
 

COVID-19 ਮਾਪਾ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ 

ਸਵੀਕ੍ਰਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਗਟਾਵਾ 
 

ਹੇਠਾਾਂ ਕ੍ ਿੱਤੇ ਹਰਰੇ ਕ੍ਿਆਨ ਨ ੂੰ , ਕ੍ਵਕ੍ ਆਰਥੀ  ੇ ਮਾਪ ੇਜਾਾਂ ਰਨ ੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਪੜ੍ਹ ਰੇ, ਉਸ ਉਿੱਤ ੇਛੋਟੇ  ਸਤਖ਼ਤ ਰਰਨੇ ਚਾਹੀ ੇ ਹਨ।  ਪੂੰਨਾ  ੋ  ੇ 

ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ  ੇ  ਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। 

 

1. _______  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਇਸ COVID-19 ਪਿਕ੍ਲਰ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ੇ  ੌਰਾਨ, ਮੈਨ ੂੰ  ਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਅਤੇ ਕ੍ਲਜਾਣ  ੇ 

ਕ੍ਨਯਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ, ਫੈਕ੍ਸਕ੍ਲਟੀ/ਸਰ ਲ ਕ੍ਵਿੱਚ  ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਪਰਕ੍ਰਕ੍ਰਆ ਕ੍ਵਿੱਚ ਇਹ 

ਤਿ ੀਲੀ, ਮੌਜ   ਸਾਰ ੇਕ੍ਵਅਰਤੀਆਾਂ  ੀ ਸੁਰਿੱਕ੍ਖਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂੰਭਾਵੀ ਸੂੰਪਰਰ  ੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਰਰ ੀ ਹ।ੈ 

 

2. _______  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਇਿੱਥੇ ਕ੍ ਿੱਤੀ ਜਾਣਰਾਰੀ ਿਾਰ ੇਮੇਰੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰ  ੇ ਹੋਰ ਸ ਿੱਸਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਕ੍ਚਤ ਰਰਨਾ ਮੇਰੀ ਕ੍ਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹ।ੈ 

 

3. _______  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਜੇਰਰ ਕ੍ਰਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ੇ  ੌਰਾਨ ਮੈਨ ੂੰ  ਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਅਤ ੇਕ੍ਲਜਾਣ  ੇ ਕ੍ਨਯਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ, 

ਫੈਕ੍ਸਕ੍ਲਟੀ ਕ੍ਵਿੱਚ  ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ  ੀ ਲੋੜ੍ ਹਵੋੇ ਤਾਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ  ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾਾਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣਾ ਅਤ ੇਮਾਸਰ ਪਕ੍ਹਨਣਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ  ਸਰ ਲ ਕ੍ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਰ   ਰੀ ਰਿੱਖ ੇ ਹਏੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖੁ   ੇ ਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਰੇ, ਹੋਰ ਸਾਰ ੇ ਲੋਰਾਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੁਿੱਟ   ਰ 

ਰਹਾਾਂਗਾ/ਰਹਾਾਂਗੀ। 

 

4. _______  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਸਰ ਲ ਕ੍ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਿਿੱਚੇ  ਾ COVID-19 ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

ਜੇਰਰ, ਕ੍ ਨ  ੇ  ੌਰਾਨ, ਹਠੇਾਾਂ ਕ੍ਲਖ ੇਰੋਈ ਵੀ ਲਿੱਛਣ ਕ੍ ਖਾਈ ਕ੍ ੂੰ ੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਮੇਰੇ ਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਿਾਰੀ ਰਲਾਸ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਰਰ ਕ੍ ਿੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ ੇ

ਉਸਨ ੂੰ  ਕ੍ਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਸੁਰਿੱਕ੍ਖਅਤ ਖੇਤਰ ਕ੍ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕ੍ ਿੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।  ਮੈਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਰ ਰੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ ੇਸ ਕ੍ਚਤ ਰੀਤੇ ਜਾਣ  ੇ 30 ਕ੍ਮੂੰਟਾਾਂ 

 ੇ ਅੂੰ ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਰੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਕ੍ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂੰਪਰਰ ਅਿੱਪਡੇਟ ਰੀਤ ੇ

ਗਏ ਹਨ। 

 

ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਕ੍ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

● 100.4 ਕ੍ਡਗਰੀ ਫਾਰੇਨਹਾਈਟ ਜਾਾਂ ਵਿੱਧ ਿਖੁਾਰ 

● ਰਾਾਂਿਾ  

● ਰਰੁ-ਰਰੁ ਰੇ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕ੍ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

● ਥਰਾਵਟ 

● ਮਾਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਕ੍ਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰ ਕ੍ਵਿੱਚ  ਰ  

● ਕ੍ਸਰ  ਰ  

● ਹਣੁੇ ਕ੍ਜਹੇ ਹੀ ਸੁਆ  ਜਾਾਂ ਗੂੰਧ ਕ੍ਵਿੱਚ ਘਾਟ 

● ਗਲੇ ਕ੍ਵਿੱਚ  ਰ  

● ਨਿੱ ਰ ਘੁਟਣਾ ਜਾਾਂ ਨਿੱ ਰ ਵਗਣਾ 

● ਜੀ ਕ੍ਮਚਲਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਉਲਟੀ 

●  ਸਤ 

● ਿੀਮਾਰੀ  ਾ ਰੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੂੰਨੋ ਜਾਾਂ ਨਾ ਮੂੰਨੋ ਕ੍ਰ ਇਹ COVID-19 ਨਾਲ ਸਿੂੰਕ੍ਧਤ ਹ ੈ

 



ਹਾਲਾਾਂਕ੍ਰ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟਰਰਟ ਸਮਝ ਾ ਹੈ ਕ੍ਰ ਇਹਨਾਾਂ ਕ੍ਵਿੱਚੋਂ ਰਈ ਲਿੱਛਣ, ਗੈਰ-COVID-19-ਸਿੂੰਧੀ ਸਮਿੱਕ੍ਸਆਵਾਾਂ  ੇ ਰਾਰਨ ਵੀ ਹ ੋਸਰ ੇ ਹਨ, 

ਕ੍ਫਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪਿਕ੍ਲਰ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ੇ  ੌਰਾਨ ਿੇਹਿੱ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੱਛਣ, ਸੂੰਰਰਕ੍ਮਤ ਹਣੋ  ੇ ਿਾਅ   ੋ ਤੋਂ ਸਿੱਤ ਕ੍ ਨਾਾਂ ਕ੍ਵਿੱਚ ਕ੍ ਖਾਈ ਕ੍ ੂੰ ੇ ਹਨ।  ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ  ਾ, ਸਰ ਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੌਵੀ 

(24) ਘੂੰਟ ੇਪਕ੍ਹਲਾਾਂ ਤਿੱਰ, ਕ੍ਿਨਾਾਂ ਕ੍ਰਸੇ  ਵਾਈ  ੇ, ਲਿੱਛਣ-ਮੁਰਤ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ।ੈ 

5. _______  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਮਾਪ/ੇਸਰਪਰਸਤ ਵਜੋਂ, ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਸਰ ਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾਾਂ ਉਸ ਾ ਤਾਪਮਾਨ  ੇਖਣਾ 

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਿੱਚੇ  ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਰਸੁਤੀ ਜਾਾਂਚ ਰਰਨੀ ਹਵੋੇਗੀ। 

 

6. _______  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਸਰ ਲ ਕ੍ ਨ  ੀ ਕ੍ਮਆ   ੇ  ੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਿਿੱਚੇ  ਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕ੍ਲਆ ਜਾ ਸਰ ਾ ਹੈ। 

 

7. _______  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਮੇਰੇ ਿਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  CDC-ਵਿੱਲੋਂ  ਕ੍ਸਫਾਕ੍ਰਸ਼ ਰੀਤੀਆਾਂ, ਹਿੱਥ ਧੋਣ  ੀਆਾਂ ਪਰਕ੍ਰਕ੍ਰਆਵਾਾਂ ਵਰਤ ੇ ਹੋਏ, ਵਾਰ-

ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ  ੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

8. _______  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਮੇਰੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਕ੍ਡਸਕ੍ਟਰਰਟ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਥਾਕ੍ਪਤ ਪਰਟੋੋਰੋਲਸ  ੇ ਮੁਤਾਿਰ ਪ ਰਾ ਕ੍ ਨ ਕ੍ਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਰਣਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 

9. _______  ਜੇਰਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਚਿੱਲੇ ਕ੍ਰ ਮੇਰੇ ਿਿੱਚੇ  ਾ ਕ੍ਰਸੇ ਅਕ੍ਜਹ ੇਕ੍ਵਅਰਤੀ ਨਾਲ ਕ੍ਨਰਟ ਸੂੰਪਰਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਜਸ ਾ COVID-19  ਾ 

ਕ੍ਨ ਾਨ ਹਇੋਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੂੰਤ ਸਰ ਲ ਨਰਸ ਨ ੂੰ  ਸ ਕ੍ਚਤ ਰਰਾਾਂਗਾ/ਰਰਾਾਂਗੀ।  CDC ਨੇ “ਕ੍ਨਰਟ ਸੂੰਪਰਰ’ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਪਕ੍ਰਭਾਕ੍ਸ਼ਤ ਰੀਤਾ 

ਹ ੈਕ੍ਰ ਿੀਮਾਰੀ  ੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ  ੋ ਕ੍ ਨ ਪਕ੍ਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਰਰ ੇ ਹੋਏ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 15 ਕ੍ਮੂੰਟਾਾਂ ਤਿੱਰ ਸੂੰਰਰਕ੍ਮਤ ਕ੍ਵਅਰਤੀ  ੇ 6 ਫੁਿੱਟ  ੇ ਅੂੰ ਰ ਹੋਵ ੇ

(ਜਾਾਂ ਕ੍ਿਨਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਾਂ ਲਈ, ਨਮ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ  ੋ ਕ੍ ਨ ਪਕ੍ਹਲਾਾਂ), ਜ ੋਂ ਤਿੱਰ ਕ੍ਰ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਵਿੱਖਰਾ ਨਾ ਰੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

 

10. _______  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ, ਸਰ ਲ ਕ੍ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਲੇੇ, ਮੇਰਾ ਿਿੱਚਾ ਉਹਨਾਾਂ ਿਿੱਕ੍ਚਆਾਂ ਅਤ ੇਸਰ ਲ ਸਟਾਫ  ੇ ਸੂੰਪਰਰ ਕ੍ਵਿੱਚ ਵੀ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂੰਰਰਕ੍ਮਤ ਭਾਈਚਾਰੇ  ੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਪਾਿੂੰ ੀਆਾਂ, ਕ੍ਨਰ ੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਿੱਧਤੀਆਾਂ  ੀ ਰੋਈ ਸ ਚੀ, 

COVID-19 ਸੂੰਰਰਮਣ  ੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ    ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਰਰੇਗੀ।  ਮੈਂ ਸਮਝ ਾ/ਸਮਝ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਮੇਰੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰ  ੇ ਸ ਿੱਸ, ਸਰ ਲ ਕ੍ਵਿੱਚ ਹਰ ਕ੍ਰਸੇ ਨ ੂੰ  

ਸੁਰਿੱਕ੍ਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਅਤ ੇਇਿੱਥੇ ਕ੍ ਿੱਤੀਆਾਂ ਪਿੱਧਤੀਆਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਰਰਰੇ ਸੂੰਰਰਮਣ  ੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਕ੍ਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਕ੍ਮਰਾ ਕ੍ਨਭਾਉ ਾਂ ੇ 

ਹਨ। 

 

 

ਮੈਂ, _______________________________________________________________, ਪਰਮਾਕ੍ਣਤ ਰਰ ਾ/ਰਰ ੀ ਹਾਾਂ ਕ੍ਰ ਮੈਂ 

ਇਸ  ਸਤਾਵਜੇ਼ ਕ੍ਵਿੱਚ ਸ ਚੀਿਿੱਧ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹ ਕ੍ਲਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਕ੍ਲਆ ਹ ੈਅਤ ੇਮੈਂ ਇਹਨਾਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਰਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਹਮਤ ਹਾਾਂ।  ਸਰ ਲ ਲਗਾਤਾਰ, 

CDC ਅਤ ੇWashington State Department of Public Health,  ੋਵਾਾਂ  ੇ ਕ੍ਨਰ ੇਸ਼ਾਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਰਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ।  ਜ ੋਂ ਹੀ ਰਈੋ 

ਤਿ ੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਕ੍ਪਆਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਕ੍ਚਤ ਰੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਰ ਲ ਨਰਸ ਅਤੇ ਸਰ ਲ  ਾ COVID-19 ਸਾਈਟ ਰੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, 

ਅਗਲੇ ਰ ਮਾਾਂ ਿਾਰ ੇਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਫੈਸਲੇ ਰਰਨ ਕ੍ਵਿੱਚ ਮ   ਲਈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਮਲ ਰੇ ਰੂੰਮ ਰਰੇਗਾ। 

 

 

 

ਿਿੱਚੇ  ਾ ਨਾਮ:  _____________________________________________________________ 

 

ਜਨਮ ਕ੍ਮਤੀ:   _____________________________________________________________ 

 

ਮਾਪੇ  ਾ ਨਾਮ: _____________________________________________________________ 

 

ਮਾਪੇ  ੇ  ਸਤਖ਼ਤ: _____________________________________________________________ 

 



ਤਾਰੀਖ:   _____________________________________________________________ 


