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ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
ਡਾ: ਇੰਗਿਰਡ ਟਾਇਲਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ
ਆਮ ਲੋਕ$ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ#$ ਦੇ ਜੁਆਬ ਿਸੱਧੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਕੀ ਸਕੂ ਲ ਬੱਿਚ% ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ:

ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ"ਵ" ਹਨ। ਪਰ ਸਾ# ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ

ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਥ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਿਵਡ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁ ਲ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਜ" ਿਜਸ ਦੇ

ਕੋਿਵਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਗਰੰਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕੋਿਵਡ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰ' ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਿਜਊਣਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹ"। ਸਕੂ ਲ%, ਸਕੂ ਲ ਪ"ਬੰਧ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪ"ਬੰਧ ਨੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ! ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਿਵਡ ਿਲ#ਦੇ ਜਾਣ ਜ" ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ! ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ$ ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ% ਸਾਵਧਾਨੀ' ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ% ਹਨ। ਉਨ#$
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 100% ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ#$ ਸਾਰੀ% ! ਰਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ"। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ' ਿਵੱਚ ਇਹ !ਾਮਲ ਹਨ: ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ#$ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ
ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਿਹਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ$ ! ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕ$ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਕੂ ਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਿਫਕੇ)ਨ ਲੈਟਰ (ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਿਚੱਠੀ) ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤ" ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਨੋਟੀਿਫਕੇ)ਨ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ$ ! ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਕੇਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਨਤੀਿਜ& ! ਆਨਲਾਈਨ ਜ" ਸੋ#ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਜ" ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ% ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸ"ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ! ਕੋਿਵਡ ਹੈ,
ਿਜਸ ! ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨੋਟੀਿਫਕੇ!ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਕ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਾਿਪ% ! ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ", ਿਕ ਸਾ# ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"।
ਇਸ ! ਅਗੇਤਾ ਨੋਟੀਿਫਕੇ)ਨ ਲੈਟਰ ਿਕਹਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ! ਪਿਹਲ% ਭੇਜਦੇ ਹ", ਅਸੀਂ ਇਸ ! ਆਪਣੀ ਜ"ਚ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ" ਭੇਜਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਿਰ% ! ਭੇਜਦੇ ਹ" ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾ# ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੌਣ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ"ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ
ਉਨ#$ ਿਵਅਕਤੀ' ! ਦੱਸ$ਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ$% ! ਅਗ#ਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਲੋਕ$ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ# ਜ"ਚ" ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 60 ਕੇਸ$ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ#$ ਸਾਿਰ% ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ"ਚ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਜ"ਚ ਤੋਂ ਸਾ# 10-20 ਉਨ#$ ਲੋਕ$ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਨ$% ! ਜ" ਤ" ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ
ਜ" ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਨਰਸੰਦੇਹ, ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕ$ ! ਉਸ ਿਗਣਤੀ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ" ਿਜਹੜੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ#$ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ,
ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣਤੀ
ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਨੋਟੀਿਫਕੇ)ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਹ", ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜ" ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰ%
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ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾ# ਔਸਤਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ$ੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ$ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ%
! ਉਸ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਅਗ#ਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤ" ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾ% ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਤ"
ਤੁਹਾ% ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ ! ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਿਲ$% ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਪ ਢੁਕਵੇਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ$ ਦੀ ਪ"ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ#$ ਸਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟ%ਕਟ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਿਵੱਚ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੱਿਚ% ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ% ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈ# ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ#$ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ ਿਕ ਘੱਟ ਬੱਿਚ%, ਘੱਟ ਸਕੂ ਲ% ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਿਲ$% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਦੂਿਜ% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾ# ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੋਟੀਿਫਕੇ#ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਟੀਚਰ% ! ਪੀ ਪੀ ਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਛੋਟ ਹੈ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਸਕੂ ਲ% ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਦੀ# ਸੇਧ$ (ਬੀ ਸੀ ਗਾਈਡੈਂਸ) ਦਸਦੀ$ ਹਨ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਪੀ ਪੀ ਈ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਹਾਲਤ% ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ& ਕਰਦੇ ਹ" ਿਜੱਥੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ$ ਜ" ਕਲਾਸਰੂਮ( ਿਵੱਚਕਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ# ਥ"ਵ", ਿਜੱਥੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ& ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਪੀ ਈ ਪਾਉਣ ਦੀ
!ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂ ਲ ਜ" ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ
ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨ$ ਸੇਧ$ ਜ" ਹਾਲਤ% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹ$ਗੀ, ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਤ" ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ" 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ#$ ਭਾਵੇਂ ਿਕ
ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ$ ਕਾਫੀ ਉਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਿਬਲਕੁ ਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ (ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ) ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਪੀ ਪੀ ਈ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ$ ਵੱਖਰੀ&
ਿਕਉਂ ਹਨ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਿਸੱਧੀ ਸੰਭਾਲ ਜ" ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪ"ਦਾਨ
ਕਰ ਰਹੇ। ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਿਜ਼ਆਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਬੱਿਚ% ! ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ% ਹੀ
ਲੱਛਣ% ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹ", ਜਦੋਂ ਿਕ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹਨ% ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਜਹਨ% ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ! ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤ" ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ$/ਭਰਾਵ% ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ?
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ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ! ਪ"ੀਭਾ&ਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ! ਆਪਣੇ ਆਪ
ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹ"। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜ"ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦਾ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ# ਿਫਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ$ ਅੰਦਰ
ਬੀਮਾਰੀ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨ$ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨ$ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ
ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ$ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਉਨ#$ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ' ਦੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ
ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨ% ! ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਨਾਲ ਚੈ ੱਕ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਕੀ
ਉਹਨ$ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜ" ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ"# ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ#$ ! ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕ#ਤਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਨ#$ ਸਾਰੇ ਕਦਮ$ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹ" ਿਜਹਨ% ! ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਨ#$ ! ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਹਨ% ! ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਇਕ#ਤ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ$ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਗਏ
ਿਵਅਕਤੀ ! ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਸਾਡੀ% ਨਰਸ$ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ$ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਇਕ#ਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁ ੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ% ਕਰਕੇ - ਿਕ ਉਹਨ$ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ#$
ਿਵੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ# ਿਹਦਾਇਤ' ਅਧੀਨ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ#ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਦੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ$ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ", ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂ ਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜ" ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ& ਹੋਣ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ, ! ਕੋਿਵਡ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ
ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤ" ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ$-ਭਰਾਵ% ! ਖੁਦ ! ਇਕ#ਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਹ" ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ! ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ" ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ$ !
ਖੁਦ ! ਇਕ#ਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਹਰ ਸਵੇਰ ! ਅਸੀਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਦਾ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਤਾਪਮਾਨ ( ਟੈਂਪਰੇਚਰ) ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਤਾਪਮਾਨ (ਟੈਂਪਰੇਚਰ) ਲੈਣਾ ਫਲੂ, ਕੋਿਵਡ, ਸਾਰਜ਼ ਆਿਦ ਬੀਮਾਰੀ& ਦੀ ਜ"ਚ
ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਮਾਪ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਿਪਛਲੇ ਕੁ ਝ ਦਹਾਿਕ& ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ"ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਗ$ ਦੀ# ਆਊਟਬ%ੇਕਸ (ਰੋਗ$ ਦੇ ਹਮਿਲ%) ਅਤੇ ਿਵ#ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ# ਮਹ#ਮਾਰੀ' ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਮੁੱਲ%ਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ$ੇ ਸਬੂਤ ਿਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਿਕ ਇਹ ਕੋਿਵਡ ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ
ਬੀਮਾਰੀ& ਦੀ ਜ"ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਮਾਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਨ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਿਖ% ਹੀ
ਟਾਈਲੈਨਲ ਜ" ਇਸ ਵਰਗੀ% ਹੋਰ ਦਵਾਈ% ਲੈ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ (ਟੈਂਪਰੇਚਰ) ਲੈਣ ਦੇ ਪ"ਬੰਧ ! ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਿਸੱਿਖਆ ਪ"ਾਪਤ
ਪੇ#ਾਵਰ ਲੋਕ$ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ"ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਸੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਰਮਾਮੀਟਰ' ਦੀ ਪ"ਾਪਤੀ ਵੀ ਜ"ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਢੰਗ
ਵੱਜੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵ#ੇ# ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਿਵੱਚ
ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ$ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ
ਹਨ ਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਮਾਰੀ& ਿਵੱਚ ਜ"ਚ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਜਦੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚ% ਤੋਂ
ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹਨ% ਲੋਕ$ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ? ਕੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਈ
ਇੰਟਰਿਵਊ( ਕਰਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਦੇ ਹ", ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਿਪ% ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਦੇ ਹ",
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ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਜਾਣਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ#$ ਦਾ ਸਕੈਜੁਅਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ#$ ਨੇ ਿਕਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਖਾਧਾ
ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ! ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਾਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ"ੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਖੇਿਡਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ# ਕਾਰਵਾਈ& ਿਕਸ ਤਰ#$ ਦੀ# ਸਨ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ#
ਸਿਥਤੀ& ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ$% ਿਵੱਚ, ਕਈ ਕਾਰਨ% ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਜ" ਮਾਿਪ% ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਿਵੱਚ
ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਿਜਸ ਦੀ ਸਾ# ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ#$ ਕੇਸ$ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ! ਚੀਜ਼$ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਟੀਚਰ ਜ" ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਜ" ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹ"। ਕਈ ਕੇਸ$ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕ ਸਾ# ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਿਕ ਉਹ (ਿਵਿਦਆਰਥੀ) ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੈਜੁਅਲ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹ", ਤ" ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾ# ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ
ਕੋਲੋਂ ਪੁ#ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ"ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ% ਇੰਟਰਿਵਊ( !ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਇਸ ਅਮਲੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ
ਕਰਨਾ ਇਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਫਰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਕੇਸ$ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ& ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ
ਜ"ਚ" ਕਈ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ& ਹਨ ਅਤੇ ਸਮ# ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਨ#$ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਨ ਨਾਲ !ੁਰ ੂ ਕਰਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਦੇ ਹ", ਅਸੀਂ ਮਾਿਪ% ! ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਦੇ ਹ"
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ"। ਇਨ#$ ਇੰਟਰਿਵਊ! ਤੋਂ ਸਾ# ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਅਤੇ ਸਾ# ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸਾ# ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ" ਅਸੀਂ ਉਹ
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹ"। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ%ਕਣ ਕਰਦੇ ਹ" ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਰਲਦੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ
!ਾਮਲ ਲੋਕ ਸਾ# ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ"ਚ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ$ ! ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰਦੇ ਹ", ਤ" ਕਈ ਵਾਰ ਸਾ# ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨ$ ਿਵਅਕਤੀ' ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਿਜਹਨ% ! ਅਸੀਂ ਪਿਹਲ% ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹ", ਿਕ !ਾਇਦ ਉਹ ਕੁ ੱਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ ਜ" ਉਹ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ! ਉਸ ਤਰ#$ ਹੀ ਯਾਦ
ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਿਜਸ ਤਰ#$ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ! ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਇਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਸਮਕੇਂਦਰੀ
ਘੇਿਰ% ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ !ੁਰ ੂ ਕਰਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ% ਇੰਟਰਿਵਊ( ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ
ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ! ਵਧਦੇ ਹ", ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ' ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸ$ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜ" ਸਕੂ ਲ ਦੇ
ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ !ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸ$ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ&, ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਥੀ% ਜ" ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਕੈਜੂਅਲ( ਬਾਰੇ
ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਜ" ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ !ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਿਕ
ਿਵਅਕਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ' ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤ" ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਲੋਕ$ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ% ! ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ# ਸਾਡੀ%
ਕੋਿ$$% ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸੇਧ$ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ'
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ਵਰਤੀ% ਜਾ ਰਹੀ$ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਿਕ ਕੁ ਝ ਮੁਢਲੀ& ਸਾਵਧਾਨੀ' ਵਰਤੀ% ਜਾ ਰਹੀ$ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕ ਸਾਵਧਾਨੀ' ਵਰਤੀ% ਜਾ ਰਹੀ$ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ$ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ#ਗੇ। ਜੇ ਸਾ# ਿਚੰਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਸ ਤਰ#$ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਤ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ"ਚ ! ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਸਿਥਤੀ& ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਕਲਾਸਰੂਮ( ਿਵੱਚ ਢੁਕਵੀ& ਸਾਵਧਾਨੀ' ਵਰਤੀ% ਜਾ ਰਹੀ$ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ' ਵਰਤਣ ਦੀ
ਮੰਗ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ' ਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ' ਵਰਤੀ% ਜਾ ਰਹੀ$
ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ"ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾ# ਉਨ#$ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ$ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਿਜਹਨ% ਦਾ ਕੋਿਵਡ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੋਂ ਿਬਨ$ ਨੇੜਲਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਿਰ% ! ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ' ਵਰਤਣੀ& ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤ#ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹ"। ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਉਪਾਅ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ$ ਦੇ !ਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ", ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕ$ ! ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕਈ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਜ" ਭਲਕ ਜ"
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ#$ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪ$ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਇਸ ਤਰ#$ ਿਕਉਂ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ! ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਿਕਹਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ! ਆਊਟਬ%ੇਕ (ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ) ਿਕਹਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ#$ ਦਾ ਫਰਕ ਿਕਉਂ ਹੈ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ$ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਕ ਕੇਸ !
ਆਉਟਬ%ੇਕ (ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ) ਿਕਹਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ! ਉਸ ਤਰ#$ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇਕ
ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵਚਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਡਰੌਪਲੈ ੱਟ (ਖੰਘ ਜ" ਿਛੱਕ ਦੇ ਤੁਪਿਕ& ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਵਧਾਨੀ' ਅਤੇ
ਇਕ#ਤ ਦੇ ਮਾਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜ"ਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦਾ
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ$ ਿਵੱਚਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ$ ਿਵੱਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀ&(ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀ%ਨਜ਼)
ਹੁੰਦੀ& ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨ% ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ$ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਿਵਡ ਕਾਰਨ ਨ"ਹਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਸਕੂ ਲ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨ% ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ
ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ$ ! ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਤਿਰ% ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪ,
ਵੱਖਰੀ& ਸਾਵਧਾਨੀ', ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪ"ਤੀਕਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਿਬਲਕੁ ਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਬ%ੇਕ (ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ) ਕਿਹੰਦੇ ਹ", ਤ" ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਿਵ#ੇ#
ਪ"ਤੀਕਰਮ, ਿਜਹੜਾ ਲੋਕ$ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ$ ਜ"ਦੀ% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ! ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ
ਿਬਨ$ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਜ" ਕੁ ਰਾਟੀਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ
ਦੀ# ਅਜ਼ਾਦੀ& ! ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾ# ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ$ ਲਈ ਿਸਹਤ ਲਈ ਇਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਲੌਂਗਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ$ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨ$ ਥ"ਵ" ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ% ਮੌਤ$ ਹੋਈ$ ਹਨ, ਜੇ ਹੋਈ$ ਮੌਤ$ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਮੌਤ$ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਇਸ ! ਆਊਟਬ%ੇਕ (ਰੋਗ ਦਾ ਹਮਲਾ) ਕਿਹਣਾ ਅਤੇ !ਥੇ ਇਕਦਮ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਤਰ#$ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਿਜੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀਮਤ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਬੀਮਾਰੀ& ਹੋਈ$ ਹਨ, ਅਤੇ
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ਿਜੱਥੇ ਅਸੀ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕ$ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਰਹੇ ਹ" ਿਜਹਨ% ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਨ"ਹਪੱਖੀ
ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ% ਦੇ ਪ"ਗਟ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਕੂ ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ" ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ$ ! ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਿਜਹਨ% ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਾਗ
ਵਾਲਾ (ਕਨਟੇਜੀਅਸ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ# ਸਾਰੀ% ਕਾਰਵਾਈ&, ਸਾਰੀ% ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ' ਅਤੇ
ਸੂਿਬ% ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਿਕ ਲੱਛਣ% ਦੇ ਪ"ਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁ ੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ
ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ! ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ !ੁੱਕਰਵਾਰ ! ਸੱਚੀ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਜ" ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਉਸ ! ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਛੱਕ% ਆਉਣ ਲੱਗੀ% ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ
ਉਹਨ$ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਪਿਹਲਾ ਲੱਛਣ ਕਦੋਂ ਪ"ਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ$ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਿਵਊ
ਕਰਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁ ੱਝ ਰਿਹ ਨਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਿਦਨ ਉਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਜ"ਦੇ ਹ"।
ਅਸੀਂ ਲੱਛਣ% ਦੇ ਪ"ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਦੇ ਦੋ ਿਦਨ$ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ' ! ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ ਮੰਨਦੇ
ਹ"। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਖੰਘ ਜ" ਿਛੱਕ% ਦੇ ਤੁਪਿਕ& ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਲੱਛਣ% ਦੇ ਪ"ਗਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੋ ਿਦਨ$ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ% ਰਿਹਤ ਜ" ਲੱਛਣ% ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਮੁ#ਿਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹ" ਿਕ ਇਹ ਖੰਘ ਜ" ਿਛੱਕ% ਦੇ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕ&ਨ) ਵਾਲੇ ਅਣੂ$ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਿਜੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪ"ਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ" ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤ" ਕੀ ਮੈ# ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ! ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਛੋਟਾ ਜੁਆਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਜ" ਬੀਮਾਰੀ& ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਸਸਟਮ
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਣਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ! ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਚੁਿਗਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਿਫਕੇ)ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਹ", ਤ" ਇਹ, ਲੋੜ ਕਰਕੇ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ
ਆਏ ਉਸ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਿਨ#ਾਨੀ& ਅਤੇ ਲੱਛਣਾ ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ
ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰ% ! ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ! ਿਮੱਥ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਅਗਲੇ ਕੁ ਝ ਿਦਨ$ ਲਈ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ
ਨਤੀਜੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਪੰਜ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ
ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾਅ (ਟ"#ਸਮੀ'ਨ) ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਰਆ। ਿਕਸੇ ਨੋਟੀਿਫਕੇ)ਨ ਲੈਟਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ
ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ (ਟ"#ਸਮੀ'ਨ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ" ਿਚੱਠੀ ਪ"ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਿਵੱਚ ਜ" ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹੋ। ਨੋਟੀਿਫਕੇ)ਨ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਇਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜ"ਚ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਨੋਟੀਿਫਕੇ)ਨ ਲੈਟਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ$, ਕੁ ਝ ਕੇਸ$ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰ% ਲੋਕ$, ! ਭੇਿਜਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਸਰਫ 10 ਜ" 15 ਜ" 20 ਲੋਕ$ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ$% ਿਵੱਚੋਂ ਕੁ ੱਝ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹ" ਿਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜ"ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਿਚੱਠੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਿਫਕਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਬਲਕੁ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚ% ! ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਥ" ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਕੋਿਵਡ
ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਬੱਿਚਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ" ਹੈ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੁ ੱਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਸਾ# ਪਿਹਲ% ਸੂਿਚਤ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ"ਦਾ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਇਕ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਟਾਇਮਲਾਈਨ ਕੁ ਝ ਇਸ ਤਰ#$ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ
ਉਹ ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੈਬ ! ਭੇਿਜਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੈਬ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 24
ਤੋਂ 48 ਘੰਿਟ% ਿਵਚਕਾਰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ! ਭੇਿਜਆ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ! ਿਦਨ ਿਵੱਚ 50100 ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਕੇਸ$ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ! ਕਨਟੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹ"। ਟੀਮ ਇਨ#$ ਿਵਅਕਤੀ' ! ਇਹ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ$ ਨੇ ਿਪੱਛਲੇ ਕਈ ਿਦਨ$ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜ"ਦਾ
ਹੈ, ਤ" ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹ", ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ" ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਗਏ ਸਨ ਜ" ਉਨ#$ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ#$ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾ# ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਗਏ ਸਨ ਜ" ਉਨ#$ ਦਾ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਿਣਆ ਸੀ ਤ" ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ
ਿਜ਼ਲ$ੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹ", ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਮਲ !ੁਰ ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਿਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਣਨ
ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ% ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ#$ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕਦਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ%, ਪਿਰਵਾਰ ਜ" ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ#$ ਹੋਵੇ ਤ" ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ
ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਕਰਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹ", ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਨੋਟੀਿਫਕੇ)ਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕੂ ਲੇ ਿਜ਼ਲ$ੇ
ਅਤੇ ਿਪ#ੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹ"।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ$ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰ' ਿਵੱਚ ਲੋਕ$ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਛਣ% ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ$ੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਕੋਿਵਡ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਲੱਛਣ% ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਦੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹ"।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਇਨ#$ ਿਵੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2% ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਦੋ
ਕਾਰਨ% ਕਰਕੇ, ਸਕੂ ਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਉਸ ਿਦਨ ਹੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦੇ
ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੱਛਣ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥ" ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਛਣ% ਦੀ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਨਟੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਮਲ !ੁਰ ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲ%, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਲੇਬ ਿਵੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪ#ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ (ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੋਿਟਸ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ
ਤ" ਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੱਛਣ ਪ"ਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ" ਇਹ ਲੱਛਣ ਪ"ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕ% ਹੋ ਸਕਦੀ% ਹਨ। ਸਾ# ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਕਇੰਡ ! ਿਵੱਚ !ਾਮਲ
ਨਹੀਂ ਕਰ#ਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨਂ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ' ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ$ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ! ਕਦੋਂ ਇਕ#ਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ !ੁਰ ੂ ਕੀਤਾ ਜ" ਉਹਨ$ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ।
ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ% ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁ ੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ
ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ#$ ! ਲੱਛਣ% ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਿਦ& ਕੁ ੱਝ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ
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ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹ" ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ$ ! ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹ"। ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਤਰੀਕ% ਅਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਅਕਤੀ' ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਿਟੰਨੀ: ਮੈ# ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਲੱਛਣ% 'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ$? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੱਛਣ% ਦੀ# ਦੋ
ਸੂਚੀ% ਹਨ। ਮੈ# ਿਕਹੜੇ ਲੱਛਣ% ਵੱਲ ਿਨਗ$ਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਛਣ% ਦੀ# ਦੋ ਿਲਸਟ% (ਸੂਚੀ%) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਕੋਿਵਡ ਦੇ !ੁਰ ੂ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚਲੇ ਬਾਲਗ% 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ$ ਬਾਰੇ ਿਮਲਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਹੈਲਥ ਚੈ ੱਕ ਿਵਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਿਲਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂ ਲ% ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜ$ੇ
ਲੱਛਣ% ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ" ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਖਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਅਤੇ
ਮਾਿਪ! ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ& ਲਈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ"
ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ% ਵਰਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ਲੋਕ$ ! ਸਕੂ ਲ ਆਉਣੋ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਜਹਨ% ! ਿਚਰਕਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ& (ਕਰੌਿਨਕ
ਕੰਡੀ%ਨਜ਼) ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ" ਿਕ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਖੰਘ, ਿਛੱਕ% ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ" ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ#$ ਦੇ
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਲੱਛਣ% ਵ"ਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖ$ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ$$ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾ%
ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ" ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ& ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.FraserHealth.ca/COVID-‐19	
  'ਤੇ ਜਾਉ।
ਡਾ: ਟਾਇਲਰ: ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਅਤੇ ਮਾਿਪ% ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ! ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹ" ਿਕ ਸਾਡੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ
ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਭਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ" ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
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  'ਤੇ ਜਾਉ, !ਥੇ ਤੁਹਾ% ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ% ਦੇ ਜੁਆਬ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਮ ਸਵਾਲ% ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ& ਦੇ ਜੁਆਬ ਿਦੰਦੀ% ਵੀਡੀਓ ਿਮਲਣਗੀ'। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ
ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਪ$ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ bccdc.ca 'ਤੇ ਜਾਉ।
ਇਹਨ$ ਸਵਾਲ% ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ% ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ& ਅਤੇ
ਮਾਿਪ% ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ$ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ
ਹ"।
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ"। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਿਮਲੇ ਹ" ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਣ ਸਮ# ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹ" ਿਕ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ"ਝੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾ ਦੀ ਕਦਰ
ਕਰਦੇ ਹ"। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ$ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ! ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ$ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ% ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ"। ਅਤੇ ਮੈ# ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਿਮਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ।
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