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 سین واکین کاؤنڻی
COVID-19   پر قابو پانے کے لئے صحت عامہ کے افسر کا آرڈر 

)PUBLIC HEALTH OFFICER ORDER FOR THE CONTROL OF COVID-19 ( 
صحت عامہ کا ہنگامی قرنطینہ آرڈر آرڈر کے اجراء کی  

 2020دسمبر،  23تاریخ: 
 تحریری طور پر کالعدم کیے جانے تک یہ آرڈر قابل عمل رہے گا۔صحت عامہ کے افسر کی جانب سے 

 
 

 آرڈر کا خالصہ 

COVID-19  ) وبا کے باعث کیلیفورنیا میں ہنگامی صورتحالState of Emergencyہے۔ ( Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)  کا پھیالؤ سین واکین کاؤنڻی کی عوام کی صحت کے لئے خطره ہے۔COVID-19    ان لوگوں کے

کے باعث شدید عارضے یا موت  COVID-19درمیان آسانی سے پھیل سکتا ہے جو ایک دوسرے کے نزدیک ہوں۔ عوام کو 
کے قابل احتراز خطرے سے محفوظ رکھنے کے لئے قرنطینہ کا یہ آرڈر درکار ہے۔ متاثره افراد کے عالمات ظاہر کرنے  

کے پھیالؤ کا خطره ہے۔   COVID-19سے قبل اور کم عالمات ظاہر کرنے والے یا عالمات نہ ظاہر کرنے والے افراد سے 
اثره تمام افراد اپنی عالمات (کوئی نہیں، کم، یا شدید) سے باالتر ہو کر دیگر عوام کو خطرے سے مت COVID-19اس لئے  

 میں ڈال سکتے ہیں۔
 

COVID-19    کے پھیالؤ کی رفتار گھڻانے میں مدد، غیر محفوظ افراد کے تحفظ، اور سین واکین کاؤنڻی کے ہیلتھ کیئر
 San Joaquin County Public Health الزمی ہے کہسسڻم پر ضرورت سے زیاده بوجھ سے بچاؤ کے لئے یہ 

Services (PHS)  ان افراد کو قرنطینہ کرے جن کاCOVID-19  سے متاثره کسی فرد سے سامنا ہوا ہو۔ 
 

 CALIFORNIA( 120175اور  101085، 101040کیلیفورنیا صحت و تحفظ کے کوڈ کے سیکشنز 
HEALTH AND SAFETY CODE SECTIONS 101040, 101085, AND 120175 کے تحت (SAN 

JOAQUIN COUNTY  ) صحت عامہ کے افسرPUBLIC HEALTH OFFICER :حکم دیتے ہیں ( 

COVID-19   سے متاثره فرد کے گھرانے کے تمام افراد، قریبی ساتھیوں، نگہداشت کنندگان اورCOVID-19 
رکھیں۔ ان افراد سے درکار ہے کہ سے متاثره فرد سے قریبی رابطے میں آنے والے افراد خود کو قرنطینہ میں 

کی رہنما  San Joaquin County Public Health Services وه اس آرڈر اور اس آرڈر میں حوالہ دی گئی
 دستاویزات میں درج تمام ہدایات پر عمل کریں۔

کا جرمانہ اور/یا ایک سال کی جیل کی سزا عائد کی جا  10,000$اس آرڈر کی خالف ورزی کی صورت میں 
) 148 و 69 §§اور اس سے آگے؛ کیلیفورنیا پینل کوڈ  120295 §§سکتی ہے۔ (صحت و تحفظ کا کوڈ 

(Health & Safety Code §§ 120295 et seq.; California Penal Code §§ 69 & 148) 
 

 

COVID-19  ،سے متاثره افراد کے گھرانے کے روابط 
 ,Household Contacts, Intimate Partnersقریبی ساتھیوں، نگہداشت کنندگان اور قریبی روابط ( 

Caregivers, and Close Contacts کے لئے قرنطینہ کے تقاضے ( 

 
A. COVID-19  :سے متاثره افراد ("کیسز") کے قریبی روابط وه افراد ہیں جو 
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 یاکیس کے گھر میں رہتے ہیں یا ره چکے ہیں،  •
 یاکیس کے قریبی جنسی ساتھی ہیں،  •
 یاماسک، گاؤن اور دستانے پہنے بغیر کیس کو نگہداشت فراہم کرتے ہیں یا کرتے تھے،  •
 منٹ یا زائد کا وقت گزار چکے ہیں۔ 15فٹ یا کم فاصلے پر کل  6گھنڻے کی مدت کے دوران کیس سے  24 •

 اور
نے (یا اگر عالمات نہ ہوں  یہ رابطہ اس وقت پیش آیا جب کیس کے متاثر ہونے کا تعین کیا جا چکا تھا۔ عالمات ظاہر ہو

 گھنڻے قبل کیس متاثر ہو چکا ہوتا ہے اور علیحدگی سے باہر آنے تک متاثر رہتا ہے۔  48سے  تو مثبت ڻیسٹ کی تاریخ)

B. COVID-19   :سے متاثره فرد سے قریبی رابطے میں آنے والے تمام افراد فوری طور پر درج ذیل اقدامات لیں 
1. COVID-19   دن تک اپنے   14سے متاثره یا ممکنہ طور پر متاثره فرد سے آخری مرتبہ رابطے کی تاریخ سے لے کر

دن کی مکمل مدت کے دوران خود کو قرنطینہ میں  14گھر میں یا کسی اور جگہ محصور رہیں۔ افراد سے درکار ہے کہ وه 
 ید خطرے میں مبتال ہیں۔سے متاثر ہونے اور اسے پھیالنے کے شد COVID-19رکھیں کیوں کہ وه 

ویں دن  14دن بعد قرنطینہ ختم کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ پھر 10جن روابط میں عالمات ظاہر نہیں ہوتیں، وه  .2
کی عالمات کی تالش  19-فٹ کا فاصلہ رکھنے اور خود میں کووڈ 6تک تمام وقت چہره ڈھانپنے، دوسروں سے کم از کم 

 ۔ کریں سختی سے پیرویکے اصولوں کی 
قرنطینہ میں موجود افراد ضروری طبی امداد کی وصولی کے عالوه قرنطینہ کی جگہ سے باہر نہیں آ سکتے اور  .3

 کسی دیگر عوامی یا نجی مقام میں داخل نہیں ہو سکتے۔
4. http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx    میں "گھر پر قرنطینہ کی ہدایات" میں درج

 تمام تقاضوں کا بغور جائزه لیں اور پوری طرح عمل کریں۔ 
اگر قرنطینہ میں موجود فرد بیمار ہو جائے (خواه عالمات انتہائی کم ہوں) تو وه الزمی طور پر خود کو گھر پر   .5

عالمات میں بخار، ڻھنڈ، کھانسی، سانس کی تنگی  کی COVID-19علیحده کرے اور دیگر افراد سے دور رہے۔ 
یا سانس لینے میں دشواری، تھکاوٹ، پڻھوں یا جسم میں درد، سر درد، ذائقہ یا بو محسوس نہ ہونا، گلے میں درد، 

پر پوسٹ کی گئی "گھر پر علیحدگی کی ہدایات" پر  ۔ بند ناک یا ناک بہنا، متلی، الڻی یا ہیضہ شامل ہو سکتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں    http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx الزماً عمل کریں۔ 
COVID-19   ایسا ہونے کی صورت میں وه اسے غیر محفوظ افراد میں پھیال الحق ہونے کا امکان ہے اور

 سکتے ہیں۔

) اضافی  Public Health Officerاگر اس آرڈر کا تابع فرد اس آرڈر کی تعمیل میں ناکام رہے تو صحت عامہ کے افسر (
کا تقاضا شامل ہو سکتا  اقدامات لے سکتے ہیں، جن میں دیوانی حراست یا کسی کے طبی ادارے یا دیگر مقام پر قیام کرنے

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 عائد کیے جا سکتے ہیں۔

 
 یہ حکم دیا جاتا ہے:

 

صحت   2020دسمبر،  23 ڈاکڻر میگی پارک
 تاریخ   عامہ کی افسر، سین واکین کاؤنڻی
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) کے قریبی COVID-19(  2019کوروناوائرس کے مرض 
 روابط کے لئے گھر پر قرنطینہ کی ہدایات

 
) سے متاثره کسی فرد کے ساتھ قریبی COVID-19( 2019یہ قرنطینہ کی ہدایات ان افراد کے لئے ہیں جو کوروناوائرس مرض 

گھنڻے قبل مرض  48سے متاثره افراد عالمات ہونے کی صورت میں عالمات ظاہر کرنے سے  COVID-19ے میں آئے ہیں۔ رابط
)" Close contactسے متاثره فرد سے "قریبی رابطہ (  COVID-19پھیال سکتے ہیں یا عالمات کے بغیر بھی مرض پھیال سکتے ہیں۔ 

گھنڻے کی مدت کے   24یں رہتا ہو، اس کا قریبی ساتھی ہو، نگہداشت کننده ہو یا سے مراد ایسا شخص ہے جو متاثره فرد کے گھر م
فٹ سے کم فاصلے پر رہا ہو۔ چونکہ آپ قریبی رابطہ ہیں، آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنا  6منٹ یا زائد وقت تک اس سے  15دوران کل 

 میں مدد کر سکیں۔  کے پھیالؤ کے انسداد COVID-19ہو گا تا کہ اپنے گھر یا کمیونڻی میں 
 

 مجھے اس کی ضرورت کیوں ہے؟  -گھر پر قرنطینہ 

دن لگ سکتے ہیں۔ اور لوگ عالمات ظاہر   2-14سے سامنا ہوا ہے۔ عالمات ظاہر ہونے میں    COVID-19آپ کا   □
دن پہلے بھی مرض پھیال سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ اہم ہے کہ آپ قرنطینہ میں رہیں، تا کہ متاثر ہونے کی   2ہونے سے  

 صورت میں آپ کسی اور تک انفیکشن نہ پھیال سکیں۔
 

 یں رہنے کی ضرورت ہے؟مجھے کتنی دیر تک قرنطینہ م

دن تک   14سے متاثره شخص سے آخری مرتبہ رابطے میں آنے سے لے کر    COVID-19آپ سے درکار ہے کہ   •
 خود کو ذاتی طور پر قرنطینہ میں رکھیں۔ 

ویں دن تک آپ   14دن بعد قرنطینہ ختم کر سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ پھر  10اگر آپ میں عالمات ظاہر نہ ہوں تو آپ  •
کی عالمات کی نگرانی کے  19-فٹ کا فاصلہ رکھنے اور خود میں کووڈ 6تمام وقت چہره ڈھانپنے، دوسروں سے کم از کم 

 ۔ سختی سے پیروی کریںاصولوں کی 
قیام اور/یا ان کی نگہداشت جاری رکھی، یا ان سے دوباره سے متاثره فرد کے ساتھ  COVID-19اگر آپ نے  •

 سامنا ہو گیا تو قرنطینہ کا وقت درج ذیل ہو گا:
o  اگرCOVID-19  سے متاثره شخص آپ کے گھر میں رہائش پزیر ہے اور اسے ایک کمرے میں علیحده نہیں کیا جا

 سکتا، 
ه شخص کی علیحدگی کے ساتھ ہی شروع ہو گی اور متاثره شخص کی تو آپ کے قرنطینہ کی مدت متاثر

دنوں کے  4دن تک جاری رہے گی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اگر آخری   14 بعدعلیحدگی کے خاتمے کے 
دوران آپ میں عالمات ظاہر نہ ہوں تو آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں مگر ضروری ہے کہ اپنی عالمات 

 ر چہره ڈھانپیں۔کی نگرانی کریں او
o  اگرCOVID-19 ) 6منٹ یا زائد تک  15سے متاثره کسی فرد سے آپ کا دوباره قریبی رابطہ ہو گیا  

فٹ سے کم فاصلے پر موجودگی، یا مناسب احتیاط کے بغیر جسمانی رطوبتوں یا اخراجات کو چھونا  
(touching body fluids or secretions)اریخ سے دوباره )، تو آپ کے قرنطینہ کی مدت اس ت

شروع ہو گی۔ جسمانی رطوبتوں یا اخراجات میں پسینہ، لعاب، بلغم، ناک کا میل، الڻی، پیشاب یا ہیضہ 
)sweat, saliva, sputum, nasal mucus, vomit, urine or diarrheaشامل ہیں۔ ( 

مطلب یہ نہیں کہ بعد میں   کا ڻیسٹ کروایا ہے تو قرنطینہ کی مدت سے قبل منفی نتیجے کا  COVID-19اگر آپ نے   •
 آپ کا نتیجہ مثبت نہیں آ سکتا۔ آپ کو قرنطینہ کی مکمل مدت تک قرنطینہ میں رہنا ہو گا۔

 
 قرنطینہ کے تقاضے کیا ہیں؟ 

 گھر پر رہیں۔ مالزمت پر، اسکول یا عوامی مقامات پر نہ جائیں۔ •
 کریں۔ عوامی آمد و رفت، مشترکہ سواریاں یا ڻیکسیاں استعمال نہ  •
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 اپنے گھر مہمان نہ آنے دیں۔  •
انفیکشن کی عالمات تالش کریں، جیسے بخار، کھانسی، سانس کی تنگی، گلے میں  COVID-19خود میں  •

 ,fever, cough, shortness of breath) درد، جسم میں درد، ڻھنڈ، بو یا ذائقہ محسوس نہ ہونا، الڻی، ہیضہ
sore throat, body aches, chills, loss of smell or taste, nausea, vomiting, diarrhea)۔ 

س حد تک ممکن ہو، خود کو گھر کے دیگر افراد سے الگ رکھیں، خاص کر ان افراد سے جنہیں سنگین ح •
سال یا زائد عمر کے افراد، حاملہ خواتین، یا کسی طبی  65) ہو۔ اس میں high riskعارضے کا شدید خطره (

 مسئلے جیسے دائمی مرض یا کمزور مامونی نظام کے حامل افراد شامل ہیں۔

 حده باتھ روم دستیاب ہو تو وه استعمال کریں۔ اگر علی •
 فٹ کے فاصلے پر رہنے کی کوشش کریں؛ اگر دوسروں کے نزدیک رہنا الزمی ہو تو چہره ڈھانپ لیں۔ 6دوسروں سے کم از کم  •
 صابن اور پانی سے اپنے ہاتھ کثرت سے اور اچھی طرح دھوئیں یا الکوحل پر مبنی ہینڈ سینیڻائزر استعمال کریں۔  •
ی کھانسی اور چھینکیں ڈھانپنے کے لئے ڻشو استعمال کریں، پھر فوری طور پر اپنے ہاتھ دھوئیں یا الکوحل اپن •

 پر مبنی ہینڈ سینیڻائزر استعمال کریں۔
 گھریلو اشیاء اور کھانے کے برتنوں کے اشتراک سے پرہیز کریں۔  •
روز صاف اور جراثیم سے پاک کریں۔ ان میں کاؤنڻرز،  )" جگہوں کو ہر high-touchاپنے گھر میں "زیاده چھوئی جانی والی ( •

میزیں، بجلی کے سوئچ، دروازوں کے ہینڈل، باتھ رومز، ڻی وی ریموٹ، فونز، کی بورڈز اور بیڈ سائیڈ ڻیبلز شامل ہیں۔ اور ان  
ہدایات کے مطابق  تمام سطحوں کو صاف اور جراثیم سے پاک کریں جن پر جسمانی رطوبتیں لگی ہوں۔ پراڈکٹ لیبل پر دی گئی 

 گھر کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کے اسپرے اور وائپس استعمال کریں۔ 
کسی رشتہ دار یا دوست کو آپ کے لئے سودا خریدنا چاہیے، یا کسی کمرشل سودا سپالئی کرنے والے سے کہہ کر گھر پر   •

نے سے پہلے ہاتھ سینیڻائز کریں، دوسروں سے فاصلہ سودا منگوا لیں۔ اگر دکان پر جانا الزمی ہو تو چہره ڈھانپیں، اندر جا
 فٹ) اور وہاں کم سے کم وقت صرف کریں۔  6رکھیں (کم از کم  

کا ڻیسٹ کروائیں۔ سین   COVID-19آپ کو پرزور مشوره دیا جاتا ہے کہ قرنطینہ کی مدت کے اختتام کے نزدیک  •
پر جائیں،  ,http://www.sjcphs.org لئے واکین کاؤنڻی پبلک ہیلتھ سروسز کے ڻیسڻنگ مقامات کی فہرست کے

 یا اپنے معالج سے پوچھیں۔
 

 اگر مجھ میں عالمات ظاہر ہونے لگیں تو کیا ہو گا؟ 

ہو اور ضروری ہے کہ آپ ذاتی علیحدگی اختیار  COVID-19اگر آپ میں عالمات ظاہر ہونے لگیں تو ممکن ہے کہ آپ کو  •
 پر موجود گھر پر علیحدگی کی ہدایات پر عمل کریں۔ www.sjcphs.org کریں اور

کم   • از  کم  بعد  ہونے کے  ڻوڻنے،    اوردن    10عالمات ظاہر  بخار  بغیر  استعمال کے  ادویات کے  کی  کرنے  کم  دیگر   اوربخار 
 گھنڻے بعد تک آپ کو گھر میں رہنا ہو گا۔ 24عالمات ڻھیک ہونے (دونوں میں سے جو بھی زیاده وقت لے) کے کم از کم 

جاننے کے لئے سین واکین کاؤنڻی اپنے طبی فراہم کننده کو فون کریں اور ڻیسٹ کروانے کے متعلق پوچھیں۔ ڻیسڻنگ کے مقامات  •
 ) دیکھیے۔http://www.sjcphs.orgپبلک ہیلتھ سروسز کی ویب سائٹ (

اگر آپ کو طبی نگہداشت کی ضرورت ہو تو اپنے طبی نگہداشت کے فراہم کننده کو قبل از وقت کال کریں، یا ہنگامی صورت   •
سے مصدقہ طور پر متاثره فرد سے رابطہ ہوا ہے۔ فیس   COVID-19کو کال کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کا   9-1-1حال میں 

 ماسک ضرور پہنیں۔
 

 ) کا مالزم ہوں تو کیا ہو گا؟ Essential Serviceاگر میں الزمی سروس (
اگر آپ طبی نگہداشت یا دیگر ممکنہ الزمی سروس میں کام کرتے ہیں تو اپنے ایمپالئر سے اپنے قرنطینہ کے متعلق دریافت 

 کریں۔
 عوامی صحت کے اس اہم معاملے میں آپ کے تعاون کا شکریہ۔ 

 
 www.sjcphs.orgاگر آپ کے پاس کوئی سواالت ہیں تو براه کرم  

)San Joaquin County Public Health Servicesکو کال کریں ( 
 ) پر۔209(  468-3411

http://www.sjcphs.org/
http://www.sjcphs.org/
http://www.sjcphs.org/
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