PENDJABI / PUNJABI

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਕੁ ਆਰੂੰਟੀਨ ਜਾਾਂ
ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਵਜਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿਿੱਚ ਵਚੂੰਤਾ ਦੇ ਿੇਰੀਏਾਂਟਾਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੱਤਿਪਰਨ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਜਾਾਂ
ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਹਾਲ ਹ ਵ ਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕ ਤ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡ ਕੁਆਰੰਟ ਨ ਜਾੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅ ਧ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿੱਖਰ
ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ। travel.gc.ca/travel-covid 'ਤੇ ਨ ਨਤਮ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦ ਆੀਂ, ਛੋਟਾੀਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਖ।ੋ

ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਜਸਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੋਣ ਦ
ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੁਆਰੰਟ ਨ ਕਰਨ ਦ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਵ ਰੁਿੱਧ ੈਕਸ ਨ ਲਿੱ ਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਕੁਆਰੰਟ ਨ ਕਰਨ ਦ ਆੀਂ
ਅਲਿੱ ਗ ਲੋ ੜਾੀਂ ਹੋ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ। ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟ ਦ ਆੀਂ ਵਹਦਾਇਤਾੀਂ ਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ
ਤਿੱਕ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਿੱਕ:
ਤੁ ਹਾਨੰ ਨੈਗੇਵਟ ਨਤ ਜੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹ ੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਡ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦਿੱਸਦ ਹੈ ਵਕ ਹੁਣ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੁਆਰੰਟ ਨ ਕਰਨ ਦ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹ ੀਂ ਹੈ

ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ:
• ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾੀਂ ਕੋ-ਵਲਵ ੰਗ ਸੈਵਟੰਗ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ
• ਲਿੱ ਛਣਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦ ਵਨਗਰਾਨ ਕਰਨ ਚਾਹ ਦ ਹੈ (ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਹਲਕਾ ਲਿੱ ਛਣ)
• ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾੀਂ ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕ ਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਵਰਕਾਰਡ ਕਰੋ
• ਸੰਭ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਾਲ ਆੀਂ ਦ ਾਈਆੀਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਐਸ ਟਾਵਮਨੋਵ਼ਿਨ ਜਾੀਂ ਆਈਬੁਪਰੋ਼ਿੇਨ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਚੋ, ਵਕਉਵੀਂ ਕ ਇਹ ਦ ਾਈਆੀਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤ ਲਿੱ ਛਣ ਨੰ ਲੁ ਕਾ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ
• ਟੈਸਵਟੰਗ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟ ਦ ਸਲਾਹ ਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕੁਆਰੰਟ ਨ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵ ਅਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ ੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਵਜਸਤੋਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੋਇਆ ਸ , ਤਾੀਂ ਇਿੱਕ ਚੰਗ
ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਨਰਵਮਤ ਅਤੇ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਫਿੱਟ ਹੋਣ ਾਲਾ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉ ਜਦੋਂ:
•

ਇਕਿੱਲੇ ਜਾੀਂ ਦਵਜਆੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝੇ ਅੰਦਰਨ ਸਥਾਨਾੀਂ ਵ ਿੱਚ, ਵਜ ੇਂ:
ਹਾਲ ੇਅ
ਰਸੋਈ
ਾਸ਼ਰਮ

o
o
o

•

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਨਜ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਾ ਵ ਿੱਚ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ:
o
ਇਿੱਕ ਬਾਲਕੋਨ
o
ਬੈਕਯਾਰਡ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ (ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ ਵਸਿੱਧ ਸਰ ਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾੀਂ ਨਜ਼ਦ ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ)
ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨੰ
ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ

o

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱ ਛਣ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ:
•
•

•

ਵਜ ੇਂ ਹ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਿੱਕ ਹਲਕੇ ਲਿੱ ਛਣ ਨੰ ੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਦਵਜਆੀਂ ਤੋਂ ਦਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ
ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ
o
ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾੀਂ ਇਿੱਕ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਨਰਵਮਤ ਅਤੇ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਫਿੱਟ ਹੋਣ ਾਲਾ ਨੌਨ-ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ
ਪਵਹਨੋ
ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ
ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ ਜੇ:
•
•

ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਵ ਡ-19 ਨਾਲ ਵਨਦਾਨ ਕ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਜਾੀਂ ਨਾ ਹੋਣ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ੇ:
o ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਏ ਸ ਵਜਸਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ
o ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦ ਉਡ ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ
o ਤੁ ਹਾਡ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਈਸੋਲੇਟ
ਕਰਨ ਦ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਟੀ ਿਿੱਖ -ਿਿੱਖ ਕਾਰਕਾਾਂ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਅਿਧੀ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਿੀ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
2

•
•

ਤੁ ਹਾਡ ਟ ਕਾਕਰਣ ਸਵਥਤ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾੀਂ ਕੋ-ਵਲਵ ੰਗ ਸੈਵਟੰਗ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਕੰਨ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਅਲਵਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਿੱਖਰੇ ਬੈਡਰਮ ਅਤੇ ਾਸ਼ਰਮ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ)

ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
•
•

•

ਵਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾੀਂ ਕੋ-ਵਲਵ ੰਗ ਸੈਵਟੰਗ ਵ ਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਿੱਥੇ ਹ ਰਹੋ।
ਆਪਣੇ ਲਿੱ ਛਣਾੀਂ ਦ ਵਨਗਰਾਨ ਕਰੋ।
o
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਰ ਵ ਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ
ਅਥਾਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਵਹਦਾਇਤਾੀਂ ਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟ ਦ ਸਲਾਹ ਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ ਜਦੋਂ:
• ਇਕਿੱਲੇ ਜਾੀਂ ਦਵਜਆੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝੇ ਅੰਦਰਨ ਸਥਾਨਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ੋ, ਵਜ ੇਂ:
o
ਹਾਲ ੇਅ
o
ਰਸੋਈ
o
ਾਸ਼ਰਮ
•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਵਨਜ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਾ ਵ ਿੱਚ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ:
o
ਇਿੱਕ ਬਾਲਕੋਨ
o
ਬੈਕਯਾਰਡ

•

ਤੁ ਹਾਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ (ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ ਵਸਿੱਧ ਸਰ ਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾੀਂ ਨਜ਼ਦ ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ)
o
ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨੰ
ਇਿੱਕ ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਾਾਂਝੀ ਅੂੰਦਰਨੀ ਜਾਾਂ ਵਨਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿ੍ਾ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ
• ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਨਰਵਮਤ ਅਤੇ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਫਿੱਟ ਹੋਣ ਾਲਾ ਨੌਨ-ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ
ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਨੰ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ਉਮਰ ਜਾੀਂ ਪੁਰਾਣ ਡਾਕਟਰ ਸਵਥਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੇਰੇ ਗੰਭ ਰ ਵਬਮਾਰ ਜਾੀਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ
ਨਤ ਵਜਆੀਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝ ਅੰਦਰਨ ਜਾੀਂ ਵਨਜ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਾ ਵ ਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ
ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ ਦ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕ ਤ ਜਾੀਂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਿੱਕ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਨਰਵਮਤ ਅਤੇ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਫਿੱਟ
ਹੋਣ ਾਲਾ ਨੌਨ-ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ।
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ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਜਾਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਜਾਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ :
•
•
•
•
•

ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟ ਦ ਆੀਂ ਸਾਰ ਆੀਂ ਸਲਾਹਾੀਂ ਅਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਘਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਤੋਂ ਵਜੰਨ ਿੱਧ ਸੰਭ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ ਰਕ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੋ
ਜਦੋਂ ਸੰਭ ਹੋ ੇ ਕਮਵਰਆੀਂ ਨੰ ਹ ਾਦਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਵਖੜਕ ਆੀਂ ਖੋਲ੍ੋ
ਉਿੱਚ-ਸਪਰਸ਼ ਸਤਹਾੀਂ ਅਤੇ ਸਤਆੀਂ ਨੰ ਸਾ਼ਿ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਧੋ ੋ
o
ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾੀਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨ ਟਾਈਜ਼ਰ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ੇ

ਜੇ ਸੰਭ ਹੋ ੇ, ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਹ
•
•
•
•
•
•

ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ:

ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ
ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਕਸਰਤ
ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਵਲਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ
ਆਪਣ ਪਰਾਈ ੇਟ ਬਾਲਕੋਨ , ਡੈਕ ਜਾੀਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵ ਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ
ਵਕਸੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਗੁਆੀਂਢ ਜਾੀਂ ਦੋਸਤ ਨੰ ਜ਼ਰਰ ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹਣਾ
ਪਵਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਡ ਓ ਕਾਲਾੀਂ

ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਵਚਤ ਸਵਥਤ ਆੀਂ ਵ ਿੱਚ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕ ਤੇ ਵਕਸਮ ਦੇ ਮਾਸਕ
ਪਵਹਨ ਰਹੇ ਹੋ।
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆੀਂ ਨੰ ਮਾਸਕ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹ ਦੇ। 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ
ਉਹ:
•
•
•

ਇਸ ਨੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾੀਂ ਦ ਵਨਗਰਾਨ ਕ ਤ ਜਾੀਂਦ ਹੈ
ਇਸਨੰ ਪਾ ਜਾੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆੀਂ ਨੰ ਬਾਲਗਾੀਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਵਥਤ ਆੀਂ ਜਾੀਂ ਸੈਵਟੰਗਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾੀਂ ਨਾਲ ਸਾ ਧਾਨ ਆੀਂ ਰਤੋ:
•
•
•
•

ਚੰਗ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ
ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾੀਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰ ਨੰ ਵਸਰਫ ਆਪਣ ਪਰਾਪਰਟ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰ ਦ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਹੋ ੇ
o
ਜੇ ਸੰਭ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾੀਂ ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾੀਂ ਦ ਦੇਖਭਾਲ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਨੰ ਲਿੱ ਭ,ੋ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਪਵਰ ਾਰ,
ਦੋਸਤ ਜਾੀਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇ ਾ ਾੀਂ

ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੁਆਰੰਟ ਨ ਜਾੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਚ ਹੋਣ ੇਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:
•
•
•
•
•

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾੀਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ
ਕੰਮ ਜਾੀਂ ਸਕਲ ਜਾਣਾ
ਦੋਸਤਾੀਂ ਜਾੀਂ ਪਵਰ ਾਰ ਨੰ ਵਮਲਣਾ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਵਹਮਾਨ ਬੁਲਾਉਣੇ
ਘਰੇਲ ਸਮਵਹਕ ਗਤ ਵ ਧ ਆੀਂ ਵ ਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਵਜ ੇਂ ਵਕ:
o
ਸਾੀਂਝੇ ਭੋਜਨ
o
ਪਵਰ ਾਰਕ ਖੇਡਾੀਂ
o
ਇਕਿੱਠੇ ਟੈਲ ਵ ਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ

•

ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ਜ਼ਰਰਤ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾੀਂ ਤਿੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾੀਂ ਕੋ-ਵਲਵ ੰਗ ਸੈਵਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਜਾਣਾ
ਧੇਰੇ ਗੰਭ ਰ ਵਬਮਾਰ ਜਾੀਂ ਨਤ ਵਜਆੀਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਾਲੇ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ (ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ਉਮਰ ਜਾੀਂ ਪੁਰਾਣ
ਮੈਡ ਕਲ ਸਵਥਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ)
ਵਨਿੱ ਜ ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਨੰ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਨਾ

•
•

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝ ਆੀਂ ਅੰਦਰਨ ਥਾੀਂ ਾੀਂ ਜਾੀਂ ਵਨਿੱ ਜ ਬਾਹਰ ਥਾ ਾੀਂ ਦ
•
•

ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਭ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾੀਂ:

ਸੌਣ ਲਈ ਿੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਰਤੋਂ, ਜਾੀਂ ਜੇ ਸੰਭ ਨਾ ਹੋ ੇ:
o ਇਿੱਕ ਿੱਖਰੇ ਵਬਸਤਰੇ ਵ ਿੱਚ, ਵਸਰ ਾਲ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ੋ, ਵਜੰਨਾ ਸੰਭ ਹੋ ਸਕੇ ਇਿੱਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਦਰ ਰਹੋ
ਿੱਖਰੇ ਾਸ਼ਰਮ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਾੀਂ ਜੇ ਸੰਭ ਨਾ ਹੋ ੇ:
o ਵਖੜਕ ਖੋਲ੍ੋ
o ਫਲਿੱ ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾੀਂ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਢਿੱਕਣ ਹੇਠਾੀਂ ਕਰੋ
o ਉਨ੍ਾੀਂ ਸਤਹਾੀਂ ਅਤੇ ਸਤਆੀਂ ਨੰ ਸਾ਼ਿ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨੰ ਹਰੇਕ ਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛਵਹਆ
ਵਗਆ ਹੈ
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ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੂੰਭੀਰ ਲਿੱ ਛਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਵਜਹੇ ਗੰਭ ਰ ਲਿੱ ਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ 911 ਜਾੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
•
•
•
•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਛਾਤ ਵ ਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾੀਂ ਦਬਾਅ
ਉਲਵਝਆ ਮਵਹਸਸ ਕਰਨ ਦ ਨ ੀਂ ਸ਼ੁਰਆਤ
ਜਾਗਣ ਵ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਐਬ
ੀਂ ਲੈਂ ਸ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਵਡਸਪੈਚਰ ਨੰ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੈ ਜਾੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਵਕਸੇ ਪਰਾਈ ੇਟ ਾਹਨ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ19 ਹੈ ਜਾੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭ ਹੋ ੇ, ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਵਸਹਤਮੰਦ ਵ ਅਕਤ ਨੰ ਹ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ
ਵ ਿੱਚ ਹੁੰਵਦਆੀਂ:
•
•
•

ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਰ ਰਕ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਚਾਹ ਦ ਹੈ (ਡਰਾਈ ਰ ਤੋਂ ਦਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ)
ਤੁ ਹਾਨੰ ਅਤੇ ਦਜੇ ਹਰ ਯਾਤਰ ਨੰ ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ (ਜਾੀਂ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਇਿੱਕ ਚੰਗ
ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਨਰਵਮਤ ਅਤੇ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਵਫਿੱਟ ਹੋਣ ਾਲਾ ਨੌਨ-ਮੈਡ ਕਲ ਮਾਸਕ)
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਾਹਨ ਦ ਆੀਂ ਵਖੜਕ ਆੀਂ ਖੋਲ੍ੋ

ਮੈਡ ਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਬਵਲਕ ਟਰਾੰਵਜ਼ਟ ਦ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ: 1-833-784-4397

ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵ ਕਲਪ ਨਾ ਹੋ ੇ।
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