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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ (ਕੋਵਵਡ-19)
ਘਰ ਵਵਚ ਕੋਵਵਡ -19 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਵੇਂ ਕਰੀਏ: ਕੇਅਰਵਗਵਰਜ਼ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਹਸਪਤਹਲ ਜਿਚ ਦਹਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਹਏ, ਆਪਣੀ ਜਸਹਤਯਹਬੀ ਦੌਰਹਨ
ਇਕ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰਨ ਿਹਲੇ ਦੇ ਨਹਲ ਘਰ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਸੂੰਜਦਗਧ ਹੈ ਿਹਾਂ ਸੂੰਭਹਿਤ ਕੋਜਿਡ-19 ਹੈ, ਤਹਾਂ ਘਰ ਜਿੱਚ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਹਈਚਹਰੇ ਦੇ ਲੋ ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਹਉਣ ਲਈ ਹੇਠਹਾਂ ਜਦੱਤੇ ਕਦਮਹਾਂ ਦੀ ਪਹਲਣਹ ਕਰਨੀ
ਮਹੱਤਿਪਰਨ ਹੈ।

ਕੋਵਵਡ -19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ
-

ਬੁਖਹਰ
ਖੂੰਘ
ਸਹਹ ਲੈ ਣ ਜਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
-

-

-

ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ ਸੂੰਭਹਲ ਪਰਦਹਤਹ ਿਹਾਂ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਹਰਟੀ ਦੁਆਰਹ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱ ਛਣਹਾਂ
ਦੀ ਜਨਗਰਹਨੀ ਕਰੋ।
ਜਿਗੜ ਰਹੇ ਲੱ ਛਣਹਾਂ, ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਤੇਜ਼ ਸਹਹ ਲੈ ਣਹ, ਸਹਹ ਲੈ ਣ ਜਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਲਜਿਆ ਮਜਹਸਸ ਕਰਨਹ, ਤੁ ਹਹਨੂੰ ਪਛਹਣਨ
ਜਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਹ, ਬੁਖਹਰ ਤੋਂ ਠੂੰਡ ਲੱ ਗਣਹ ਿਹਾਂ ਉਹ ਬੁਖਹਰ ਿੋ ਜਕ ਬੁਖਹਰ ਨੂੰ ਘਟਹਉਣ ਿਹਲੀ ਦਿਹਈ (ਜਿਿੇਂ ਜਕ
ਆਈਬਪਰੋਜਿਨ, ਐਸੀਟਹਜਮਨੋਜ਼ਿਨ) ਨਹਲ 12 ਘੂੰਜਟਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਹ, ਲਈ ਜਨਗਰਹਨੀ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱ ਛਣ ਵਵਕਵਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ 911 ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ
ਿੇ ਐਾਂਬਲੈਂ ਸ ਬੁਲਹਉਣੀ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਜਡਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਜਿਡ-19 ਹੈ। ਿੇ ਜਕਸੇ ਪਰਹਈਿੇਟ ਿਹਹਨ ਜਿੱਚ ਹਸਪਤਹਲ ਿਹ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਹਸਪਤਹਲ ਨੂੰ ਪਜਹਲਹਾਂ ਿੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਜਿਡ-19 ਹੈ।

ਹੱਥ ਸਾਫ ਰੱਖੋ
-

ਆਪਣੇ ਹੱਥਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆਾਂ ਦੇ ਹੱਥਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਹਬਣ ਅਤੇ ਪਹਣੀ ਨਹਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਜਕੂੰਟ ਲਈ ਧੋਿੋ,
ਖਹਸਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਕਸਮ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਹਅਦ (ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਡਹਇਪਰ ਬਦਲਣਹ) ਅਤੇ ਦਸਤਹਜਨਆਾਂ ਨੂੰ ਹਟਹਉਣ ਤੋਂ
ਬਹਅਦ।

-

-

ਿੇ ਸਹਬਣ ਅਤੇ ਪਹਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁ ਹਹਡੇ ਹੱਥ ਗੂੰਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਲੱ ਗਦੇ, ਤਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਹਰਤ ਸੈਨੀਟਹਈਜ਼ਰ
(ਏਬੀਐਚਐਸ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਜਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਿੇ। ਿੇ ਹੱਥ ਗੂੰਦੇ ਲੱ ਗਦੇ ਹਨ, ਪਜਹਲਹਾਂ ਜਗੱਲੀ
ਿਹਈਪ ਨਹਲ ਗੂੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਹਓ, ਜਿਰ ਏਬੀਐਚਐਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪੇਪਰ ਟਹਿਲ ਨਹਲ ਹੱਥ ਸੁਕਹਓ।
ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੋਿੇ, ਤਹਾਂ ਦੁਬਹਰਹ ਿਰਤੋਂਯੋਗ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਇਹ ਜਗੱਲਹ ਹੋ ਿਹਿੇ ਤਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ।
ਸਹਾਂਿਹ ਨਹ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਹਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਬਨਹਾਂ ਧੋਏ ਹੱਥ ਨਹ ਲਗਹਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਚਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹ ਛਹਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਹਜਹਤ ਕਰੋ।

ਦੂਵਜਆਾਂ ਵਵੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
-

-

ਤੁ ਹਹਡਹ ਬੱਚਹ ਤੁ ਹਹਡੇ ਘਰ ਿਹਾਂ ਜਨਗਰਹਨੀ ਅਧੀਨ ਬਹਹਰੀ ਿਗ੍ਹ ਜਿੱਚ ਰਜਹਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ, ਦੋਸਤਹਾਂ ਨਹਲ ਨਹੀ ਾਂ ਖੇਡਣਹ
ਚਹਹੀਦਹ ਿਹਾਂ ਸਕਲ ਿਹਾਂ ਿਨਤਕ ਖੇਤਰਹਾਂ ਜਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਿਹਣਹ ਚਹਹੀਦਹ, ਅਤੇ ਿੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਹਾਂ ਦਜਿਆਾਂ ਦੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਿਹਸਲੇ
ਅੂੰਦਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਹ ਚਹਹੀਦਹ।
ਬੱਚੇ ਨਹਲ ਜਨੱ ਿੀ ਚੀਜ਼ਹਾਂ ਸਹਾਂਿੀਆਾਂ ਨਹ ਕਰੋ, ਜਿਿੇਂ ਟੁੱਥਬਰਸ਼, ਤੌਲੀਏ, ਬੈਡ ਦੀ ਚਹਦਰ, ਬਰਤਨ ਿਹਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰਹਜਨਕ ਉਪਕਰਣ।
ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਹਰਥਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਂਿਹ ਨਹ ਕਰੋ।
ਿੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱ ਗ ਬਹਥਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿੇ ਸੂੰਭਿ ਨਹ ਹੋਿੇ ਤਹਾਂ ਿਲੱ ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਟਹਇਲਟ ਦੇ
ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰ ਜਦਓ।
ਛਹਤੀ ਦਹ ਦੁੱਧ ਚੁੂੰਘਹਉਣ ਿਹਲੀਆਾਂ ਮਹਿਹਾਂ ਲਈ: ਦੁੱਧ ਚੁੂੰਘਹਉਣ ਦੇ ਤੁ ਹਹਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਸਹਤ ਲਹਭਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਸਿਹਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਿਹਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੂੰਘਹਉਣਹ ਿਹਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਬਮਹਰੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿੇਸ ਮਹਸਕ ਪਜਹਨੋ ।
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਹਰਮਲਹ ਿਹਾਂ ਕੱਜਢਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਜਪਲਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਹਰੇਕ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਉਪਕਰਣਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਧਹਨੀ ਨਹਲ
ਸਟਰਲਹਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੋਤਲਹਾਂ ਿਹਾਂ ਬਰੈਸਟ ਪੂੰਪ ਨੂੰ ਸਹਾਂਿਹ ਨਹ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ
-

-

ਿਰਤੇ ਗਏ ਜਚਹਰੇ ਦੇ ਮਹਸਕ, ਦਸਤਹਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਜਸ਼ਤ ਚੀਜ਼ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਈਨਰ ਲੱ ਗੇ ਕੂੰਟਨ
ੇ ਰ ਜਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਸਮੱਗਰੀ
ਨੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬੂੰਨੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੜੇ ਦੇ ਨਹਲ ਸੁੱਟੋ।
ਸੂੰਭਹਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਜਸ਼ਤ ਲਹਾਂਡਰੀ ਨੂੰ ਪਲਹਸਜਟਕ ਲਹਈਨਰ ਿਹਲੇ ਕੂੰਟੇਨਰ ਜਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਹਲਹਓ ਨਹ। ਜਨਯਮਤ
ਲਹਾਂਡਰੀ ਸਹਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਹਣੀ (60-90°C) ਨਹਲ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਹਓ। ਬੱਚੇ ਨਹਲ ਸਬੂੰਧਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ
ਚਹਦਰਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਰੀ ਲਹਾਂਡਰੀ ਨਹਲ ਧੋਤਹ ਿਹ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਦਜਸ਼ਤ ਲਹਾਂਡਰੀ ਦੇ ਜਸੱਧੇ ਸੂੰਪਰਕ ਜਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਦਸਤਹਨੇ ਅਤੇ
ਿੇਸ ਮਹਸਕ ਪਜਹਨਣੇ ਚਹਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਹਨਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਿਹਰ, ਸਜਤਹਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਹਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਰਿਹਜਨਤ ਸਖਤ-ਸਤਹ ਦੇ ਕੀਟਹਣਨਹਸ਼ਕ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਿੋ ਘਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਛਹੂੰਦੇ ਹਨ (ਉਦਹਹਰਣ ਲਈ, ਟੌਇਲੈ ਟ, ਲਹਾਂਡਰੀ ਦੇ ਕੂੰਟੇਨਰ, ਬੈੱਡਸਹਈਡ
ਟੇਬਲ, ਡੋਰਨੌਬ, ਿੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਜਿਜ਼ਨ ਜਰਮੋਟ)। 70% ਅਲਕੋਹਲ ਿਹਈਪਹਾਂ ਨਹਲ ਟਚ ਸਕਰੀਨਹਾਂ ਸਹਿ ਕਰੋ।

2

ਆਪਣੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰੋ
-

-

ਜਸਰਿ ਇੱਕ ਜਸਹਤਮੂੰਦ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਹਲ ਪਰਦਹਨ ਕਰਨੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁ ਹਹਡੇ ਘਰ ਜਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ
ਸੇਧ ਦੀ ਪਹਲਣਹ ਕਰਨੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਜਬਮਹਰੀ ਦਹ ਜਜ਼ਆਦਹ ਖਤਰਹ ਹੁੂੰਦਹ ਹੈ ਉਹਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜਿਡ-19 ਿਹਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਦੇਖਭਹਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਹਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਅਕਤੀ, ਪੁਰਹਣੀਆਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਜਥਤੀਆਾਂ ਿਹਲੇ (ਉਦਹਹਰਣ ਲਈ,
ਜਦਲ ਦੀ ਜਬਮਹਰੀ, ਸ਼ਗਰ) ਿਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਜਮਊਨ ਪਰਣਹਲੀ ਿਹਲੇ ਸ਼ਹਮਲ ਹਨ।
ਿੇ ਤੁ ਹਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਿਹਸਲੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਿੇਸ ਮਹਸਕ, ਜਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਸਤਹਨੇ ਅਤੇ ਅੱਖਹਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਜਖਆ ਪਜਹਨੋ।
ਿੇਸ ਮਹਸਕ ਿਹਾਂ ਦਸਤਹਜਨਆਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਿਰਤੋਂ ਨਹ ਕਰੋ।
ਿੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿੇਸ ਮਹਸਕ ਿੀ ਪਜਹਨਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਜਚਹਰੇ ਿਹਾਂ ਮਹਸਕ ਨੂੰ ਨਹ ਛਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਹਹਤ ਕੀਤਹ ਿਹਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।

ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
-

ਲੱ ਛਣਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਨਗਰਹਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਅਲਗਹਅ ਰੱਖਣ ਬਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਹਨਕ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ
ਅਥਹਰਟੀ ਦੁਆਰਹ ਜਦੱਤੀ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਲਹਹ ਦੀ ਪਹਲਣਹ ਕਰੋ।
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਭਹਿੇਂ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣ ਿੀ ਜਿਕਜਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਿੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰਦੇਸ਼ਹਾਂ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਹਨਕ ਪਬਜਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਹਰਟੀ ਨਹਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਾਂ ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ਿੇਸ ਮਹਸਕ (ਦੁਬਹਰਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਨਹ ਕਰੋ)
ਦੇਖਭਹਲ ਕਰਨ ਿਹਲੇ ਦੁਆਰਹ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਅੱਖਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ (ਿੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਿਹਾਂ ਚਸ਼ਮੇ)
ਦੇਖਭਹਲ ਕਰਨ ਿਹਲੇ ਦੁਆਰਹ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਜਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਸਤਹਨੇ (ਦੁਬਹਰਹ ਿਰਤੋਂ ਨਹ ਕਰੋ)
ਜਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪੇਪਰ ਟਹਿਲ
ਜਟਸ਼
ਪਲਹਸਜਟਕ ਲਹਈਨਰ ਦੇ ਨਹਲ ਕੜੇਦਹਨ
ਥਰਮਹਮੀਟਰ
ਾਂ ਰ ਦਿਹਈਆਾਂ (ਉਦਹਹਰਣ ਲਈ, ਆਈਬਪਰੋਜਿਨ ਿਹਾਂ ਐਸੀਟਹਜਮਨੋਜ਼ਿਨ)
ਬੁਖਹਰ ਨੂੰ ਘਟਹਉਣ ਲਈ ਓਿਰ ਦੀ ਕਹਊਟ
ਚਲਦਹ ਪਹਣੀ
ਹੈੂੰਡ ਸੋਪ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਿਹਲਹ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਹਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਹਈਜ਼ਰ
ਜਡਸ਼ ਸੋਪ
ਜਨਯਮਤ ਲਹਾਂਡਰੀ ਸੋਪ
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□
□
□

ਜਨਯਮਤ ਘਰੇਲ ਸਿਹਈ ਦੇ ਉਤਪਹਦ
ਇੱਕ-ਸਟੈੱਪ ਕਲੀਨਰ/ਕੀਟਹਣਨਹਸ਼ਕ
ਸਖਤ-ਸਤਹ ਕੀਟਹਣਨਹਸ਼ਕ, ਿਹਾਂ ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੋਿੇ ਤਹਾਂ ਗਹੜ੍ਹ (5%) ਤਰਲ ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਪਣ ਲਈ ਇਕ
ਿੱਖਰਹ ਕੂੰਟੇਨਰ

□

ਅਲਕੋਹਲ ਪਰੈਪ ਿਹਈਪਹਾਂ

ਕੋਿੀਡ -19 ਦੇ ਿੈਲਹਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਸਹਰੇ ਆਪਣੀ ਭਜਮਕਹ ਜਨਭਹ ਸਕਦੇ ਹਹਾਂ। ਿਧੇਰੇ ਿਹਣਕਹਰੀ ਲਈ
Canada.ca/coronavirus 'ਤੇ ਿਹਉ ਿਹਾਂ 1-833-784-4397 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।
Canada.ca/le-coronavirus
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