ਂ ੀ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦਦਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸੀ ਂ COVID-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦ ਿੱਚ ਅਪਡੇ ਟ
ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਰਸਡ ਕਾਉਟ
ਂ ੀ ਦੇ ਦ ਿੱਚ ਕੋਈ ੀ COVID-19 ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕੇਸ ਨਹੀ ਂ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂਦਕ ਅਸੀ ਂ ਇਿੱਕ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਖ ਰਹੇ ਹਾਂ . ਮਰਸਡ ਕਾਉਟ
ਂ ੇ ਹਾਂ ਇਕ ਕਦਮUNਦਨਟੀ ਜੋਂ ਇਹ
ਗੰਭੀਰ ਦਸਹਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਹੋਂਦ ਦ ਚ ਆਉਦ
ਇਨ੍ਾਂ ਪਲਾਂ ਦ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਨ ਾਸੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਾਲੇ ਮਾਦਪਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿੱਚੇ, ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਉਹ ਦਜਹੜੇ ਦਸਹਤ ਦੇ
ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁਿੱਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਸੰਘੀ ਕਾਰ ਾਈ ਇਸ ਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਸਰ ਘਿੱਟ ਕਰੋ, ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਹਿੱਸਾ ੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁ ਆਂ .ੀੀ ਬਣਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹਨ ਸਾਨੂੰ
ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਦਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੂਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਿੱਡੇ ਇਕਿੱਠ ਨੂੰ ਸੀਮਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਦਕ ਇਸ ਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਦਜੰਦਗੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਜੰਦਗੀ ਜੀਓਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਬਦਦਲਆ ਹੈ ਇਿੱਕ ਦਦਨ ਅਸੀ ਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਦਜੰਦਗੀ ਦਬਹਤਰ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ
ਅਪ ਟੂ ਡੇ ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
www.cdc.gov
www.cdph.ca.gov
www.countyofmerced.com/coronavirus
ਦਕਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਦਜੰਦਗੀ ਆਮ ਾਂਗ ਾਪਸ ਆ ੇਗੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਰਆਂ ਨੂੰ ਦਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਕ ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਹੈ ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਸਾਡੀ ਪਦਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ.
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