ਸਾਿਰ% ! !ੁੱਭ ਸਵੇਰ। ਏ-ਸਵੇਇਲ (ਹੈਲੋ)।
ਅੱਜ 14 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾ% ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਦੇ
ਕੇਸ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਹੋਵੇ ਤ" ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?" ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾ% ਕੁ ਝ ਸੋਖੇ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ" ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਿਮ$ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ !ੁਰ ੂ
ਕਰ#ਗਾ: ਬਸੰਤ (ਸਪਿਰੰਗ) ਦਾ ਸਮ# ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮ#। ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਸਰੀ ਿਵੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂ ਲ% ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਤੰਨ ਮਾਮਲੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨ#$ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇਕ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ
ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ! ਇਕ ਿਦਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ#$ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ" ਚੀਜ਼$
ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ& ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਨਯਮ ਬਸੰਤ ਦੇ ਿਨਯਮ% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਚੀਜ਼$ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ$ ਨਾਲ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਿਨਪਟਦੇ ਹ"?" ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ$ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ
ਨਾਲ !ੁਰ ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕ$ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ ਤ" ਉਹਨ$ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਬ#ਿਟ%
ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6000 ਟੈਸਟ ਉਪਲਭਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ#$ ਟੈਸਟ$ ਦੇ ਨਤੀਿਜ& ਦਾ 24 ਘੰਿਟ% ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲਗ ਜ"ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ#$ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ 2% ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਰੇਟ$ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁ ਝ ਿਸੱਖ
ਰਹੇ ਹ", ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਨ#$ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6000 ਟੈਸਟ,
ਿਜਨ$% ਿਵੱਚੋਂ 2% ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਨ#$ ਿਵੱਚ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਹੜਾ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤ" ਇਸ ਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਕੇਸ) ਨਾਲ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ% ਗੱਲ$
ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀਤੀ ਜ"ਦੀ ਹੈ: ਉਨ#$ ! ਇਨਫੈਕ&ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ#$ ! ਇਨਫੈਕ&ਨ ਿਕਸ ਤਰ#$ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਿਕ ਉਹਨ$ ਨਾਲ ਿਕਨ$% ਲੋਕ$ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ
ਇਨਫੈਕ&ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜ" ਉਨ#$ ! ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕ&ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤ" ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ% ਸੰਚਾਰ ਦੀ# ਯੋਜਨਾਵ' (ਕਿਮਊਨੀਕੇ(ਨ ਪਲੈਨਜ਼) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ' ਜ"
ਿਵਿਦਆਰਥੀ( ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ !ੁਰ ੂ ਕਰ ਦੇਵ$ਗੇ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜ$ੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤ"
ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨ$ ਲੋਕ$ ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 14 ਿਦਨ$
ਤੱਕ ਦੂਿਜ% ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ#$ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤ" ਉਨ#$ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਕਿਮਊਨੀਕੇ(ਨ ਪਲੈਨ), ਿਜਸ ਦਾ
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਿਜ਼ਲ$ੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ
ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤ" ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ% ਦੱਸ$ਗੇ। ਤੁਹਾ% ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਇਕ ਿਚੱਠੀ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਿਚੱਠੀ ਅੱਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ$ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹ"। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲ% ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰ% ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ, ਆਪਣੇ
ਿਚਹਰੇ ! ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਿਜੱਥੇ ਢੁਕਵ% ਹੋਵੇ !ਥੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਤੋਂ !ੁਰ ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨ$ ਸਾਰੀ% ਗੱਲ$ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ ਜ" ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ ਤ" ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਜ" ਕੰਮ
'ਤੇ ਨਾ ਆਉ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜ"ਦਾ ਹੈ, ਤ" ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ#$ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ
ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਕੌਣ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਵ"ਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ#$ ਲੋਕ$ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ,
ਉਹ ਉਹਨ$ ! ਇਕ#ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ" ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਵ$ਗੇ। ਇਸ
ਲਈ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾ# ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁ#ਟੀ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਫਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤ" ਅਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ! ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ#$ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂ ਲ
ਿਵੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਹਲ% ਹੀ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ% ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ%ਗੇ।

ਮੈ# ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ"। ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ% ਚੀਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਿਜਹੜੀ& ਚੰਗੀ% ਚੀਜ਼$ ਤੁਹਾ% ਕਰਨੀ% ਆਉਂਦੀ& ਹਨ:
ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ, ਦੂਿਜ% ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸ"ਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ; ਦੂਿਜ% ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਸ
ਤਰ#$ ਦੀ# ਗੱਲ$ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ#$ ਦੀ# ਚੀਜ਼$। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ#$
ਦੀ# ਛੋਟੀ% ਚੀਜ਼$ ਸਾ# ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਗੀ'। ਇਸ ਲਈ ਮੈ# ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਓ। ਹਾਇਚਕੇ (ਫਸਟ ਨੇ#ਨਜ਼ ਗਰੀਿਟੰਗਜ਼) ।

