ਂ ਿਮਸ਼ਨ ਿਕਵ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੰਚਾਰ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ
ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
2. ਸਾਰੇ ਗ�ੇਡਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਿਡਸਟ�ਸ ਲਰਿਨੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਗ�ੇਡ 7 ਵੀ ਂ ਤ� 12 ਵੀ ਂ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਲਈ ਿਡਸਟ�ਸ ਲਰਿਨੰ ਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀ ਂ ਦੇਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਿਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ 14
ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਕੁਇਰਨਟੀਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਸੀ ਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਜੱਥੇ
ਇਕ ਕਲਾਸ ਖੁੱਲੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ�ਿਕ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ
ਕਾਰਜਕ�ਮ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀ ਂ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਟਰਾਂਸਿਮਸਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
3. ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖਾਣਾ ਨਹੀ ਂ - ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਖਾਣਾ-ਪੀਣ ਸਮ�, ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀ ਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਾਸਕ ਆਪਣੀ
ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਨੀਕ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਖਾ ਰਹੇ- ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਿਵਆਪਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਹ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ।

ਂ ੀ, ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ
4. ਸਬੰਧਤ ਗਵਰਿਨੰ ਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਉਟ
ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੋ

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘੱਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ, ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਦੁਬਾਰਾ, ਮ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਗੁ ਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰੀਏ।
ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਾਂ - ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੋ।
ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ,
ਫੁਆਂਗ ਲੂ ਯੂ , ਐਮਡੀ, ਐਮਐਚਐਸ, ਐਫਏਸੀਪੀ
ਂ ੀ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਂ ੀ ਅਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਟ
ਂ ੀ
ਯੂ ਬਾ ਕਾਉਟ

