PENDJABI / PUNJABI

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19): ਘਰ ਬਵਚ ਕੋਬਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਕਵੇਂ
ਕਰੀਏ - ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਜਸਦੀ ਿੋਕਿਡ-19 ਨਾਲ ਤਸ਼ਖੀਸ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਕਿਿੱ ਚ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ,
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ।

ਸੰ ਪਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

•

ਿੇਿਲ ਇਿੱ ਿ ਕਸਹਤਮੂੰ ਦ ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਬੀਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਟੁਿੱ ਥ ਬਰਿੱ ਸ਼, ਤੌਲੀਏ, ਬੈੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਇਲੈ ਿਟਰਾਕਨਿ ਕਡਿਾਈਸ ਕਜਹੀਆਂ ਕਨੈੱਜੀ ਚੀਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਿਰੋ।

•

ਜੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਕਬਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਬਾਥਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ।

o
•

ਜੇ ਸੂੰ ਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਫਲਿੱਸ਼ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਬਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਟੌਇਲਟ ਦਾ ਢਿੱ ਿਣ ਬੂੰ ਦ ਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੁਝ ਲੋ ਿ ਿੋਕਿਡ-19 ਸੂੰ ਚਾਕਰਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਿੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਬਹਨਣਾ, ਬਿਸ ਬਵੱ ਚ ਇੱਕ ਗੈਰਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਿਾਂ ਬਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਬਰੰ ਗ (non-medical mask or face covering) (ਅਰਥਾਤ ਕੱ ਸ ਕੇ ਿੁਣੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਿਣਾਇਆ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰ ਹ ਨੰ ਬਿਨਾਂ ਬਕਸੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਢਕਣ ਲਈ ਿਣਾਇਆ ਬਗਆ, ਅਤੇ ਤਣੀਆਂ ਿਾਂ ਕੰ ਨ
ਦੇ ਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਸਰ ਨਾਲ ਿੰ ਬਨਆ ਹੋਇਆ) ਸਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

•

ਜਾਨਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਨੂੰ ਰੋਿੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਿਰਾਂ ਕਿਿੱ ਚ ਿੋਕਿਡ-19 ਸੂੰ ਚਾਕਰਤ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਰੱ ਬਖਆ ਕਰੋ

•

ਜੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਿੋਕਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਜਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ
ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

o

ਇਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਕਿਿੱ ਚ ਬਜੁਰਗ ਕਿਅਿਤੀ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਮੈਡੀਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ (ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਕਦਲ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ, ਡਾਇਕਬਟੀਜ) ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਿਮਜੋਰ
ਇਕਮਊਨ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਲੋ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਕਿਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਉਪਿਰਣ ਪਕਹਨੋ:

o

ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ (mask)

o

ਕਡਸਪੋਜੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ

o

ਅਿੱ ਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਕਖਆ (eye protection)

•

ਕਬਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਗੂੰ ਦਗੀ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛਹਣ ਿੇਲੇ ਕਡਸਪੋਜੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਪਕਹਨੋ।

•

ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਕਨਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਿਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 20 ਸਕਿੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਅਿਸਰ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ, ਖਾਸਿਰ ਕਬਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਕਨਆਂ, ਕਚਹਰੇ ਦੇ
ਮਾਸਿ ਅਤੇ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

•

ਕਡਸਪੋਸੇਜਲ ਪੇਪਰ ਟਾਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿੱ ਿਾਓ।

o
•

ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਤੋਂਯੋਗ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ ਅਤੇ ਕਗਿੱ ਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਕਗਿੱ ਲੇ ਿਾਈਪ ਨਾਲ ਿੀ ਗੂੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਫਰ ਅਲਿੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਕਜਸ ਕਿਿੱ ਚ
ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 60% ਅਲਿੋਹਲ ਹੋਿੇ ।

•

ਕਬਨਾਂ ਧੋਏ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ, ਨਿੱਿ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਿਰੋ।

ਮਾਸਕ ਪਬਹਨਣਾ

•

ਘਰ ਕਿਚ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰ ਕਿਚ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਕਸਿੱ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਲਈ
ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿਾਂ ਦੀ ਕਸਫਾਕਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•

N95 ਰੈਸਕਪਰੇਟਰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਿੇਅਰ ਿਰਿਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਿੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਕਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ।

•

ਜੇ ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੀਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਜਾਂ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਿਿਕਰੂੰ ਗ (non-medical
mask or face covering) (ਅਰਥਾਤ ਿਿੱ ਸ ਿੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਿਪੜੇ ਦੀਆਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਿੱਿ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ

ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਢਿਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ, ਅਤੇ ਤਣੀਆਂ ਜਾਂ ਿੂੰ ਨ ਦੇ ਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਰ ਨਾਲ ਬੂੰ ਕਨਆ ਹੋਇਆ) ਪਕਹਨੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜੇ
ਉਹ ਸਕਹਣ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱਿ ਨੂੰ ਢਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਗੂੰ ਦਾ ਿਰਨ ਜਾਂ ਸਤਹ 'ਤੇ ਕਗਰਨ
ਤੋਂ ਰੋਿ ਸਿਦਾ ਹੈ।

•

ਇਿੱ ਿ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਜਾਂ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਿਿਕਰੂੰ ਗ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਕਿਿੱ ਚ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਸਿੱ ਧੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਕਿਚ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਜਾਂ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਿਿਕਰੂੰ ਗ ਪਕਹਨਣਾ, ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੰ
ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਕਿਿੱ ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

•

ਸਖਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਿ ਕਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਕਜਸ ਕਿਿੱ ਚ ਅਿਸਰ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਕਬਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਿ ਦਰੀ
ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਕਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਿੇਗਾ।

•

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਿਿੱ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਿ ਜਦੋਂ ਗੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਸਿੱ ਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਿਿੱ ਚ ਧੋਏ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਿਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਮਾਸਿ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਚ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖੋ

•

ਿਰਤੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਕਸ਼ਤ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਿੀਤੇ ਹੋਏ ਿੂੰ ਟੇਨਰ ਕਿਚ ਰਿੱ ਖੋ, ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਿਾਲੇ ਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਬੂੰ ਨੋ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਿੱ ਟੋ।

•

ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਕਸ਼ਤ ਲੌਂ ਡਰੀ, ਕਜਸ ਕਿਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਿਿੱ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਿ ਅਤੇ ਕਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਿਿਕਰੂੰ ਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਪਲਾਸਕਟਿ ਦੇ
ਲਾਈਨਰ ਿਾਲੇ ਿੂੰ ਟੇਨਰ ਕਿਚ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕਹਲਾਓ।

2

o
o

ਕਨਯਮਤ ਲੌਂ ਡਰੀ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ (60-90°C) ਨਾਲ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਿੱ ਿਾਓ।

ਬੀਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ ਿਪੜੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਿਿੱ ਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਿ ਅਤੇ ਕਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਿਿਕਰੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦਜੀ ਲੌਂ ਡਰੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ
ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

•
•

ਰੋਜਾਨਾ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਿ ਿਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿੀਟਾਣ-ਰਕਹਤ ਿਰੋ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਿ ਅਿਸਰ ਛਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਟੌਇਲਟ, ਲੌਂ ਡਰੀ ਦੇ
ਿੂੰ ਟੇਨਰ, ਬੈੈੱਡਸਾਈਡ ਟੇਬਲ, ਡੋਰਨੌਬ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੀਜਨ ਕਰਮੋਟ।
ਕਸਰਫ ਪਰਿਾਕਨਤ ਸਖਤ-ਸਤਹ ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਡਰਿੱ ਗ ਆਈਡੈਂਟੀਕਫਿੇਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ (DIN) ਹੈ। DIN ਇਿੱ ਿ 8-ਅੂੰ ਿਾਂ ਦਾ

ਨੂੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿ ਉਤਪਾਦ ਪਰਿਾਕਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਕਿਿੱ ਚ ਿਰਤੋਂ
ਲਈ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹੈ।

•

ਜਦੋਂ ਪਰਿਾਕਨਤ ਸਖਤ ਸਤਹ ਦੇ ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਘਰੇਲ ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਿ ਪਤਲਾ ਬਲੀਚ ਘੋਲ ਲੇ ਬਲ ਦੀਆਂ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਤੀ 250 ਕਮਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ 5 ਕਮਲੀਲੀਟਰ (ਐਮ ਐਲ) ਬਲੀਚ ਜਾਂ 5 ਕਮਲੀਲੀਟਰ
ਬਲੀਚ ਪਰਤੀ ਇਿੱ ਿ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਚ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 0.1% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਿਲੋ ਰਾਈਟ ਘੋਲ ਦੇਣ ਲਈ
5% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਿਲੋ ਰਾਈਟ ਿਾਲੇ ਬਲੀਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਘਰੇਲ (ਿਲੋ ਰੀਨ) ਬਲੀਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਭਾਲਣ (proper handling
of household (chlorine) bleach) ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ।

•

ਜੇ ਉਹ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਝਿੱ ਲ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਿੱ ਧ ਛਹੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਇਲੈ ਿਟਰਾਕਨਿ ਉਪਿਰਣਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ ਿੀਬੋਰਡ, ਟੈਬਲੇ ਟ, ਸਮਾਰਟਬੋਰਡਾਂ) ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਰੋਜਾਨਾ 70% ਅਲਿੋਹਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਲਿੋਹਲ ਪਰੈੈੱਪ ਿਾਈਪਾਂ) ਨਾਲ ਰੋਗਾਣ ਮੁਿਤ
ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬਮਾਰ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਨਜਦੀਿੀ ਸੂੰ ਪਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
14 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੂੰ ਪਰਿ ਤੋਂ 14 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ 'ਤੇ ਿੁਆਰੂੰ ਟੀਨ (ਸਿੈ-ਅਲਗਾਅ) (Quarantine (self-isolate) ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ
ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (local public health authority) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ:

o

ਤੁਸੀਂ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਕਬਨਾਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੇ ਕਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਉਪਿਰਣਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਤੀ

o

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਿੱ ਚ ਕਬਨਾਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੇ ਕਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਉਪਿਰਣਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਿੀ ਸਰੀਰਿ ਸੂੰ ਪਰਿ (ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ ਕਨੈੱਜੀ ਸਾਥੀ) ਕਿਿੱ ਚ ਆਏ

o

ਤੁਸੀਂ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿੱਛਣ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੂੰ ਟੇ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿੱਛਣਾਤਮਿ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਿਿੱ ਲਤਾ ਕਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਦੀਿੀ ਸੂੰ ਪਰਿ (2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ) ਕਿਿੱ ਚ ਸੀ

o

ਤੁਸੀਂ ਕਨੈੱਜੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਉਪਿਰਣਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਿੋਕਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਿ ਦਰਿਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੂੰ ਕਘਆ ਜਾਂ
ਕਛਿੱ ਕਿਆ ਕਗਆ) ਨਾਲ ਕਸਿੱ ਧੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਕਿਿੱ ਚ ਆਏ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਛਣ ਕਿਿਕਸਤ ਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਅਲਿੱਗ (isolate) ਿਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਸਥਾਨਿ ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (local public health authority) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ।
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ਇਹ ਸਪਲਾਈਆਂ ਰੱ ਖੋ
•

ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ (mask), ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਜਾਂ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਿਿਕਰੂੰ ਗ (non-medical mask or face

•

covering)
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ (ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮੇ)

•

ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਕਡਸਪੋਜੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ (ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ)

•

ਕਡਸਪੋਜੇਬਲ ਪੇਪਰ ਟਾਿਲ

•

ਕਟਸ਼

•

ਪਲਾਸਕਟਿ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੜੇਦਾਨ

•

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

•

ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਬਨਾਂ ਡਾਿਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕਮਲਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ (ਆਈਬਪਰੋਕਫਨ ਜਾਂ ਐਸੀਟਾਕਮਨੋਕਫ਼ਨ)

•

ਚਿੱ ਲਦਾ ਪਾਣੀ

•

ਹੈੈੰਡ ਸੋਪ

•

ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 60% ਅਲਿੋਹਲ ਿਾਲਾ ਅਲਿੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ

•

ਕਡਸ਼ ਸੋਪ

•

ਕਨਯਮਤ ਲੌਂ ਡਰੀ ਸੋਪ

•

ਘਰੇਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਨਯਕਮਤ ਉਤਪਾਦ

•

ਇਿ-ਸਟੈੈੱਪ ਿਲੀਨਰ/ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿ

•

ਸਖਤ-ਸਤਹ ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਿ,ੇ ਗਾੜਹਾ (5%) ਤਰਲ ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਪਣ ਲਈ ਇਿ ਿਿੱ ਖਰਾ ਿੂੰ ਟੇਨਰ

•

ਕਜਆਦਾ ਛਹੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਇਲੈ ਿਟਰਾਕਨਿ ਉਪਿਰਣਾਂ ਲਈ ਅਲਿੋਹਲ ਪਰੈੈੱਪ ਿਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਢੁਿਿੇਂ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ

ਿੋਕਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।
ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ:

•

1-833-784-4397
ਟੋਲ ਫਰੀ: 1-833-784-4397

•

canada.ca/coronavirus
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