
	  
	  
	  

ਏ-ਸਵੇਇਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਿਨੰਗ।   

ਅੱਜ 7 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ% ਲਈ ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮ% ਿਵੱਚ ਹੋਈ$ ਤਬਦੀਲੀ& ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ"। ਇਹਨ$ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਹਲ% ਜਦੋਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤ" ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ! ਇਕ ਿਚੱਠੀ 
ਭੇਜੀ ਜ"ਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ! ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਨੋਿਟਸ (ਅਰਲੀ ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਿਕਹਾ ਜ"ਦਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜ"ਦੇ ਸਨ: 1. ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ" ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਅਸਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ? 2.  ਇਹ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਕੌਨਟੈਕਟ ਟ"ੇਿਸੰਗ) ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤ" 
ਕੀ ਮੈ# ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ& ਹੋਈ$ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਪ$ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਾ# ਪੁੱਛੇ ਜ"ਦੇ ਸਵਾਲ% ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਣੁ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ& ਕੀਤੀ$ ਹਨ। ਹਣੁ ਤੁਹਾ% ਿਤੰਨ ਤਰ#$ ਦੀ# ਿਚੱਠੀ& ਿਮਲਣਗੀ'। ਹਣੁ ਇਕ 
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ (ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ), ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ (ਨੋਿਟਸ 
ਆਫ ਨੌਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਲੇਿਟਨ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਲਾਸਰਮੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਕੇਸ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ" ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕਲਾਸ ! ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ! ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ (ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਨੌਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਿਕ ਤੁਸੀਂ 
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਕੌਨਟੈਕਟ 
ਟ"ੇਿਸੰਗ) ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਇਹ ਪੜਤਾਲ (ਕੌਟਨਟੈਕਟ ਟ"ੇਿਸੰਗ) ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਸਕੂਲ ਬੁਲੇਿਟਨ ਜਾਰੀ 
ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਬੁਲੇਿਟਨ ਲੋਕ$ ! ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ$ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਕੌਨਟੈਕਟ ਟ"ੇਿਸੰਗ) ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਉਨ#$ ਨੇ ਇਸ ਤਰ#$ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਾ# ਹਮੇ$% ਇਹ 
ਦਸਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਕੇਸ ਿਕਸ ਕਲਾਸ ਜ" ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪ) ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸ% ਿਵਚਲੇ ਖਾਸ ਲੋਕ$ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ! ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ 
ਆਏ। ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ !ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ  ਹੈ ਿਕ ਹਮੇ$% ਹੀ ਸੰਪਰਕ 
ਿਵੱਚ ਆਏ ਲੋਕ$ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਕੌਨਟੈਕਟ ਟ"ੇਿਸੰਗ) ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਲੇਿਟਨ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ$ ! ਦੱਸੇਗਾ 
ਿਕ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਲੋਕ$ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਕੌਨਟੈਕਟ ਟ"ੇਿਸੰਗ) ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰ ੂਮਿਹਸੂਸ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ#$ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।   

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤ" ਹਣੁ ਤੋਂ ਤੁਹਾ% ਇਹ ਿਤੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਚੱਠੀ& ਿਮਲਣਗੀ'। ਸਾ# ਆਪਣੇ ਆਰਜ਼ੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ' ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ  ਆਪਣੇ ਕਾਲ 'ਤੇ ਪੜ#ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ' ! ਜ" ਕਲਾਸ% ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਬਾਲਗ% ! ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ! ਿਕਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ#$ ! 
ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਤਰ#$ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ% ਦਸੂਰੀ$ ਕਲਾਸ% ! ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹ"? 

ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹ" ਿਕ ਮੁਢਲੀ& ਗੱਲ$ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪ) 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ"ਝੀ% ਥ"ਵ" 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਲ$ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਿਚਹਿਰ% ! ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ! ਚੈ ੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ  ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜ" ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ ਤ" ਉਸ ! ਸਕੂਲ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜ" ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਹੋ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜ" ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ" ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉ। ਆਪਣੇ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ (ਲਰਿਨੰਗ ਗਰੁੱਪ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, 



	  
	  
	  

ਹਾਲ$ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ"ਝੀ% ਥ"ਵ" 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਤੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ" ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ' ਿਵੱਚ ਇਹ !ਰਤ 
ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਉਪਾਅ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋਿਵਡ ! ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰੱਖ 
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾ# ਸਾਿਰ% ! ਸਾਰੀ% ਗੱਲ$ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨੋਿਟਸ" 
(ਨੋਿਟਸ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਜ਼) ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਉ।     

ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਉ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤ ਰਿਹਓ, ਛੁੱਟੀ& ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। 

ਹਾਇਚਕੇ। ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਓ। 


