
 

 کو ترمیم کردہ 7/29/20 -علیحدگی کا آرڈر  COVID-19ہیلتھ افسر 

 2از  1صفحہ 

 
 

 سین واکین کاؤنٹی

COVID-19 پر قابو پانے کے لئے پبلک ہیلتھ افسر کا آرڈر 

 پبلک ہیلتھ ایمرجنسی علیحدگی کا آرڈر

 2020جوالئی،  29آرڈر کے اجراء کی تاریخ: 

 پبلک ہیلتھ افسر کی جانب سے تحریری طور پر کالعدم کیے جانے تک یہ آرڈر قابل عمل رہے گا۔

 

 آرڈر کا خالصہ

COVID-19 2019کوروناوائرس کے مرض  وبا کے باعث کیلیفورنیا ہنگامی صورتحال میں گھرا ہے۔  

(COVID-19 کا پھیالؤ سین واکین کاؤنٹی میں عوام کی صحت کو خطرہ الحق کیے ہوئے ہے۔ )COVID-19  ان

کے باعث شدید  COVID-19لوگوں کے درمیان آسانی سے پھیل سکتا ہے جو ایک دوسرے کے نزدیک ہوں۔ عوام کو 

ر ہے۔ متاثرہ افراد کے عارضے یا موت کے قابل احتراز خطرے سے محفوظ رکھنے کے لئے علیحدگی کا یہ آرڈر درکا

 COVID-19عالمات ظاہر کرنے سے قبل اور کم عالمات ظاہر کرنے والے یا عالمات نہ ظاہر کرنے والے افراد سے 

سے متاثرہ تمام افراد اپنی عالمات )کوئی نہیں، کم، یا شدید( سے باالتر  COVID-19کے پھیالؤ کا خطرہ ہے۔ اس لئے 

 ال سکتے ہیں۔ہو کر دیگر عوام کو خطرے میں ڈ

COVID-19  کے پھیالؤ کی رفتار گھٹانے میں مدد، غیر محفوظ افراد کے تحفظ، اور سین واکین کاؤنٹی کے

ہیلتھ کیئر سسٹم پر ضرورت سے زیادہ بوجھ سے بچاؤ کے لئے یہ الزمی ہے کہ سین واکین کاؤنٹی پبلک ہیلتھ 

 سے متاثرہ افراد کو علیحدہ کرے۔ COVID-19 (PHS)سروسز 

 

کے  120175اور  101085، 101040کیلیفورنیا صحت و تحفظ کے کوڈ کے سیکشنز 

 تحت سین واکین کاؤنٹی پبلک ہیلتھ کے افسر حکم دیتے ہیں:

COVID-19  کی تشخیص یا امکان کے حامل افراد خود کو الزماً علیحدہ کریں۔ ان افراد سے درکار ہے کہ وہ اس

آرڈر اور اس آرڈر میں حوالہ دی گئی سین واکین کاؤنٹی پبلک ہیلتھ سروسز کی رہنما دستاویزات میں درج تمام ہدایات 

 پر عمل کریں۔

 

رمانہ اور/یا ایک سال کی جیل کی سزا عائد کی جا سکتی ہے۔ کا ج 10,000$اس آرڈر کی خالف ورزی کی صورت میں 

 (148 & 69 §§اور اس سے آگے؛ کیلیفورنیا پینل کوڈ  120295 §§)صحت و تحفظ کا کوڈ 

 

COVID-19 کی تشخیص یا امکان کے حامل افراد کے لئے علیحدگی کے تقاضے 

 

A.  کوئی شخصCOVID-19 :کی تشخیص یا امکان کا حامل ہے اگر 

 COVID-19 کے لئے اس کا لیب ٹیسٹ مثبت آئے؛ یا 

 COVID-19  دن کے اندر اندر  14سے متاثرہ یا متاثرہ سمجھے جانے والے فرد سے قریبی رابطہ ہونے کے

 ہونے کا خدشہ ہو؛ یا COVID-19ایسی نشانیاں یا عالمات ظاہر ہوں جن کے 

 کوئی ہیلتھ کیئر کا فراہم کنندہ کہے کہ اسے ممکنہ طور پر COVID-19 ہے۔ 

  

ہیلتھ کیئر سروسز 

 ایجنسی کا ڈویژن



 

B. COVID-19 کی تشخیص یا امکان کے حامل افراد الزماً اور فوری طور پر درج ذیل کام کریں: 

 

خود کو اپنے گھر یا دیگر رہائش میں علیحدہ کر لیں۔ وہ ضروری طبی امداد کی وصولی کے عالوہ علیحدگی  .1

 داخل نہیں ہو سکتے۔کی جگہ سے باہر نہیں آ سکتے اور کسی دیگر عوامی یا نجی مقام میں 

میں پوسٹ کی گئی "گھر   http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspxاس آرڈر سے منسلک .2

 کریں۔پر علیحدگی کی ہدایات" میں درج تمام تقاضوں کا احتیاط سے جائزہ لیں اور پوری طرح عمل 

گھنٹے پہلے سے علیحدگی اختیار کرنے تک )یا عالمات ظاہر نہ ہونے کی  48عالمات ظاہر ہونے سے  .3

صورت میں مثبت ٹیسٹ سے تاریخ سے( خود سے قریبی رابطے میں آنے والے افراد کو بتائیں کہ ان کا 

 انفیکشن سے سامنا ہوا ہے اور انہیں خود کو قرنطینہ میں رکھنا چاہیے اور

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx   پر پوسٹ کی گئی گھر پر قرنطینہ کی

 ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

 قریبی روابط وہ افراد ہیں جو:

 ان کے گھر میں رہتے ہیں یا رہ چکے ہیں، یا ▪

 ہیں، یا قریبی جنسی ساتھی ▪

 ماسک، گاؤن اور دستانے پہنے بغیر انہیں نگہداشت فراہم کرتے ہیں یا کرتے تھے، یا ▪

 فٹ سے کم فاصلے پر موجود رہے۔ 6منٹ یا زائد وقت تک ان سے  15 ▪

C.  19جن افراد کا-COVID  اس آرڈر پر  اورکا ٹیسٹ مثبت آئے، انہیں خود کو ایک رہائش میں علیحدہ کرنا ہو گا

 پھیالنے کا خطرہ ختم نہ ہو جائے۔ COVID-19عمل کرنا ہو گا، جب تک کہ درج ذیل کی بنیاد پر ان کے 

  24کم از کم  اوردن گزر چکے ہوں  10جب پہلی مرتبہ عالمات ظاہر ہونے کے بعد کم از کم 

دیگر عالمات میں بہتری  اورگھنٹوں سے بخار کم کرنے والی ادویات کے بغیر کوئی بخار نہ ہو 

 آئی ہو۔

  اگرCOVID-19  کا ٹیسٹ مثبت آئے مگر عالمات ظاہر نہ ہوں، تو عالمات کی عدم موجودگی

دن بعد وہ علیحدگی ختم کر  10ٹیسٹ کی تاریخ کے  COVID-19جاری رہنے کی صورت میں 

 سکتے ہیں۔

 

بلک ہیلتھ افسر اضافی اقدامات لے سکتے ہیں، جن میں اگر اس آرڈر کا تابع فرد اس آرڈر کی تعمیل میں ناکام رہے تو پ

دیوانی حراست یا کسی کے طبی فیسلٹی یا دیگر مقام پر محصور رہنے کا تقاضا شامل ہو سکتا ہے، تا کہ عوام کی صحت 

کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس آرڈر کی خالف ورزی قابل تعزیز حرکت بھی ہے جس کے نتیجے میں قید، جرمانہ یا دونوں 

 ائد کیے جا سکتے ہیں۔ع

 

  یہ حکم دیا جاتا ہے:

 

 

 (Maggie Park) ڈاکٹر میگی پارک

 پبلک ہیلتھ افسر، سین واکین کاؤنٹی

 2020جوالئی،  29

 تاریخ
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COVID-19  7-29-2020نظر ثانی  -کے لئے گھر پر علیحدگی کی خدمات 
 3از  1صفحہ 

 
 

( کے لئے گھر پر علیحدگی COVID-19) 2019کوروناوائرس کے مرض 

 کی ہدایات

سین واکین کاؤنٹی پبلک ہیلتھ افسر حکم  کی تشخیص یا امکان کے حامل تمام افراد کے لئے ہیں۔ COVID-19یہ علیحدگی کی ہدایات 

 ہیں کہ کمیونٹی کی صحت کے تحفظ کی خاطر آپ علیحدگی اختیار کریں۔ آپ سے درج ذیل ہدایات کی پیروی درکار ہے۔دیتے 

 

 علیحدگی کی ہدایات پر کس کو عمل کرنا چاہیے؟

 کی تشخیص یا عالمات کا حامل شخص: COVID-19درج ذیل کے مطابق 

 COVID-19 کے لئے اس کا لیب ٹیسٹ مثبت آئے؛ یا 

 COVID-19  دن کے اندر اندر ایسی نشانیاں  14سے متاثرہ یا متاثرہ سمجھے جانے والے فرد سے قریبی رابطہ ہونے کے

 ہونے کا خدشہ ہو؛ یا COVID-19یا عالمات جن کے 

  کوئی ہیلتھ کیئر کا فراہم کنندہ کہے کہ اسے ممکنہ طور پرCOVID-19 ہے۔ 

 

 مجھے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ -گھر پر علیحدگی 

COVID-19  سے متاثرہ افراد اپنی عالمات )کوئی نہیں، کم یا شدید( سے باالتر ہو کر دوسروں میں مرض پھیال سکتے ہیں۔ وہ عالمات

گھنٹے پہلے سے یا عالمات ظاہر نہ ہونے کی صورت میں بھی مرض پھیالنا شروع کر سکتے ہیں۔ درج ذیل  48ظاہر ہونے سے 

 ی فیملی اور کمیونٹی میں مرض کے پھیالؤ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔علیحدگی کی ہدایات کی پیروی سے آپ ک

 

 مجھے کتنی دیر تک علیحدگی میں رہنے کی ضرورت ہے؟

  بخار کم کرنے کی ادویات کے استعمال کے بغیر بخار ٹوٹنے، اور دیگر   اوردن  10عالمات ظاہر ہونے کے بعد کم از کم

گھنٹے گزر جانے کے بعد تک آپ کو گھر  24عالمات ٹھیک ہونے )دونوں میں سے جو بھی زیادہ وقت لے( کے کم از کم 

 میں رہنا ہو گا۔

  اگر آپ بیمار نہیں پڑے مگرCOVID-19  دن تک گھر پر رہیں۔ 10کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے تو ٹیسٹ کی تاریخ سے کم از کم 

 

 علیحدگی کے تقاضے کیا ہیں؟

 آپ کو گھر پر رہنا ہو گا .1

o مالزمت پر، اسکول یا عوامی مقامات پر نہ جائیں۔ 

o اگر آپ کو گھر سے باہر جانا پڑے تو چہرہ ضرور ڈھانپیں۔ 

o شترکہ سواری کی سروس استعمال نہ کریں۔کوئی عوامی آمد و و رفت، ٹیکسی یا م 
o  اگر کسی کے ساتھ سواری الزمی ہو تو گاڑی میں موجود دیگر افراد سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھیں، کھڑکیاں

 کھولے رکھیں اور چہرہ ڈھکے رکھیں۔

o  کسی رشتہ دار، دوست یا کمرشل سپالئی کرنے والے سے کہہ کر اپنے گھر سودا منگوائیں۔ اگر آپ کو کسی سے
کو کال  SJCPHSدروازے پر ملنا پڑے تو چہرہ ڈھکیں۔ اگر آپ کو دیگر امداد کی ضرورت ہو تو درج ذیل نمبر پر 

 کریں۔

 

 خود کو دوسروں سے الگ کریں .2

o اد کے عالوہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو۔آپ کے گھر میں رہنے والے افر 

o جس حد تک ممکن ہو ایک کمرے میں اور دیگر افراد سے دور رہیں۔ 

o  فٹ دور رہنے کی کوشش کریں اور چہرہ ڈھکیں۔ اگر آپ  6اگر دیگر افراد کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ناگزیر ہو تو کم از کم

 جود دیگر افراد کو اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہیے۔چہرہ نہیں ڈھک سکتے تو آپ کے ساتھ ایک کمرے میں مو

 

ہیلتھ کیئر سروسز 

 ایجنسی کا ڈویژن



COVID-19  7-29-2020نظر ثانی  -کے لئے گھر پر علیحدگی کی خدمات 
 3از  2صفحہ 

o ہوا کے اچھے بہاؤ کے لئے کھڑکیاں کھول دیں یا پنکھا یا ایئر کنڈیشنر استعمال کریں۔ 

 

 پھیالؤ کا انسداد کریں .3

o  خاص کر کھانسنے،  -سیکنڈ تک اچھی طرح ہاتھ دھوئیں  20صابن اور پانی سے کثرت سے اور کم از کم
کرنے یا باتھ روم جانے کے بعد۔ یا الکوحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں جس میں کم چھینکنے، ناک صاف 

 % الکوحل ہو۔62از کم 

o  پھر ٹشو کو شاپر لگے ڈسٹ بن میں پھینکیں اور فوراً کھانستے یا چھینکتے ہوئے ٹشو سے اپنی ناک اور منہ ڈھکیں

 ئیں۔ یا الکوحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔سیکنڈ تک ہاتھ دھو 20صابن اور پانی سے کم از کم 

o ۔ پلیٹوں، گالسوں، کپوں، چھری چمچ، تولیوں، بستر اور دیگر اشیاء کا گھریلو اشیاء کے اشتراک سے پرہیز کریں
اپنے گھر کے افراد سے اشتراک نہ کریں۔ ان اشیاء کے استعمال کے بعد انہیں اچھی طرح صابن اور پانی سے 

 دھوئیں۔
o ان میں کاؤنٹرز، میزیں، بجلی کے  "زیادہ چھوئی جانی والی" جگہوں کو ہر روز صاف اور جراثیم سے پاک کریں۔

سوئچ، دروازوں کے ہینڈل، باتھ رومز، ٹی وی ریموٹ، فونز، کی بورڈز اور بیڈ سائیڈ ٹیبلز شامل ہیں۔ اور ان تمام 
وبتیں لگی ہوں۔ پراڈکٹ لیبل پر دی گئی ہدایات کے سطحوں کو صاف اور جراثیم سے پاک کریں جن پر جسمانی رط

 مطابق گھر کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کے اسپرے اور وائپس استعمال کریں۔

o دوسروں سے ہاتھ مالنے، چومنے یا گلے ملنے سے گریز کریں۔ 

 اپنی عالمات پر غور کریں: .4

o  کو کال کریں۔ 911ڈاکٹر کو یا ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ کی عالمات خراب ہو جائیں تو فوری طور پر اپنے 

o  کو فوراً کال کریں: 911اگر آپ درج ذیل عالمات محسوس کریں تو اپنے ڈاکٹر یا 

o  ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال جانے سے قبل الزماً کال کریں اور انہیں بتائیں کہ آپCOVID-19 کے باعث علیحدگی میں ہیں 
 . اس سے انہیں دیگر افراد کو متاثر ہونے سے بچانے کے لئے اقدامات لینے میں مدد ملے گی۔19

o  ڈھکیں۔اگر آپ ڈاکٹر کے دفتر یا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو چہرہ 

o انتظار کے کمروں میں انتظار نہ کریں۔ 

  

 سانس لینے

 میں دشواری

سینے میں دباؤ یا 

 درد

تذبذب یا بیدار ہونے  نیلے ہونٹ یا چہرہ

 میں دقت
 دیگر سنگین عالمات
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 میری فیملی اور قریبی رابطوں کو کیا کرنا چاہیے؟

  گھنٹے پہلے سے علیحدگی اختیار کرنے تک )یا عالمات ظاہر نہ ہونے کی  48عالمات ظاہر ہونے سے

بتائیں کہ ان صورت میں مثبت ٹیسٹ سے تاریخ سے( اپنے ساتھ وقت گزارنے والے قریبی رابطوں کو 

 کا انفیکشن سے سامنا ہوا ہے اور انہیں خود کو قرنطینہ میں رکھنا چاہیے اور

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx   پر پوسٹ کی گئی گھر پر قرنطینہ کی

 یے۔ہدایات پر عمل کرنا چاہ

 قریبی روابط وہ افراد ہیں جو:

 آپ کے گھر میں رہتے ہیں یا رہ چکے ہیں، یا •

 قریبی جنسی ساتھی ہیں، یا •

 ماسک، گاؤن اور دستانے پہنے بغیر آپ کو نگہداشت فراہم کرتے تھے، یا •

 فٹ سے کم فاصلے پر موجود رہے۔ 6منٹ یا زائد وقت تک آپ سے  15 •

  چونکہ قریبی رابطوں کا سامنا ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ انہیںCOVID-19 ہو جائے۔ 

  )دن تک خود کو قرنطینہ میں رکھنا چاہیے )گھر سے نہ  14انہیں )آپ سے آخری مرتبہ رابطے کے بعد

نکلیں اور آپ سے الگ رہیں(، خواہ ان کی طبیعت ٹھیک رہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ اگر وہ 

COVID-19 دن لگ سکتے ہیں۔ 2-14تاثر ہو جائیں کو عالمات ظاہر ہونے میں سے م 

 انہیں چاہیے کہ http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx  پر موجود

 "گھر پر قرنطینہ کی ہدایات" پر الزماً عمل کریں۔

 

 

 د کو دوسروں سے الگ نہیں کر سکتے تو کیا ہو گا؟اگر آپ خو

  فٹ کے فاصلے پر رہیں۔  6بہتر ہے کہ جب آپ گھر میں علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہوں تو سب آپ سے

اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ سے قریبی رابطے میں رہنے والے ہر فرد کا قرنطینہ کا وقت آپ کی علیحدگی کا 

 تک بڑھ جائے گا۔دن  14وقت ختم ہونے کے بعد 

  اگر آپ کے نگہداشت کنندگان اور گھریلو روابط آپ کا کمرہ یا باتھ روم صاف کریں یا آپ کی جسمانی

رطوبتوں یا اخراجات )جیسے پسینہ، لعاب، بلغم، ناک کا میل، الٹی، پیشاب یا ہیضہ( کو چھوئیں تو انہیں 

ہ اپنے دستانے پہلے اتار کر ضائع کریں، اپنے ڈسپوزایبل ماسک اور دستانے پہننے چاہئیں۔ انہیں چاہیے ک

 ہاتھ دھوئیں، پھر ماسک اتار کر اسے ضائع کریں اور دوبارہ ہاتھ دھوئیں۔

 

 

 عوامی صحت کے اس اہم مسئلے میں آپ کے تعاون کا شکریہ۔

 
دیکھیں، یا  www.sjcphs.orgاگر آپ کے پاس کوئی سواالت ہیں تو براہ کرم 

 ( پر کال کریں۔209) 468-3411سین واکین کاؤنٹی پبلک ہیلتھ سروسز کو 
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