
 PENDJABI / PUNJABI 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰਨਹ ਵਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਹਾਂ ਉਸ 

ਨਹਲ ਸੂੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹ ੋਸਕਦਹ ਹ ੈ
 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਸ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਿਾੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ 

ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾੀਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾੀਂ ਿੱਖਰੀਆੀਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆੀਂ ਵਹਦਾਇਤਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।  

 

ਸਪਲਾਈਆੀਂ  
ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ:  
 

• ਇਿੱਕ ਥਰਮਹਮੀਟਰ 

• ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ 

• ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ 

• ਵਟਸ  ਅਤੇ ਵਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪੇਪਰ ਟਹ ਲ 

• ਅਿੱਖਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਸੀਲਡ ਿਹਾਂ ਐਨਕਹਾਂ 

• ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਹਈਜ਼ਰ ਵਿਸ ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ੇ 

• ਵਡਸ ਸੋਪ, ਹੈਂਡ ਸੋਪ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਲਹਾਂਡਰੀ ਸੋਪ 

 

ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਇਹ  ੀ ਚਹਹੀਦਹ ਹੋਏਗਹ: 

 

• ਘਰੇਲ  ਸਫਹਈ ਦੇ ਉਤਪਹਦ 

• ਬੁਖਹਰ ਘਟਹਉਣ ਲਈ ਓ ਰ-ਦੀ-ਕਹਉਾਂਟਰ ਦ ਹਈ, ਵਿ ੇਂ: 

o ਆਈਵਬਉਪਰੋਫੈਨ 

o ਐਸੀਟਹਵਮਨੋਵਫਨ 

• ਅਲਕੋਹਲ  ਹਲੀਆਾਂ  ਹਈਪਸ ਿਹਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕਸ ਲਈ ਬਣਹਏ ਗਏ ਸਫਹਈ ਉਤਪਹਦ 

• ਇਿੱਕ ਪਲਹਸਵਟਕ ਲਹਈਨਰ ਦੇ ਨਹਲ ਇਿੱਕ ਨੋ-ਟਚ  ੇਸਟ ਕੂੰਟੇਨਰ, ਇਿੱਕ ਕ ੜੇਦਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

• ਸਖਤ ਸਤਹ ਲਈ ਕੀਟਹਣ ਨਹਸਕ ਵਿਸਦਹ ਡਰਿੱਗ ਆਈਡੈਂਟੀਵਫਕੇਸਨ ਨੂੰ ਬਰ (DIN) ਹੈ  

o ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੋ ੇ, ਘਰੇਲ  ਬਲੀਚ (ਕਲੋਰੀਨ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ 
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ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸਪਲਹਈਆਾਂ ਪਰਹਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਹਾਂ ਪਵਰ ਹਰ, ਦੋਸਤਹਾਂ ਿਹਾਂ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨਹਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਲਹਹ, 

ਸਹਹਇਤਹ ਅਤੇ ਸਰੋਤਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਹਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਹਰਟੀ ਿਹਾਂ ਵਕਸੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੂੰਸਥਹ ਨਹਲ  ੀ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆੀਂ ਲਈ ਸਲਾਹ 
ਆਦਰਸਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਦੇਖਭਹਲ ਪਰਦਹਨ ਕਰਨੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ 

ਿਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵ ਿੱਚ ਹੈ। ਿੇ ਸੂੰਭ  ਹੋ ੇ, ਦੇਖਭਹਲ ਕਰਨ  ਹਲੇ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ੈਕਸੀਨੇਵਟਡ ਹੋਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ-19 

ਤੋਂ  ਧੇਰੇ ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਹਰੀ ਿਹਾਂ ਨਤੀਵਿਆਾਂ ਦੇ ਿੋਖਮ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਹ ਚਹਹੀਦਹ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਲਗ ਿਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹਮਲ 

ਹਨ ਵਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰ ਪੁਰਹਣੀ ਵਬਮਹਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰਨਹਾਂ ਲੋਕਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਹਉਣ ਵ ਿੱਚ 

ਸਹਹਇਤਹ ਕਰੇਗਹ।  

 

ਇਿੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਓ ਿੇ ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੌਵਜ਼ਵਟਿ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਾੀਂ ਉਸਨ ੂੰ  

ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵ ਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨ ੂੰ   ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ 

ਪਵਹਨਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ: 

• ਦੇਖਭਹਲ ਪਰਹਪਤ ਕਰ ਵਰਹਹ ਹੈ, ਿਹਾਂ ਤਹਾਂ: 

o ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਿੱਲਬਹਤ ਦੇ ਦੌਰਹਨ ਿਹਾਂ 

o ਿਦੋਂ ਦ ਵਿਆਾਂ ਨਹਲ ਵਸਿੱਧਹ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਪਰਕ ਹੁੂੰਦਹ ਹੈ 

 

• ਇਿੱਕ ਸਹਾਂਝੀ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਿਗ੍ਹ ਵ ਿੱਚ, ਦ ਵਿਆਾਂ ਦੇ ਨਹਲ ਿਹਾਂ ਵਬਨਹਾਂ ਹੋ ੇ, ਵਿ ੇਂ: 

o ਰਸੋਈ 

o ਹਹਲ ੇਅ 

o  ਹਸਰ ਮ 

 

• ਦ ਵਿਆਾਂ ਦੇ ਨਹਲ ਇਿੱਕ ਵਨਿੀ ਬਹਹਰੀ ਿਗ੍ਹ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ੇ, ਵਿ ੇਂ: 

o ਇਿੱਕ ਬਹਲਕੋਨੀ 

o ਬੈਕਯਹਰਡ 

 

ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਦੋ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨਰਵਮਤ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਿੱਟ ਹੋਣ  ਹਲਹ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ 

ਪਵਹਨਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। 

 

ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ ਪਵਹਨੋ ਿੇ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਿਸਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਸੂੰਭਹ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ 

ਵ ਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ੇ। ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਉਸਨ ੂੰ   ੀ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ 

ਮਹਸਕ ਪਵਹਨਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਹ: 
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• ਦੇਖਭਹਲ ਪਰਹਪਤ ਕਰ ਵਰਹਹ ਹੈ, ਿਹਾਂ ਤਹਾਂ: 

o ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਿੱਲਬਹਤ ਦੇ ਦੌਰਹਨ ਿਹਾਂ 

o ਿਦੋਂ ਦ ਵਿਆਾਂ ਨਹਲ ਵਸਿੱਧਹ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਪਰਕ ਹੁੂੰਦਹ ਹੈ 

 

• ਇਿੱਕ ਸਹਾਂਝੀ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਿਗ੍ਹ ਵ ਿੱਚ, ਦ ਵਿਆਾਂ ਦੇ ਨਹਲ ਿਹਾਂ ਵਬਨਹਾਂ ਹੋ ੇ, ਵਿ ੇਂ: 

o ਰਸੋਈ 

o ਹਹਲ ੇਅ 

o  ਹਸਰ ਮ 

 

• ਦ ਵਿਆਾਂ ਦੇ ਨਹਲ ਇਿੱਕ ਵਨਿੀ ਬਹਹਰੀ ਿਗ੍ਹ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ੇ, ਵਿ ੇਂ: 

o ਇਿੱਕ ਬਹਲਕੋਨੀ 

o ਬੈਕਯਹਰਡ 

 

ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 20 ਸਵਕੂੰਟਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਸਹਬਣ ਅਤੇ ਪਹਣੀ ਨਹਲ ਧੋ ੋ। ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਵਡਸਪੋਜ਼ੇਸੇਿਲ ਵਸੂੰਗਲ-ਯ ਜ਼ 

ਦਸਤਹਨੇ ਪਹਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

ਆਪਣੇ ਮਹਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੱਖਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਵਹਨੋ, ਨਹ ਵਕ ਇਿੱਕ ਬਦਲ  ਿੋਂ। ਅਿੱਖਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵ ਿੱਚ ਸਹਮਲ ਹਨ: 

• ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਸੀਲਡ  

• ਸੇਫਟੀ ਗਲਹਵਸਜ਼  

• ਸੇਫਟੀ ਗੌਗਲਜ਼ 

 

ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਦ ਵਿਆੀਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰ ੋ 

 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 
 

ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਹਲ ਸਹਾਂਝੇ ਸਥਹਨ ਵ ਿੱਚ ਵਬਤਹਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਤਰਹ ਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਵਿਸ 

ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਹਲ ਸੂੰਖੇਪ ਅਤੇ ਵਿੂੰਨਹ ਸੂੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ ਦ ਰ ਤੋਂ ਸਹਰੀ ਗਿੱਲਬਹਤ ਕਰੋ। ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ 

ਕਹਰਨਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਿੱਝ ਲੋਕਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਨਹਲ  ਧੇਰੇ ਸਮਹਾਂ ਵਬਤਹਓ:   

• ਉਮਰ 

• ਮੈਵਚਊਰਟੀ 

• ਰੋਕਥਹਮ ਉਪਹ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਪਹਲਣਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਹ 
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ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਹਲ ਸਮ ਹਕ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਿ ੇਂ: 

• ਭੋਿਨ ਸਹਾਂਝਹ ਕਰਨਹ 

• ਗੇਮਹਾਂ ਖੇਡਣਹ 

• ਇਕਿੱਠੇ ਬੈਠਣਹ ਿਹਾਂ ਗਲੇ ਲਗਹਉਣਹ 

• ਇਕਿੱਠੇ ਟੈਲੀਵ ਜ਼ਨ ਦੇਖਣਹ 

 

ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱਖਰਹ ਕਮਰਹ  ਰਤੋ। ਿੇ ਸੂੰਭ  ਨਹ ਹੋ ੇ ਤਹਾਂ  ਿੱਖਰੇ ਵਬਸਤਰੇ 

ਤੇ ਸੌਂ ੋ। ਵਿੂੰਨਹ ਸੂੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ ਇਿੱਕ ਦ ਿੇ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਨ ੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਹਾਂ  ਿੱਲ ਕਰੋ। 

 

ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱਖਰੇ  ਹਸਰ ਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿੇ ਸੂੰਭ  ਨਹ ਹੋ ੇ: 

• ਵਖੜਕੀ ਖੋਲੋ੍ 

• ਫਲਿੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਹਾਂ ਟਹਇਲਟ ਦਹ ਢਿੱਕਣ ਹੇਠਹਾਂ ਕਰੋ  

• ਵਿਸਦੀ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਆੁਰਹ ਹਰੇਕ  ਰਤੋਂ ਦੇ ਬਹਅਦ ਛ ਹੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਤਹਹਾਂ ਅਤੇ 

 ਸਤ ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਫ ਅਤੇ ਰੋਗਹਣ  ਮੁਕਤ ਕਰੋ 

 

ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ 
 

ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿੇ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵ ਿੱਚ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੈਡੀਕਲ 

ਮਹਸਕ ਿਾੀਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨਰਵਮਤ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਿੱਟ ਹੋਣ  ਹਲਹ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ ਪਹਉਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਿਦੋਂ: 

 

• ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ  ਹਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਹਲ ਅੂੰਦਰਲੀ ਸਹਾਂਝੀ ਿਗ੍ਹ ਵ ਿੱਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ  

• ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ  ਹਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਹਲ ਵਨਿੱ ਿੀ ਬਹਹਰੀ ਿਗ੍ਹ ਵ ਿੱਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ 

 

ਕੁਝ ਘਰੇਲ  ਮੈਂਬਰਹਾਂ ਨ ੂੰ   ਧੇਰੇ ਗੂੰਭੀਰ ਵਬਮਹਰੀ ਿਹਾਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਨਤੀਵਿਆਾਂ ਦਹ ਖਤਰਹ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ 

ਪਵਹਨਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਕਿੱਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹਲ ਸਹਾਂਝੇ ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਿਹਾਂ ਵਨਿੀ ਬਹਹਰੀ ਿਗ੍ਹ ਤੇ ਹੋ ੋ। 

 

ਿੋਰ ਹਨਿੱਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਹਿਆਸ 

 

ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਹਲ ਵਨਿੱ ਿੀ ਚੀਜ਼ਹਾਂ ਸਹਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਿ ੇਂ:  

• ਤੌਲੀਏ 

• ਭਹਾਂਡੇ 

• ਵਬਸਤਰੇ ਦੀਆਾਂ ਚਹਦਰਹਾਂ 

• ਦੂੰਦਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ 
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• ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਹਰਥ  

• ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕ ਉਪਕਰਣ 

 

ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਦੋ ਸਹਾਂਭ ਹੋ ੇ ਉਸ ਨਹਲ ਬਹਹਰ ਗਿੱਲਬਹਤ ਕਰੋ, ਇਿੱਕ ਵਨਿੱ ਿੀ ਬੈਕਯਹਰਡ ਵ ਿੱਚ ਿਹਾਂ 

ਬਹਲਕੋਨੀ ਵ ਿੱਚ। ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਢਕੁ ੀ ਾਂ ਮਹਸਕ ਸਲਹਹ ਦੀ ਪਹਲਣਹ ਕਰਨਹ ਿਹਰੀ ਰਿੱਖੋ। 

 

ਿਦੋਂ ਸੂੰਭ  ਹੋ ੇ ਹ ਹਦਹਰੀ ਵ ਿੱਚ ਸੁਧਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਖੜਕੀ ਖੋਲੋ੍।  

 

ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਉਸਦੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਿਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਵ ਿੱਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋਏ, ਿੇ ਸੂੰਭ  ਹੋ ੇ, ਘਰ ਵ ਿੱਚ 

ਿਹਾਂ ਕੋ-ਵਲਵ ੂੰਗ ਸੈਵਟੂੰਗ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਪਹਲਤ  ਿਹਨ ਰ ਦੀ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰੋ। 

 

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਕੁਤ ਕਰਨਾ 
 

ਅਸੀ ਾਂ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਾਂ ਿਹਣਦੇ ਵਕ ਕੋਵ ਡ-19  ਹਇਰਸ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਸਤਹਹਾਂ 'ਤੇ ਵਕੂੰਨਹ ਵਚਰ ਰਵਹੂੰਦਹ ਹੈ। ਸਬ ਤ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਤਹ 

ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਧਹਰ ਤੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਘੂੰਵਟਆਾਂ ਤੋਂ ਵਦਨਹਾਂ ਤਿੱਕ  ਸਤ ਆਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਹਾਂ ਤੇ ਰਵਹ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਪਸਟ ਹੈ ਵਕ 

ਦ ਵਸਤ ਸਤਹ ਵਕਸ ਹਿੱਦ ਤਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਹਅ ਵ ਿੱਚ ਭ ਵਮਕਹ ਵਨਭਹਉਾਂਦੀ ਹੈ।   

 

ਿਦੋਂ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਵਬਮਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਹੋ ੇ ਤਹਾਂ ਸਹ ਧਹਨੀ  ਰਤਣ ਦੀ ਵਸਫਹਰਸ ਕੀਤੀ ਿਹਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਿੱਚ-ਸਪਰਸ ਸਤਹਹਾਂ ਅਤੇ 

 ਸਤ ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਸਹਫ ਅਤੇ ਰੋਗਹਣ  ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਵਿਸ ਵ ਿੱਚ ਸਹਮਲ ਹਨ: 

• ਟਹਇਲਟ 

• ਕੀਬੋਰਡ 

• ਡੋਰਨੌਬਜ਼ 

• ਬੈਡਸਹਈਡ ਮੇਜ਼ 

• ਟੈਲੀਵ ਜ਼ਨ ਵਰਮੋਟ 

• ਲਹਾਂਡਰੀ ਕੂੰਟੇਨਰ  

• ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ 

 

ਮਨਜ਼ ਰਸੁਦਹ ਹਹਰਡ-ਸਤਹ ਕੀਟਹਣ ਨਹਸਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਿਸਦਹ ਡਰਿੱਗ ਆਈਡੈਂਟੀਵਫਕੇਸਨ ਨੂੰ ਬਰ (DIN) ਹੋ ੇ ਿਹਾਂ ਕੀਟਹਣ  

ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀਚ ਦਹ ਪਤਲਹ ਘੋਲ  ਰਤੋ। ਘਰੇਲ  ਬਲੀਚ (ਕਲੋਰੀਨ) ਦੇ ਸਹੀ ਪਰਬੂੰਧਨ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸਹਾਂ 

ਪਹਲਣਹ ਕਰੋ।  

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਅਲਿੱਗ ਅਲਿੱਗ ਨੋ-ਟਚ ਪਲਹਸਵਟਕ ਦਹ ਵਲਫਹਫਹ ਲਿੱਗੇ ਕੂੰਟੇਨਰਹਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਕ ੜਹਦਹਨ: 
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•  ਰਤੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ ਅਤੇ ਦ ਵਸਤ ਵਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ  ਸਤ ਆਾਂ  

• ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ ਸਮੇਤ ਦ ਵਸਤ ਲਹਾਂਡਰੀ 

 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨਾ 
 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਸ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸਨ ੂੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਹੈ ਿਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਿੇ ਅਵਿਹਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਦੇ 

ਦ ਿੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨਹਲ ਅਵਿਹੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਹਾਂ ਸਹਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ: 

• ਵਖਡੌਣੇ 

• ਬੋਤਲਹਾਂ 

• ਕੂੰਬਲ 

• ਸ ਦਰਜ਼ 

 

ਕੋਵ ਡ-19 ਦਹ ਕਹਰਨ ਬਣਨ  ਹਲਹ  ਹਇਰਸ ਛਹਤੀ ਦੇ ਦੁਿੱਧ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਪਹਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਛਹਤੀ ਦਹ ਦੁਿੱਧ ਚੁੂੰਘਹਉਣਹ 

ਿਹਰੀ ਰਿੱਖਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਹ ਤੁਹਹਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਬਹਤੁ ਸਹਰੇ ਵਸਹਤ ਲਹਭ ਪਰਦਹਨ ਕਰਦਹ ਹੈ। 

 

2 ਸਹਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਹਸਕ ਨਹੀ ੀਂ ਪਵਹਨਣੇ ਚਹਹੀਦੇ। 2 ਤੋਂ 5 ਸਹਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਮਹਸਕ ਪਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇ 

ਉਹ: 

• ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਹਨੀ ਕੀਤੀ ਿਹਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਇਸ ਨ ੂੰ  ਬਰਦਹਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  

• ਇਸਨ ੂੰ  ਪਹ ਿਹਾਂ ਉਤਹਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 

5 ਸਹਲ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹਲਗਹਾਂ ਦੇ ਸਮਹਨ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਿਹਾਂ ਸੈਵਟੂੰਗਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਹਸਕ ਪਵਹਨਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।  

 

ਲੱਛਣਾੀਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨਾ 
 

ਇਹਨਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨ ੇਂ ਿਹਾਂ ਵ ਗੜਦੇ ਲਿੱਛਣਹਾਂ ਲਈ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖੋ: 

• ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

• ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ 

• ਆਪਣੀ 

 

911 ਿਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਹਨਕ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਕਹਲ ਕਰੋ ਿੇ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਿਸਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੂੰਭੀਰ 

ਲਿੱਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਦਹ ਹੈ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ: 
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• ਸਹਹ ਲੈਣ ਵ ਿੱਚ ਬਹਤੁ ਵਜ਼ਆਦਹ ਮੁਸਕਲ 

• ਛਹਤੀ ਵ ਿੱਚ ਦਰਦ ਿਹਾਂ ਦਬਹਅ 

• ਉਲਵਝਆ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨ ੀ ਾਂ ਸੁਰ ਆਤ 

• ਿਹਗਣ ਵ ਿੱਚ ਮੁਸਕਲ  

 

ਵਿਸ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਹਾਂ ਕੋ-ਵਲਵ ੂੰਗ ਸੈਵਟੂੰਗ ਤੋਂ 

ਬਹਹਰ ਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਐ ਾਂਬ ਲੈਂਸ ਵਡਸਪੈਚਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਹਲ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਣਹ ਸੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਵਿਸ 

ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਹੈ ਿਹਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ। 

 

ਿੇ ਸੂੰਭ  ਹੋ ੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਹਇਤਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਬਵਲਕ ਟਰਹੂੰਵਜ਼ਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ  

ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਵਸਹਤਮੂੰਦ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਵਬਮਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਲੈਕੇ ਿਹਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। ਵਬਮਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ   ਹਹਨ ਦੀ ਵਪਛਲੀ 

ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ, ਵਿੂੰਨਹ ਸੂੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ ਡਰਹਈ ਰ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। ਿੇ ਸੂੰਭ  ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਅਵਿਹਹ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋ ੇ ਤਹਾਂ  ਹਹਨਹਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਹਰੀਆਾਂ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਿੱਲ੍ਹ ਰਿੱਖੋ। 

 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਉ ਵਕ ਸਹਰੇ ਯਹਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ ਪਹਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਹਾਂ ਇਸਦੀ 

ਬਿਹਏ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨਰਵਮਤ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਿੱਟ ਹੋਣ  ਹਲੇ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ ਪਵਹਨੋ। 

 

ਿੇ ਵਬਮਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਹ ਲੈ ਵਰਹਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਮਹਸਕ  ੀ ਪਹਉਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। 
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ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਅਿਧੀ 
 

ਲਿੱਛਣਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਨਗਰਹਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਤੁਹਹਡੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ  ਹਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਅਤੇ 

• ਤੁਹਹਡੀ ਸਥਹਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਹਰਟੀ ਦੀ ਸਲਹਹ ਅਨੁਸਹਰ  

o ਆਪਣੀ ਸਥਹਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਹਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰੋ ਿੇ ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਿਹਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਪਵਰ ਹਰ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ 

ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀ  ੈਕਸੀਨ ਲਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 

 

ਅਲਿੱਗ ਅਲਿੱਗ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਲੋੜਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਿੇ ਤੁਹਹਨ ੂੰ  ਿਹਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਪਵਰ ਹਰ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀ 

 ੈਕਸੀਨ ਲਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਹਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਹਰਟੀ ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਹਇਤਹਾਂ ਦੀ ਪਹਲਣਹ ਕਰੋ। 

 

ਿੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋ: 

 

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਦ ਵਿਆਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਿੱਖੋ 

• ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ ਪਹਓ 

o ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੋ ੇ, ਤਹਾਂ ਇਿੱਕ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਸਕ ਪਵਹਨੋ ਿੋ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨਰਵਮਤ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਵਫਿੱਟ ਹੁੂੰਦਹ ਹੋ ੇ 

• ਹੋਰ ਵਨਰਦੇਸਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਹਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਹਰਟੀ ਿਹਾਂ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਹਲ ਪਰਦਹਤਹ ਨਹਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 
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