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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (COVID-19): ਘਰ ਬਵਚ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ (ਸਵੈਅਲਗਾਅ) ਬਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ
COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਨੂੂੰ ਹਮੇਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਇਹ
ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਕਕ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਿਨਾਾਂ ਲੱ ਛਣ ਕਵਕਕਸਤ ਕੀਤੇ ਉਸਨੂੂੰ ਸੂੰਚਾਕਰਤ ਕਰੋ।
ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੂੰ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ:
•
•
•

ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ)*
ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੂੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਜਸ ਨੂੂੰ COVID-19 ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਕ ਹੈ
ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੂੰ ਪਿਕਲਕ ਹੈਲਥ ਦ਼ੁਆਰਾ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਸੂੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ
(ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ, 14 ਬਦਨਾੀਂ ਲਈ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੂੰ :
•
•
•

ਘਰ ਰਬਹਣ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਕ ਕਸਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱ ਛਣ
ਵੀ
ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੇ ਕਵਕਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮ਼ੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰਚਾਰ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਵਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਹੱਸਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਦੇ 14 ਬਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਦਾ ਬਵਕਬਸਤ ਕਰਨੇ ਸੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ :
•
•

ਾਂ ਾ ਹੈ, ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਦੂਕਜਆਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱ ਗ ਕਰਨਾ
ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣਾ ਪਕਹਲਾ ਲੱ ਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਿਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰ ਜਾਾਂ ਪਿਕਲਕ
ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

COVID-19 ਲਈ ਹੋਰ ਮ਼ੁਲਾਾਂਕਣ ਜਾਾਂ ਟੈਸਕਟੂੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਵੈਮ਼ੁਲਾਾਂਕਣ ਟੂਲ (ਜੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਸੂਿੇ ਜਾਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਵੱਚ ਉਪਲਿਿ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨੋਟ: ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਲਗਾਅ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕਉਕਾਂ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ COVID-19 ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋਣ
ਦਾ ਸੱਕ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ ਅਵਿੀ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਕਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਨਰਦੇਸ
ਲਓ।

ਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਕਲੱ ਖੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ:

ਦੂਬਜਆੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ਘਰ ਜਾਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਰਹੋ ਕਜੱਥੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹੋ (ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ)।
ਕਸਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਓ (ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ)।
ਸਕੂਲ, ਕੂੰਮ, ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਕਵਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿੱਸਾਾਂ,
ਟੈਕਸੀਆਾਂ)।
ਮ਼ੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਨਾ ਿ਼ੁਲਾਓ।
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਲਗਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਥਤੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਗੂੰਭੀਰ
ਕਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਕਜਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਜਸਦਾ ਵਾਇਰਸ
ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ।
ਜੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੂੰ ਟਾਕਲਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਾਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤੋ:
o ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ
o ਗੱਲਿਾਤ ਨੂੂੰ ਸੂੰਖੇਪ ਰੱਖੋ
o ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਕਵਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਿਾਥਰੂਮ ਵਰਤੋ
ਾਂ ੇ। ਜੇ ਦੂਕਜਆਾਂ ਨਾਲ
ਕ਼ੁਝ ਲੋ ਕ COVID-19 ਨੂੂੰ ਸੂੰਚਾਕਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਦਰਸਾਉਦ
ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੂੰ ਟਾਕਲਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਕੋਈ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਕਰੂੰਗ (ਭਾਵ, ਕੱਸ ਕੇ
ਿ਼ੁਣੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਦੀਆਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਪਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਿਣਾਇਆ ਕਗਆ, ਜੋ ਕਿਨਾਾਂ ਕਵੱਥ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਢਕਣ ਲਈ ਿਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕੂੰਨਾਾਂ ਦੇ ਲੂ ਪਾਾਂ ਨਾਲ ਕਸਰ ਨਾਲ ਿੂੰਕਨਆ ਹੋਵੇ) ਪਾਓ, ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ
ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਕਉਕਾਂ ਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਨੂੂੰ COVID-19
ਸੂੰਚਾਕਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਿਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਰਪੋਰਟਾਾਂ ਕਮਲੀਆਾਂ ਹਨ।

ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਦੂਕਜਆਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤ਼ੁ ਸੀ:ਾਂ
•
•
•
•
•
•

ਹੱਥ ਕਮਲਾਉਣ, ਚ਼ੁੂੰਮਣ ਜਾਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਜਾਏ ਹੱਥ ਕਹਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪਕਰਵਾਰ, ਗ਼ੁਆਾਂਢੀ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂੰਮਾਾਂ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਕਪਰਸਕਕਰਪਸਨਾਾਂ ਚ਼ੁੱਕਣੀਆਾਂ, ਗਰੌਸਰੀਆਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ)
ਭੋਜਨ ਕਡਕਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਘਰ ਕਵਚ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਔਨਲਾਈਨ ਕਡਨਰ ਅਤੇ ਗੇਮਜ਼ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਾਂ
ਘਰੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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•

ਕਸਰਫ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ: ਆਪਣੀ ਿਾਲਕੋਨੀ ਜਾਾਂ ਡੈੱਕ 'ਤੇ ਿਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਕਵਚ ਸੈਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਚਾਕ ਆਰਟ ਿਣਾ ਕੇ ਜਾਾਂ ਯਾਰਡ ਕਵਚ ਰ਼ੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਾਂ ਿਣਾ ਕੇ ਕਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਣ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਰੱਖੋ
•
•
•
•

ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਕਕੂੰਟਾਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਨੂੂੰ ਿੋਵੋ ਅਤੇ ਕਡਸਪੋਜ਼ੇਿਲ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ
ਜਾਾਂ ਸ਼ੁੱਕੇ ਦ਼ੁਿਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਗੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੂੰ ਿਦਲੋ ।
ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਕਗੱਲੀ ਵਾਈਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੰਦਗੀ ਨੂੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਫਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਅਲਕੋਹਲਅਿਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਿੱਚੋ।
ਆਪਣੀ ਿਾਾਂਹ ਦੇ ਮੋੜ ਜਾਾਂ ਕਟਸੂ ਕਵਚ ਖੂੰਘੋ ਜਾਾਂ ਕਛੱਕੋ।

ਸਤਹਾੀਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਨੱ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾੀਂ ਨੂੰ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
•
•

•

•

•

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਕਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਅਕਸਰ ਛੂ ਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ
ਟੌਇਲਟ, ਿੈੱਡਸਾਈਡ ਟੇਿਲ, ਡੋਰਨੌਿ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਕਰਮੋਟ।
ਕੀਟਾਣੂਰਕਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਸਰਫ ਪਰਵਾਕਨਤ ਸਖਤ-ਸਤਹ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ
ਆਈਡੈਂਟੀਕਫਕੇਸਨ ਨੂੰਿਰ (ਡੀਆਈਐਨ) ਹੈ। ਡੀਆਈਐਨ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ 8-ਅੂੰਕਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਨੂੰਿਰ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸਕ ਉਤਪਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਵਾਕਨਤ ਅਤੇ
ਸ਼ੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਕਨਤ ਸਖਤ ਸਤਹ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸਕ ਉਪਲਿਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੂੰਦੇ, ਤਾਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸਨ ਲਈ, ਇਕ ਪਤਲਾ
ਿਲੀਚ ਘੋਲ ਲੇ ਿਲ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਪਰਤੀ 250 ਕਮਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾਾਂ
5 ਕਮਲੀਲੀਟਰ (ਐਮ ਐਲ) ਿਲੀਚ ਜਾਾਂ 5 ਕਮਲੀਲੀਟਰ ਿਲੀਚ ਪਰਤੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਪਾਤ ਕਵਚ ਕਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨ਼ੁ ਪਾਤ 0.1% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਘੋਲ ਦੇਣ ਲਈ 5% ਸੋਡੀਅਮ
ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਿਲੀਚ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ (ਕਲੋ ਰੀਨ) ਿਲੀਚ ਨੂੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂੰਭਾਲਣ ਲਈ
ਕਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਉਹ ਰੋਗਾਣੂ-ਮ਼ੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵੱਿ ਛੂਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਇਲੈ ਕਟਰਾਕਨਕ ਉਪਕਰਣਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕੀਿੋਰਡ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ) ਨੂੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70% ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ
ਰੋਗਾਣੂ ਮ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਕਜਆਾਂ ਨਾਲ ਕਨੱ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਜਵੇਂ ਟ਼ੁੱਥਿਰਸ, ਤੌਲੀਏ, ਿੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ,
ਿਰਤਨ ਜਾਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਕਨਕ ਉਪਕਰਣ।

ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
•

ਲੱ ਛਣਾਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿ਼ੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਖਾਾਂਸੀ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵੱਚ ਮ਼ੁਸਕਲ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
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•

ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਰਕਾਰਡ ਕਰੋ (ਜਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਪਿਕਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਨਰਦੇਸਤ
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਕਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿ਼ੁਖਾਰ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਐਸੀਟਾਕਮਨੋਕਫ਼ਨ,
ਆਈਿੂਪਰੋਕਫਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਾਂ COVID-19 ਦੇ ਮ਼ੁਢਲੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਨੂੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ੀਂ
ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਬਵੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਬਵਚ ਲੋ ੜੀਦੀਆੀਂ
ਸਪਲਾਈਆੀਂ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਕਰੂੰਗ (ਭਾਵ, ਕੱਸ ਕੇ ਿ਼ੁਣੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਦੀਆਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਪਰਤਾਾਂ ਨਾਲ
ਿਣਾਇਆ ਕਗਆ, ਜੋ ਕਿਨਾਾਂ ਕਵੱਥ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਢਕਣ ਲਈ ਿਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ
ਕੂੰਨਾਾਂ ਦੇ ਲੂ ਪਾਾਂ ਨਾਲ ਕਸਰ ਨਾਲ ਿੂੰਕਨਆ ਹੋਵੇ)
ਕਡਸਪੋਜ਼ੇਿਲ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ
ਥਰਮਾਮੀਟਰ
ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ
ਹੈੂੰਡ ਸੋਪ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਿਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
ਕਡਸ ਸੋਪ
ਕਨਯਮਤ ਲੌਂ ਡਰੀ ਸੋਪ
ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਨਯਕਮਤ ਉਤਪਾਦ
ਸਖਤ-ਸਤਹ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸਕ ਕਜਹਨਾਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਆਈਡੈਂਟੀਕਫਕੇਸਨ ਨੂੰਿਰ (ਡੀਆਈਐਨ) ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਪਲਿਿ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਾੜ੍ਾ (5%) ਤਰਲ ਿਲੀਚ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਪਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੂੰਟੇਨਰ
ਵੱਿ ਛੂਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਕਨਕਸ ਲਈ ਢ਼ੁਕਵੇਂ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਬਮਆੀਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਯਾਤਰਾ
ਕ਼ੁਝ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਕਨਰੂੰਤਰ ਪਰਵਾਹ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਰਡਰ ਪਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ
ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ (asymptomatic) ਹਨ (COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੂੰਦੇ)।
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੂੰ :
•
•
•

ਸਰੀਰਕ (ਸਮਾਜਕ) ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਕਨਗਰਾਨੀ (ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਕਵਕਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ
ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ) ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਆਪਣੇ ਕਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੂੂੰ ਪਿਕਲਕ ਹੈਲਥ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜੋਂ, ਤ਼ੁ ਸੀ ਾਂ ਕਕਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋ), ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਿਕਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕਥਤੀ ਿਾਰੇ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Canada.ca/coronavirus ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ
1-833-784-4397 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
*ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਕਹਤ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਈ, ਸਮ਼ੁੂੰਦਰੀ ਜਾਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ - ਨੂੂੰ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ
ਅਲਗਾਅ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋਣ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ
COVID-19 ਦੇ ਪਕਰਚੈ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ ਨੂੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ)
ਕਰਨਾ। 14 ਕਦਨਾਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਵਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹ਼ੁੂੰਦਾ ਹੈ।
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