PENDJABI / PUNJABI

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19) ਿਾਰੇ ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਇਕ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱ ਖੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ
ਜਕਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹਲਕੇ ਰੋਗਾਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱ ਖੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸਾਾਂ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਿਹਤ ਹਲਕੇ ਜਾਾਂ ਿਧੇਰੇ ਗੁੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ:
•
•
•

ਿਖਾਰ
ਖੁੰਘ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਕਲ

ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੁੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਲੁੱ ਛਣ ਵਦਖਣ ਵਿੁੱਚ 14 ਵਦਨ ਤੁੱਕ ਲੁੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਸੁੰਕਰਵਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੁੰਝ ਫੈਲਦੇ ਹਨ:
•
•
•

ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਿੁੰਦਾਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਾਂ ਖੁੰਘਦੇ ਜਾਾਂ ਵਛੁੱਕਦੇ ਹੋ
ਨਜਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁੰਪਰਕ ਤੋਂ, ਵਜਿੇਂ ਛਹਣਾ ਜਾਾਂ ਹੁੱਥ ਵਮਲਾਣਾ
ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ ਨੁੰ ਛਹਣਾ, ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੁੱਖਾਾਂ, ਨੁੱਕ ਜਾਾਂ ਮੁੰਹ ਨੁੰ
ਛਹਣ ਨਾਲ

ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਿੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਪਾਣੀ ਦਆਰਾ ਫੈਲਣ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ।
ਲਾਗਾਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਤਮ ਢੁੰਗ ਹੈ:
•
•
•
•
•
•
•

ਆਪਣੇ ਹੁੱਥ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 20 ਸਵਕੁੰਟਾਾਂ ਲਈ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਧੋਿੋ;
ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੁੱਖਾਾਂ, ਨੁੱਕ ਜਾਾਂ ਮੁੰਹ ਨੁੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਨਾਾਂ ਧੋਏ ਹੁੱਥਾਾਂ ਨਾਲ;
ਵਿਮਾਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੁੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ;
ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ ਵਿੁੱਚ ਖੁੰਘੋ ਜਾਾਂ ਵਛੁੱਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਨਹੀ;ਾਂ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ (physical distancing) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ;
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਵਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਾਂ ਦਵਜਆਾਂ ਨੁੰ ਵਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਘਰ ਰਹੋ; ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਵਖਆ ਲਈ ਇੁੱਕ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਕਿਵਰੁੰਗ
(non-medical mask or face covering) ਪਵਹਨੋ (ਅਰਥਾਤ ਨੁੱਕ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਨੁੰ ਵਿਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਢਕਣ ਲਈ ਿਣਾਇਆ ਵਗਆ, ਅਤੇ ਤਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕੁੰਨ ਦੇ ਲਪਾਾਂ ਦਆਰਾ ਵਸਰ ਨਾਲ ਿੁੰਵਨਆ ਹੋਇਆ)।

ਨੋਟ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਰਥ
ਿੈ ਹਕ ਿਰ ਕੋਈ ਜੋ ਿਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਹਵਡ-19
ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 14 ਹਦਨਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। 14 ਹਦਨਾਾਂ ਦੀ ਹਮਆਦ ਉਸ ਹਦਨ ਤੋਂ ਸੁ ਰੂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਿੁੰਦੇ ਿੋ।
•
•

ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੁੰ ਕਆਰੁੰਟੀਨ (quarantine) (ਸਿੈ-ਅਲਗਾਅ)
ਕਰਨਾ ਜਰਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੁੰ ਅਲਗਾਅ (isolate) ਰੁੱਖਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
•

1-833-784-4397

•

canada.ca/coronavirus

•

phac.info.aspc@canada.ca

2

