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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19): ਬਿਆਰ ਰਹੋ ਿੱਥਸ਼ੀਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸ ਿੱਚ ਉਤਪ੍ੰਨ ਹੋਣ ਾਲੇ ਕੇਿਾਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ
ਸਕ ਜੇ ਇਿੱਥੇ ਘਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਸ ਿੱਚ ਸਬਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਤਆਰ ਹੋਣ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਓ
ਇਿ ਬਾਰੇ ਸ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਾਾਂ ਕਿੱਢੋ ਸਕ ਜੇ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਪ੍ਸਰ ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ:
•
•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਸਰ ਾਰ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਕਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਾਂ ਿਪ੍ਲਾਈਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਕਹੜੀਆਾਂ ਦ ਾਈਆਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਸ ਿੱਚ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਸਪ੍ਰਿਸਕਰਪ੍ਸ਼ਨਾਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਨਊ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸਰ ਾਰ, ਦੋਿਤਾਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿਮੇਂ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਾਂ
ਟੈਕਿਟ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਿਿਟਮ ਿਥਾਪ੍ਤ ਕਰੋ।
ਬਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ
ਿਪ੍ਲਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਸਤਆਰ ਰਿੱਖੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਬਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪ੍ ੇ। ਹਰ ਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਿੀ ਾਂ
ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਗਰੌਿਰੀ ਾਲੀ ਕਾਰਟ ਸ ਿੱਚ ਕੁਝ ਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਾਸਲਆਾਂ 'ਤੇ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ੀ ਸ ਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਸ ਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਘਿੱਟ ਬੋਝ ਪ੍ਾਉਦ
ਸਪਲਾਈਆਂ:
• ਿੁਿੱਕਾ ਪ੍ਾਿਤਾ ਅਤੇ ਚਾ ਲ
• ਪ੍ਾਿਤਾ ਿੌਿ
• ਡਿੱਬਾਬੰਦ ਿੂਪ੍, ਿਬਜ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼
• ਪ੍ਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿਪ੍ਲਾਈਆਾਂ
• ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ
• ਥਰਮਾਮੀਟਰ
• ਡਾਇਪ੍ਰ
• ਿਾਬਣ
• ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਿੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਜਿ ਸ ਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ੇ
• ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਾਲੀਆਾਂ ਦ ਾਈਆਾਂ (ਬਾਲਗਾਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਸਚਆਾਂ ਲਈ ਐਿੀਟਾਸਮਨੋਸ਼ਿਨ ਜਾਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਸਫਨ)
• ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਸਟਸ਼ੂ
• ਟੌਇਲਟ ਪ੍ੇਪ੍ਰ

• ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਟਾ ਲ
• ਪ੍ਲਾਿਸਟਕ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ
• ਸਡਸ਼ ਿੋਪ੍
• ਲੌਂ ਡਰੀ ਸਡਟਰਜੈਂਟ
• ਸਨਯਸਮਤ ਘਰੇਲੂ ਿਫਾਈ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ
• ਿਖ਼ਤ ਿਤਹ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਗਾੜ੍ਾ (5%) ਤਰਲ ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਪ੍ਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿੱਖਰਾ
ਕੰਟੇਨਰ
ਬਸਹਿਮੰਦ ਰਹੋ ਅਿੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਸੀਮਿ ਕਰੋ
•

ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

•
•
•
•

ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥ ਅਕਿਰ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਕੋਿੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 20 ਿਸਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਧੋ ੋ।
ਆਪ੍ਣੀ ਬਾਾਂਹ ਜਾਾਂ ਆਿਤੀਨ ਸ ਚ ਸ ਿੱਕੋ ਜਾਾਂ ਖੰਘੋ।
ਹਿੱਥ ਸਮਲਾਉਣ, ਜਿੱਫੀ ਪ੍ਾਉਣ ਜਾਾਂ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਹਿੱਥ ਸਹਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ ਚਾਰ ਕਰੋ।
ਗੈਰ-ਪ੍ੀਕ ਘੰਸਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਾਂ ਟਰਾੰਸਜ਼ਟ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਾਲੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੰਪ੍ਰਕ ਨੂੰ
ਘਟਾਓ।
ਜੋ ਲੋ ਕ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਬਮਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਤਾਾਂ ਤਿੱਕ ਘਰ ਰਸਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ ਜਦ ਤਿੱਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲਿੱ ਣ
ਖਤਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜੇ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਕ ਘਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਿੱ ਣ ਸਦਖਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ। ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ
ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਰ ਜਾਾਂ ਿਥਾਨਕ ਪ੍ਬਸਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਲਿੱ ਣ ਦਿੱਿੋ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਿਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਸਕ ਅਿੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਾਂ ੇ ਹੋਣ। ਇਿੱਕ ਮਾਿਕ ਪ੍ਸਹਨਣਾ,
ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਕੋਸ ਡ-19 ਿੰਚਾਸਰਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿੱ ਣ ਨਾ ਸਦਖਾਉਦ
ਸਜਿ ਸ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਿਕ ਜਾਾਂ ਸਚਹਰੇ ਦੀ ਕ ਸਰੰਗ (non-medical mask or face covering)
(ਅਰਥਾਤ ਕਿੱਿ ਕੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕਪ੍ੜੇ ਦੀਆਾਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਬਨਾਾਂ ਸਕਿੇ ਫਾਿਲੇ
ਦੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਢਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ, ਅਤੇ ਤਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਲੂ ਪ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਬੰਸਨਆ ਹੋਇਆ)
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਿ ਪ੍ਾਿ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਸਖਆ ਸ ਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

•
•

•

ਸੂਬਿਿ ਰਹੋ
ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਿ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
1-833-784-4397
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