
 یس ڈی یس کا عام آبادی ےک لئے مخترص تنہائے اور قرنطینہ مدت کا اعالن

بعد   19-کوویڈ و شمار ےک جائزے ےک  اعداد  متعلق سائنیس  اثرات ےس  ویکسینیشن ےک  اور  ٹرانسمیشن 
ول اینڈ پریوینشن )یس ڈی یس( نے   ز فار ڈیزیز کنٹر   تنہائ   اور  قرنطینہ ترین ازہتدسمٹر کو  27امرییک سینٹر

فیکس کاؤنٹر ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ آج   کا اعالن  سفارشات   یک کیا۔ یس ڈی یس ےک ساتھ صف بندی میں فیٹ 
 : ۔ ان اپ ڈیٹس میں درج ذیل شامل ہیں  اپٹے سفارشات کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے

 

 ےک لئے مثبت ٹیسٹ کرتے ہیں )الگ تھلگ کریں(  19-اگر آپ کوویڈ

، ویکسینیشن یک حیثیت ےس قطع نظر:   ہر کوئ 

 دن:  واں پانچ ےس پہال  •

۔ •  گھر میں رہیں اور دورسوں ےس دور رہیں

 دن:  10 ےس 6 •

، تو آپ اپنا گھر    یا آپ یک  ہیں اگر آپ میں کوئ  عالمات نہیں   • عالمات حل ہو ریہ ہیں
لت  اچیھ  ۔ دورسوں کو متاثر کرنے ےک کیس بیھ خطرے کو کم کرنے ےک  چھوڑ سکتے ہیں

۔  طرح ےس موزوں ماسک پہننا جاری رکھیں

۔   24و بخار ہے تو بخار ےک حل ہونے ےک اگر آپ ک •  گھنتر بعد تک گھر میں رہیں

 

 )قرنطینہ( واےل کیس شخص ےک سامئے آگئے ہیں  19-اگر آپ کوویڈ

ے یک دورسی خوراک )اور اگر    ماہ ےک  6آپ نے گزشتہ    یااگر آپ کو بڑھایا گیا ہے   اندر فائزر یا ماڈرنا ویکسیں
ومائزڈ( حاصل   ے یک پہیل خوراک حاصل یک یایک ہے ایمیونو کمٹر :  پچھےل دو ماہ ےک اندر جر جر ویکسیں  ہے

 دن واں دس ےس دن پہال  •

۔  •  دورسوں ےک ارد گرد ماسک پہنیں

 دن ٹیسٹ کریں۔  5اگر ممکن ہو تو  •

۔ •  اگر آپ میں عالمات پیدا ہوئے ہیں تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور گھر میں رہتے ہیں

ےک لت  مثبت ٹیسٹ کرنے ہیں تو اوپر دی   19-دن یک مدت ےک دوران کوویڈ 10اگر آپ اس  •
 گٹ  تنہائ  رہنمائ  پر عمل کریں 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


ے یک دو خوراکیں موصول ہوئ  ہیں اور انہیں بڑھایا  اگر آپ کو چھ ماہ ےس زیادہ پہےل فائزر یا ماڈرنا ویکسیں
ے یک ایک خوراک موصول      یا نہیں گیا ہے   نہیں ہوئ  ہے اور انہیں بڑھایا دو ماہ ےس زیادہ پہےل جر جر ویکسیں
: ٹیکہ نہیں لگایا گیا ہے  یا نہیں گیا ہے   یا جزوی طور پر ٹیکہ نہیں لگایا گیا ہے

 دن:  واں پانچ ےس پہال  •

۔ •  گھر میں رہیں اور دورسوں ےس دور رہیں

لت  مثبت ٹیسٹ کرنے ہیں تو   19-دن ٹیسٹ کریں۔ اگر آپ کوویڈ   5اگر ممکن ہو تو   • ےک 
 اوپر دی گٹ  تنہائ  رہنمائ  پر عمل کریں۔ 

 دن:  10 ےس 6 •

۔  •  دورسوں ےک ارد گرد ماسک پہننا جاری رکھیں

۔ اگر آپ  • اگر آپ میں عالمات پیدا ہوئے ہیں تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور گھر میں رہتے ہیں
 ےک لت  مثبت ٹیسٹ کرنے ہیں تو اوپر دی گٹ  تنہائ  رہنمائ  پر عمل کریں۔  19-کوویڈ

 

 روک تھام 19-کوویڈ

ےک معامالت میں جاری اضافے ےک ساتھ یہ   19-اومائیکرون جیےس مزید متعدی اقسام ےک ابھرنے اور کوویڈ
وری ہے کہ ہر کوئ  صحت عامہ یک روک تھام ےک مندرجہ ذیل اقدامات پر زیادہ ےس زیادہ عمل کرے   ضے

 تاکہ ہماری کمیونٹر میں وائرس ےک پھیالؤ کو محدود کیا جاسےک۔ 

ے   کوئ    تک  ابیھ  نے   آپ  اگر  • - تو کوویڈ  ہے   گیا   لگایا   ٹیکہ  پر   طور   جزوی  ضف  یا   ہے   لگائ    نہیں   ویکسیں
۔  19 ے لگوائیں  ےک خالف ویکسیں

ماہ ےس زیادہ پہےل اپتے ابتدائ  ایم آر این اے    6  نے   آپ  اور   ہے   زیادہ  ےس  اس  یا   سال  16  عمر   یک  آپ  اگر  •
ے یا   ے حاصل  2ویکسیں یک ہے تو اپٹے بوسٹر خوراک    ماہ ےس زیادہ پہےل جانسن اینڈ جانسن ویکسیں

 حاصل کریں۔ 

۔  •  ویکسینیشن یک حیثیت ےس قطع نظر عوایم اندروئے جگہوں پر ماسک پہنیں

۔ •  بیمار محسوس کرنے وقت گھر رہیں

ے کریں۔ ہجوم اور ناقص ہو  •  ا دار جگہوں ےس پرہٹں

۔  20کم از کم  •  دھوئیں
 سیکنڈ ےک لت  اپتے ہاتھ اکٹر

 کھانیس اور چھینکوں کو ڈھانپ دیں۔  •

https://www.vaccines.gov/
https://www.vaccines.gov/


 

 ےک بارے میں باخبر رہیں  19-کوویڈ

ے ےک بارے میں سواالت ہیں تو براہ کرم  19-اگر آپ ےک پاس کوویڈ • پر   7404-324-703   ویکسیں
پر ہمارے محکمہ صحت کال    3511-267-703   کال کریں۔ کورونا وائرس ےک سواالت ےک ساتھ
.   9سینٹر کو کال کریں۔ دونوں کال سینٹر صبح   .   7ےس    mبجر ۔ پٹں ےس جمعہ  mبجر تک کھےل ہیں

 تک۔

فیکس کاؤنٹر ےس اپ ڈیٹس حاصل کرنے ےک لت   ےک 19-کوویڈ • کو ٹیکسٹ    888777بارے میں فیٹ 
لت   ڈیٹس ےک  اپ  میں  ایکس کوویڈ؛ ہسپانوی  ایف  ایکس    888777  ایف  ایف  ٹیکسٹ  لت   ےک 

۔   کوویڈیسٹر

. اس ای میل اکاؤنٹ میں پٹں ےس  اتےک خدشffxcovid@fairfaxcounty.govای میل سواالت یا   •

.  8جمعہ تک عملہ ہوگا، صبح   ۔ mبجر تک.   4:30ےس شام  mبجر

اسٹاپ آن الئن وسائل   ایک ویب پورٹل مالحظہ کریں جو معلومات ےک لت  ون  لت    ےک  وائرس  کورونا  •
۔ ےک طور پر کام کرت  ا ہے

میں ےک بارے    19- ٹر کوویڈپیج  کیو   اے ایف  یا      پیج  ویب  ( 19-)کوویڈ  وائرس  کورونا   صحت  محکمہ •
۔ مزید  جانیں

فیکس •  کریں۔ ٹر عملپیج  بکمحکمہ صحت فیس اور   پیج بک فیس  حکومت کاؤنٹر   فیٹ 

 کریں۔   کو فالو  fairfaxhealth@  اور   fairfaxcounty@ٹویٹر پر  •
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