Langue : Punjabi

ਪਬ
ਬਿਲਕ ਹੈੱਲਥ ਦੀੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਾਰਸ਼ਾਂ
ਕ
ਕੋਿਵਡ-19
9 ਦੀ ਲਾਗ
ਗ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਨਾ
ਉ
ਉਸਦੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ
ਿ ਚ ਆਏ
ਏ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਲ
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲਾ
ਵ
ਿਵ
ਵਅਕਤੀ
(ਜਾਂਾਂ ਿਬਮਾਰ):

ਸੰ ਪਰਕ
ਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇ
ਇਆ ਿਵਅਕ
ਕਤੀ:

ਿਸ
ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਿਵਡ
ਡ-19 ਦੀ

ਤੁਸ ਕੋਿਵਡ-18 ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ
ਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਵ

ਤ
ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ

• ਜਦ ਉਹਨ
ਨਾਂ ਤ ਛੂਤ ਰਾਹ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ
ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ
• ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 15 ਿਮੰ ਟਾਂ ਤੱ ਕ 2 ਮੀਟਰ (6 ਫ਼ੁੱ ਟ
ਟ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਤ ਘੱ ਟ ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰ
ਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤ
ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-19
9 ਬਾਰੇ ਆਮ
ਆ ਜਾਣਕਾਾਰੀ
ਕੋਿਵਡ-19 ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਿਵਡ-19 ਇੱ ਕ ਲਾਗ
ਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਾ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਾਇਰਸ
ਸ ਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
?


ਵਾਇਰਸ ਦ
ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ
ਆ
ਤ ਿਪੱ ਛ ਲੱਛਣ
ਛ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਿਵੱ
ਿ ਚ 14 ਿਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਮੁੱ ਖ ਲੱਛਣ ਹਨ: ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖੰ ਘ,
ਘ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਕਿਠਨਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁੰ ਘ
ਘਣ ਦੀ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਘ
ਘਟ ਜਾਣੀ।



ਹੋਰ ਸੰ ਭਾਵੀੀ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਾਮਲ ਹਨ: ਗਲ਼ੇ ਿਵੱ
ਿਵਚ ਦਰਦ, ਿਦਲ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟ
ਲਟੀ ਆਉਣੀ, ਿਸਰ
ਰ ਪੀੜ, ਪੱ ਿਠਆਂ ਿਿਵੱ ਚ
ਦਰਦ, ਦਸ
ਸਤ ਲੱਗਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁ
ਬ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕ
ਕਾਵਟ।



ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋ
ਕਈ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ
ਵ
ਬਹੁਤ ਹਲ
ਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਹਨ।



ਨਮੂਨੀਏ ਵਰ
ਰਗੇ ਫ਼ੇਫ਼ਿੜਆਂ ਦੀੀ ਲਾਗ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦ
ਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਵੀ
ਵ ਸੰ ਭਵ ਹਨ।



ਟਾਂਵੀਆਂ ਹਾਾਲਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ
ਿ
ਮਾਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰ
ਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ, ਿਦਲ
ਲ ਜਾਂ
ਸਾਹ ਪਰਣਾਾਲੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਿਜਹੀ
ਹੀਆਂ ਦਾਇਮੀ ਿਬਮ
ਮਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰੀ
ਰੀਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀਆ
ਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਪਰਣਾ
ਣਾਲੀ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ
ਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦਾ
ਦ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਿਵਡ-19
9 ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ
ਇ
ਹੈ?
ਇਸ
ਸ ਸਮ ਕੋਿਵਡ-19
9 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋ
ਕਈ ਟੀਕਾ ਨਹ ਹੈ
ਹ, ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਜ
ਜ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਇੱਕ ਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਕਵ
ਿ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਹ?


ਜਦ ਕੋਈ ਲਾਗ
ਲ ਲੱਗੀ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਿ
ਬੋਲਦਾਾ, ਖੰ ਘਦਾ ਜਾਂ ਿਨੱਛ
ਛ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹਵਾ ਰਾਹ ਤਰਲ
ਤੁਪਿਕਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤ ਦੂਜੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ
ਹੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਮਲ-ਮੂਤਰ
ਤ ਰਾਹ ਵੀ ਇੱ ਕ ਤ ਦੂਜੇ ਤੱ ਕ ਪ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵ
ਵਨਾ
ਹੈ।



ਕੋਈ ਿਵਅਕ
ਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਾਗ ਲੱਗ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਪਰਗ
ਗਟ ਹੋਣ ਤ 2 ਿਦ
ਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਲੱਛਣ ਜ਼ਾਹ
ਹਰ ਹੋਣ ਤ ਕਈ ਿਦਨ
ਿਦ ਿਪੱ ਛ ਇਹ ਵਾਇਰਸ
ਵ
ਦੂਜੇ ਿਵਅ
ਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਹ ਲਾਗ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ
ਤਸ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋਏ ਧਰਾਤਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼
ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਾਉਂਦੇ
ਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਹੱਹਥ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।



ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅ
ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ
ਵ
ਦੀ ਲਾਗ
ਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰ ਤੂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜ਼ਾਹਰ
ਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵ
ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਅ
ਅ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਬਿਲਕ ਹੈੱਲਥ,
ਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਦ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ (ਜਾਂਾਂ ਿਬਮਾਰ) ਅਤੇ
ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ

ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਫ਼ੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ,
ਲ

ਕੋਿਵਡ
ਡ-19

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਿਸ਼ਫ਼
ਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਣ
ਣਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਰਹੋ
ਰ

ਆਪਣੇ ਨ
ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬ
ਬਚਾਉ

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਿਵਖੇ
ਿ
ਨਾ ਜਾਉ

ਆਪਣੇ ਘਰ
ਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਬਰਾਂਾਂ ਨਾਲ ਿਜੰ ਨਾਂ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ

(ਿਜਵ ਿਕ: ਸਟੋ
ਟੋਰ, ਫ਼ਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਕੰ ਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਾਂ ਡੇਅਕੇਅਰ)।
 ਪਬਿਲਕ ਟਰਾਂਿਜ਼ਟ
ਟ
ਿਵੱ ਚ ਸਫ਼
ਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ (ਬੱ ਸ,
ਸ ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲ ਗੱ ਡੀ)।
 ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ
ਸ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ
ਖ਼
ਕਰਨ
ਨ (ਿਜਵ ਿਕ:
ਗਰਾਸਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ
ਦ
) ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ
ਲੇ ਬੂਹੇ ਅੱ ਗੇ ਛੱ ਡ
ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ
ਕ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਘਰ
ਘ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਵ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਦ ਵਰਤ ਕਰੋ।
 ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਮ
ਮਲਣ ਨਾ ਜਾਉ ਅਤ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਮਲ
ਲਣ ਆਉਣ ਿਦਉ
(ਪਿਰਵਾਰ, ਮਾਪੇ, ਦੋਸਤ)।
 ਜੇ ਿਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ
ਕ
ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕ
ਕਟਰੀ ਕਿਲਿਨਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼
ਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ:
-

ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਕਿਲਿਨ
ਨਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ--19 ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ
ਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ
ਇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਵੱ ਚ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ।

-

ਿਨੱਜੀ ਵਾਹਨ
ਵ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ (ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ)।

-

ਐਮਰਜ
ਜਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਪਹੁੰ ਚਣ
ਚ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਐਪੁ
ਐ ਆਇੰ ਟਮਟ
ਬਣਾਉ।।

-

ਜੇ ਐਮਰ
ਰਜਸੀ ਹੋਵੇ, 911 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜਸੀ
ਸੀ ਰੂਮ ਿਵਖੇ
ਪਹੁੰ ਚਣ
ਣ ਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ
ਸ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19
ਿਵ
ਦੀ ਲਾਗ
ਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਾਂ ਇਸ
ਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ।

-

ਜਦ ਤੁਸ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵ ਤਾਂ ਹਮੇ
ਮਸ਼ਾ ਿਨਕਾਬ (ਮਾਸ
ਸਕ) ਪਿਹਨ ਕੇ
ਜਾਂ ਿਚਹ
ਹਰਾ ਢਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

-

ਦੂਿਜਆਂ
ਆਂ ਤ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ (6ਫ਼ੁੱ ਟ) ਦੀ
ਦ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸ
ਸਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਘੱ ਟ ਰੱ ਖੋ।
 ਖ਼ਾਸ ਕ
ਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂਾਂ ਦਾਇਮੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਰੀਆਂ ਤ
ਪੀੜਤ
ਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ
ਨਤ
ਪਰਹੇ
ਹਜ਼ ਕਰੋ।
 ਿਜੰ ਨਾਂਾਂ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ
ਣ ਘਰ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਕ
ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣ
ਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਰ
ਰੱ ਖੋ, ਇੱ ਥ
ਤੱ ਕ ਿਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅ
ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ।
 ਕਮਰੇ
ਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖੋ।
 ਜੇ ਤੁਹ
ਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਮਰੇ
ਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹਣ
ਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਨਕਾਬ(ਮ
ਮਾਸਕ) ਪਿਹਨੋ ਜ
ਜਾਂ ਨੱਕ
ਅਤੇ ਮੂ
ਮੂੰ ਹ ਸਮੇਤ ਿਚਹਰ
ਰਾ ਢਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

 ਜੇ ਤੁਹ
ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨਕਾਬ
ਬ ਨਹ ਹੈ, ਦੂਿਜਆ
ਆਂ ਤ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ (6ਫ਼ੁੱ ਟ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕ
ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

ਫ਼ੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਈ ਸੁਝਾਅ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ

• ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਕਸ
ਕਸਰ ਧੋਵੋ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਸਿਕੰ ਟਾਂ ਲ
ਲਈ।
• ਕੁੱ ਝ ਖਾਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤ
ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤ ਿਪੱ ਛ ਆਪਣੇ ਹ
ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ।
• ਜੇ ਸਾਬ
ਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪ
ਪਲਬਧ ਨਹ , ਅ
ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਰਤ
ਤ ਿਕਰਮਨਾਸ਼ਕ ਦ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।

ਸੁਆਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਧ ਸਫ਼ਾਈ

• ਖੰ ਘਣ, ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਨੱਛ ਮਾਰਨ
ਨ ਸਮ ਪੇਪਰ ਿਟਸ਼ੂ
ਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
• ਵਰਤੇ ਹੋ
ਹਏ ਿਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੂ ੜੇ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ
ਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਲ
ਲਉ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਾ ਕੋਲ ਿਟਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣੀ ਕੂਹ
ਹਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਅੱ ਗੇ
ਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਖੰ ਘੋ ਜਾਂ ਿਨੱਛ ਮ
ਮਾਰੋ।

ਕਦ ਅਤੇ ਿਕ
ਕਵ ਿਨਕਾਬ
(ਮਾਸਕ) ਪਿਹ
ਿਹਨਣਾ ਜਾਂ
ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣਾ
ਢ
ਹੈ

• ਿਨਕਾਬ
ਬ ਪਿਹਨੋ ਜਾਂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਢਕਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕ
ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਜੇ:
-

ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ 2 ਮੀਟਰ ((6ਫ਼ੁੱ ਟ)
ਤ ਘੱ ਟ ਹੋਵ,ੇ

-

ਜਾਂਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ
ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਜ
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ।

ਿਨਕਾਬ ਪਿਹ
ਹਨਣਾ ਜਾਂ ਿਚਹਰ
ਰਾ ਿਕਵ ਢਕਣਾ ਹੈ
• ਿਨਕਾਬ
ਬ ਪਿਹਨਣ ਜਾਂ ਿਚ
ਚਹਰਾ ਢਕਣ ਤ ਪ
ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਪੱ ਛ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ।
• ਯਕੀਨੀੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਇਹ
ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱ
ਉੱਪਰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਟਿਕ
ਕਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹ
ਹਾਡੇ ਨੱਕ
ਅਤੇ ਮੰ
ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੋਵ।
ਵੇ
• ਜਦ ਿਨ
ਨਕਾਬ ਜਾਂ ਿਚਹਰਾਾ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱ ਪ
ਪੜਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਿਟਕ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲਾਉ।
• ਆਪਣੀੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾ ਲਾਉ।
• ਿਜਵ ਹੀ ਿਨਕਾਬ ਿਗੱ ਲਾ, ਗੰ ਦਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ
ਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਛ
ਛੇਤੀ ਤ ਛੇਤੀ ਬਦ
ਦਲ ਿਦਉ।
• ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ
ਵ ਵਰਤਣ ਤ ਿਪੱ
ਿਪਛ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱ ਟ ਿਦਉ ਜਾਂ ਧੋ ਲਵੋ
ਵ (ਜੇ ਇਹ ਮੁੜ-ਵ
ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ
ਵ)।
ੇ
• ਿਨਕਾਬ
ਬ ਜਾਂ ਿਚਹਰਾ ਢਕ
ਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱ ਪੜਾ ਉਤਾਰਨ ਿਪੱ ਛ ਆ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵ।ੋ

• ਆਪਣਾਾ ਿਨਕਾਬ ਜਾਂ ਿਚਹ
ਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲਾਾ ਕੱ ਪੜਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ
ਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਟੌਇਲੈ ਟ ਅਤ
ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ

• ਜੇ ਸੰ ਭਵ
ਵ ਹੋਵ,ੇ ਇੱ ਕ ਵਾਸ਼
ਸ਼ਰੂਮ ਕੇਵਲ ਆਪ
ਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਵਰਤ ਲਈ ਰੱ ਖੋ।
-

ਜੇ ਉਹ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱ ਕ ਤੌਲੀਆ
ਆ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਿਨ
ਿਨੱਜੀ ਵਰਤ ਲਈ
ਈ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਿਜਸ ਚ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ
ਤੁਸ ਹੱ ਥ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ
ਉਸਨੂੰ ਿਕਰਮ ਰਿਹਤ
ਹਤ ਕਰੋ (ਿਜਵ ਿਕ
ਕ: ਹਡਲ, ਸਿਵੱ ਚਾਂਾਂ,
ਟੌਇਲੈ
ਇ ਟ, ਪਾਣੀ ਦੀਆ
ਆਂ ਟੂਟੀਆਂ)

• ਫ਼ਲੱਸ਼ ਕਰਨ
ਕ
ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਟੌਇਲੈ ਟ ਸੀਟ ਦੇ ਢੱ ਕਣ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਆ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ।

ਵ
ਵਸਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆ
ਆਂ ਕਰਨੀਆਂ

• ਆਪਣੀੀਆਂ ਪਲੇ ਟਾਂ, ਬਰਤ
ਤਨ, ਗਲਾਸ, ਤੌਲ
ਲੀਏ, ਚਾਦਰਾਂ ਜਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕ
ਕਰੋ।

ਕੱ ਪੜੇ, ਬਰ
ਰਤਨ ਧੋਣ ਅਤੇ
ਅ ਸਫ਼ਾਈ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੇ ਿਵਅਕਤੀੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਅ
ਧੋਣਾ (ਕੱ ਪੜੇ
ਅਤੇ
ਪਲੇ ਟਾਂ/ਕੌ ਲੀੀਆਂ
ਆਿਦ)

ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ
ਕ
ਹੈ, ਉਸ ਿਵ
ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂ
ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰ
ਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ
ਲੇ ਜਾਂ
ਵਾਇਰਸ
ਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੀ ਦੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਜ
ਜਾਂ ਪਲੇ ਟਾਂ/ਕੌ ਲੀਆ
ਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਾਉਣ ਿਪੱ ਛ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੇ
• ਉਹ
ਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਅਤ
ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਗਰਮ
ਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜ
ੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬ
ਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੇ
-

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਲੇ ਕੱ ਪਿੜ
ੜਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ
ਹ।

-

ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਲੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਛੰ ਡੋ (ਝਾੜੋ) ਨਾ।

• ਲਾਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ
ਆ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲ ਵਰਤੀਆਂ ਗ
ਗਈਆਂ ਪਲੇ ਟਾਂ/ਕੌ
ਕੌ ਲੀਆਂ ਆਿਦ ਅਤੇ
ਤੇ
ਬਰ
ਰਤਨ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਾਬਣ
ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਲ ਧੋਵੋ।

ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ
ਟ

• ਲਾਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ
ਆ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱ ਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕੂੜਾ ਘਰ ਦੇ ਆਮ
ਮ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹ
ਹੀ
ਸੁੱ ਟੋ।

• ਕੂੜੇ
ੜ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱ
ਘੁਟ ਕੇ ਬੰ ਨੋ੍ਹ ।

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ
ਨੀ

• ਿਜੱ
ਜੱ ਥੇ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ
ਿ ਚ ਆਇਆ ਿਵਅ
ਅਕਤੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਹਵਾ
ਬਾਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਅਕਸਰ
ਅ
ਘਰ ਦੀਆ
ਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ (ਮੌ
ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਖ
ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਉ।
• ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ ਿਦਨ ਿਵੱ
ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਇੰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਿਿਕਰਮ ਰਿਹਤ ਕ
ਕਰੋ:
-

ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲ
ਲੇ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਵੱ ਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੀ ਵੱ ਲ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਰ ਹੱ ਥ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵ
ਵਾਲੇ ਧਰਾਤਲ (ਿਿਜਵ
ਿਕ: ਹਡਲ, ਿਬਸ
ਬਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ
ਵ
ਮੇਜ਼, ਮੰ ਜੇ ਦ
ਦਾ ਫ਼ਰੇਮ ਅਤੇ ਬੈੱਡ
ਡਰੂਮ ਦਾ ਹੋਰ ਫ਼ਰ
ਰਨੀਚਰ), ਇਸ ਦ
ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ

-

ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਟੌ
ਟਇਲੈ ਟ।

• ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ
ਰਾਖ
ਖਵ ਕੀਤੇ ਕਮਿਰਆ
ਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਆਪ
ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦ
ਦੀ ਹੈ।
-

ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਾ
ਨ ਹੋਵੇ, ਲਾਗ ਲੱਗੀ
ਗ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰ
ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਿਵ
ਿਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਉਨ
ਨ੍ਹ ਾਂ ਵੱ ਲ ਸਪਰਸ਼
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ
ਆਂ ਵਸਤਾਂ/ਧਰਾਤ
ਤਲਾਂ (ਿਜਵ ਿਕ: ਿਬ
ਿਬਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵ
ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼, ਪਲੇ ਟ
ਟਾਂ/ਭਾਂਡੇ ਆਿਦ) ਦ
ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ
ਆ
ਿਪੱ ਛ ਆਪ
ਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਮ-ਸਮ ਧਦੇ ਰਹੋ।

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ
ਕ
ਲਈ, ਸਾਬਣ
ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ
ਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ
ਤ
ਕਰੋ।
ਿਕਰਮ ਰਿਹਤ
ਰ
ਕਰਨ ਲਈ
ਈ, ਆਪਣਾ ਆਮ ਵਾਲਾ ਿਕਰਮਨਾਸ਼
ਸ਼ਕ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਘਰੇਲੂ ਬ
ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਨ ਿਹੱਹੱ ਸੇ
ਠੰਢੇ ਪਾਣੀੀ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਿਤ
ਤਆਰ ਕਰੋ (ਿਜਵ ਿਕ: 1 ਕੱ ਪ ਬਲੀਚ
ਚ ਅਤੇ 9 ਕੱ ਪ ਪ
ਪਾਣੀ)।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ
ਆ
ਿਸਹ
ਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਚ ਕਰੋ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ
ਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪ
ਪਮਾਨ ਮਾਪੋ, ਰੋਜ਼ਾਨ
ਨਾ ਉਸੇ ਸਮ।
ਜੇ ਤੁਸ ਬੁਖ਼ਾਰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਤ ਿਪੱ ਛ ਤਾਪਮਾਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲ
ਲਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 4 ਘ
ਘੰ ਟੇ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ
ਛ ਦੇ ਆਧ
ਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਕ
ਚਾਹੀ
ਹੀਦਾ ਹੈ
ਜ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਤੀਬਰ ਹੋਣ:
•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਿਠਨਾਾਈ ਹੋਵੇ (ਿਜਵ ਿਕ
ਕ: ਿਬਨਾਂ ਰੁਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ
ਸ਼
ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕ)

•

ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ
ਵੇ

•

ਿਦਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣ ਿਵ
ਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕਿਠਨ
ਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ (ਆਮ ਨਾਲ ਵੱ ਧ
ਧ)

•

ਘਬਰਾਹਟ (ਮ
ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਸਪਸ਼ਟ
ਟ ਿਵਚਾਰ ਿਲਆੳ
ੳਣ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਨਾਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਿਠ
ਠਨਾਈ)

•

ਹੋਸ਼ ਗੰ ਵਾ ਦੇਣਾ
ਣ (ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ)
ਜ

ਜ
ਜਾਂ ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀ
ਸ
ਿਜਸ ਲਈ
ਈ ਐਮਰਜਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ:
1
1. 911 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
2
2. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ
ਸ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19
ਿ
ਦੀ ਲਾਗ
ਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ
ਉ
ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਵੱ ਚ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ

ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਦ ਲਾਗ ਵਾਲ
ਲਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੀ

ਸੰ ਪ
ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ
ਆਇਆ ਿਵਅ
ਅਕਤੀ:

(ਜਾਂ ਿਬਮਾਰ
ਰ):
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ
ਣ ਿਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
ਹ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਦ
ਦੱ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਿਹ
ਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ:

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਚ
ਫ਼
ਬੋਲਣ ਵਾਲ
ਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ



ਬੁਖ਼ਾਰ ( 38 o C or 100.4 oF ਤ ਵੱ ਧ)



ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਿਵਗੜ
ੜ ਰਹੀ ਖੰ ਘ



ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਕਿਠਨਾਈ



ਗਲ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰ
ਰਦ



ਦਸਤ ਜਾਂ ਉਲ
ਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆ
ਆਂ



ਨੱਕ ਬੰ ਦ ਨਾ ਹ
ਹੋਣ ਤ ਬਗ਼ੈਰ ਅਚ
ਚਾਨਕ ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕ
ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਾਣੀ

ਮਦਦ ਨਾਲ
1. 514-644-4
4545 ’ਤੇ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕ
ਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ
ਰੋ
2. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ
ਦਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ
ਕਿਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ
ਲ
ਲੱਗ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵਾਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ
ਮ ਹੋ ਜਾਣੀ

ਅੰ
ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰ
ਰਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦ
ਦਦ ਨਾਲ
1.
1 514-644-45445 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
2.
2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ ਕੋਿਵਡ
ਵਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਕ ਿਵੱ ਚ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹ
ਹੋ

ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ, ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਜਾਂ ਹੈੱਲਥ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕਵਰੇਜ਼ ਕੁੱ ਝ ਵੀ
ਹੋਵ।ੇ

ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਿਕੰ ਨੇ ਿਚਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਸ ਹੈੱਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੈੱਲਥਕੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ:
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ ਕਦ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ: 514-644-4545 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ

ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਿਵਅਕਤੀ:

(ਜਾਂ ਿਬਮਾਰ):
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਨਟਿਸਵ ਕੇਅਰ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਰੱ ਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨ ਦੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਪਰਗਟ ਨਹ ਹੋਏ:


ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ:


ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ 14 ਿਦਨ ਿਪੱ ਛ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਖ਼ਤਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਿਦਨ ਿਪੱ ਛ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਿਦਨ ਿਪੱ ਛ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ
ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਨਟਿਸਵ ਕੇਅਰ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ
ਦਬਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ:


ਤੁਸ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਸੰ ਪਰਕ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਵੇ) ਤ ਵੱ ਖ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹ ਸੀ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਪਰਗਟ ਨਹ ਹੋਏ:


ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤ 14 ਿਦਨ
ਿਪੱ ਛ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਿਪੱ ਛ 21 ਿਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ:
ਚੇਤਾਵਨੀ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ:
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਿਪੱ ਛ
ਹੋਰ 7 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
(ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਨ
ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਤ ਬਚੋ।



ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਿਦਨ ਿਪੱ ਛ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਅਲੋ ਪ ਹੋ
ਜਾਣ ਦੇ 2 ਿਦਨ ਿਪੱ ਛ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀੀਆਂ ਿਕ੍ਰਆਵਾਂ ਲਈ ਜੇ ਿਕ
ਕਸੇ ਿਵਅਕਤ
ਤੀ ਦੀ ਮਦਦ
ਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵ
ਵੇ
(ਿਜਵ ਿਕ: ਖਾਣ
ਣ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ, ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਚੱ ਲਣ
ਣ-ਿਫਰਨ ਆਿਦ ਿਵੱ
ਿ ਚ ਮਦਦ)


ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱ ਕੋ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਵ
ਰੱ ਖੋ।



ਉਹ ਿਵਅਕਤੀੀ 65 ਸਾਲ ਤ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ, ਚੰ ਗਾਾ ਿਸਹਤਮੰ ਦ, ਦਾਇ
ਇਮੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ (ਿਿਜਵ ਿਕ ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ
ਗ) ਤ ਰਿਹਤ, ਅਤ
ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈ
ਈਆਂ ਨਾ

ਲਦਾ ਹੋਵੇ।

 ਜਦ ਵੀ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਮਦਦਗਾਰ
ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ
ਹਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਿਨਕਾਬ ਪਿਹ
ਹਨਣਾ ਜਾਂ ਿਚਹਰਾ ਢਕ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਕ
ਤ

1. ਆਪਣੇ
ਆ
ਹੱ ਥ ਧੋਵੇ

2.
2 ਿਨਕਾਬ ਪਿਹਨ
ਨੇ

3. ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱ ਟ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨ
ਨੇ ਪਿਹਨੇ,

ਪ
ਪਿਹਲਾਂ, ਿਵਅਕਤ
ਤੀ ਲਈ

ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ

ਲ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
ਤ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਕ
ਤ

4. ਦਸਤਾਨ
ਦ
ੇ ਲਾਹ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਢੱ ਕਣਦ
ਦਾਰ ਡੱ ਬੇ

ਿਿਪੱ ਛ, ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ

ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
ਦ ਪਹੁੰ ਚ ਤ ਦੂਰ

5. ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੇ

ਲ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
6. ਆਪਣੇ
ਆ
ਦਸਤਾਨੇ ਲਾਹ
ਲ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ
ਲ

7. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਫ਼ਰ

ਢੱ ਕਣਦਾਰ
ਕ
ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੇ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ
ਧਵੇ

ਤ ਦੂਰ, ਜਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ
ਲੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ (ਜੇ
ਧੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣ)

ਕ
ਕਸ਼ਟ ਦੀਆਂ
ਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ
ਆਂ ਤ ਸਚੇਤ ਰਹੋ
ਰ !
ਜੇ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਭਾਵਾਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਿਵਗੜ ਜਾਂ ਵੱ ਸ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਹ ਮਦਦ ਮੰ ਗੋ:


ਤਣਾਅ, ਬੇਚਨੀ
ੈਨ ੀ



ਭਾਵਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਤ
ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮ
ਸ ਤੱ ਕ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਹ (ਬੇਹੱਦ ਿਚੰ ਤਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਣਾ, ਿਿਖੱ ਝਣਾ, ਆਿਦ)



ਡਰ ਦਾ ਅਿਹਸ
ਸਾਸ



ਮਨ ਿਵੱ ਚ ਲਗ
ਗਾਤਾਰ ਿਵਚਾਰ ਆਉਂ
ਉਂਦੇ ਰਿਹਣੇ, ਤੁਹਾਡ
ਡੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਰਿਿਹਣੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ
ਣੇ ਹੋਣੇ



ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਾਰਨ ਸਮਾਿਜਕ ਪ੍ਰਤੀਿਕਿਰਆ
ਤ
(ਿਜਵ ਿਕ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਿਵੱ ਤੀ ਮੁ ਸ਼ਿਕਲਾਂ)
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਚ
ਫ਼
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦ
ਦਦ ਨਾਲ – 811 ’ਤੇ

ਕਿਮਊਿਨ
ਨਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 200 ਤ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਪ
ਪਰਦਾਨ

ਫੋਨ ਕਰੋ (ਫੋਨ ਹਾਟਲਾਈਨ
ਹ
24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ)

ਕੀਤੀਆਂ ਜ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ – 2211 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।

ਜਾਂ ਇਸ ਵ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜ
ਜਾਉ: https://ww
ww.211qc.ca



ਇੰ ਫ਼ੋ-ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਕਸੇ ਿਪਆਰ
ਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੋ
ਹਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ
ਈ



Info‐Santté ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ

ਬਹੁਤ ਸੰ ਸ
ਸਥਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ
ਆਂ ਹਨ (ਭੋਜਨ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ,, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ/ਪਿਰਵ
ਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਿਦ)।

ਆਪਣੇ ਨੇੜ
ੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਿਮ
ਮਊਿਨਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦਾ ਪਤਾ ਕ
ਕਰਨ ਲਈ 211 ’ਤ
ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

Visit santemontreal.qc.ca/coronavirus‐‐multilingue
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