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ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ (ਤੱਥ ਸੀਟ) 
 

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀ ੀਂ ਇਕ ਦਜੇੂ ਦੇ ਮਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੋਮ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ਕੇ ਕੋਮਿਡ-19 ਦੇ 

ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ  ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਮਬ੍ਿਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰਭਾਿ਼ਿਾਲੀ ਤਰੀਮਕਆੀਂ ਮਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬ੍ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬ੍ਰ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਸੀ ੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਭਾਗ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। 

ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ ਦਮੂਜਆੀਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੂੰਿਾੀਂ ਮਿੱਚ 

ਤਬ੍ਦੀਲੀਆੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਜਸ ਮਿੱਚ ਼ਿਾਿਲ ਹਨ: 

• ਭੀੜ ਿਾਲੀਆੀਂ ਥਾਿਾੀਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾੀਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨਾ 

• ਸਿਾਨ ਗਰੀਮਟੂੰਗਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨਾ, ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ 

• ਉਚੱ ਜੋਖਿ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਸੀਿਤ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਡੇਰੀ ਉਿਰ ਦੇ ਬ੍ਾਲਗ ਅਤੇ 

ਿਾੜੀ ਮਸਹਤ ਿਾਲੇ ਮਿਅਕਤੀ) 

• ਮਜੂੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਮੂਜਆੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਬ੍ਾਹਾੀਂ ਦੀ ਲੂੰਬ੍ਾਈ (ਲਗਭਗ 2 ਿੀਟਰ) ਮਜੂੰਨੀ ਦਰੂੀ ਰੱਖਣਾ 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ 

ਇੱਥੇ ਦੱਕਸਆ ਕਿਆ ਹੈ:  

• ਹੈਂਡ਼ਿੇਕ, ਚੁੂੰਿਣ ਜਾੀਂ ਜੱਫੀ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਹੱਥ ਮਹਲਾ ਕੇ ਨਿਸਕਾਰ ਕਰੋ  

• ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਿਨੋਰੂੰਜਨ ਸਿੇਤ, ਮਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਰਹੋ 

• ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਚ ਇਕ ਿਾਰ ਗਰੌਸਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰੋ  

• ਔਫ-ਪ੍ੀਕ ਘੂੰਮਟਆੀਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਲਓ 

• ਿਰਚਅੁਲ ਿੀਮਟੂੰਗਾੀਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ 

• ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ੱਮਚਆੀਂ ਲਈ ਿਰਚਅੁਲ ਪ੍ਲੇਡੇਟਸ ਹੋਸਟ ਕਰੋ 

• ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਸਤਾੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਮਰਿਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਬ੍ਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 
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ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾੀਂ, 

• ਭੋਜਨ ਮਡਮਲਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਜਾੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 

• ਘਰ ਮਿੱਚ ਜਾੀਂ ਬ੍ਾਹਰ ਕਸਰਤ ਕਰੋ 

• ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਿ ਕਰੋ 

ਨੋਟ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਮਿਡ-19 ਸੂੰਚਾਮਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਮਦਖਾਉ ੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਮਜਹੀਆੀਂ 

ਸਮਥਤੀਆੀਂ ਮਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬ੍ਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਿੁ਼ਿਕਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਿੈਡੀਕਲ ਿਾਸਕ ਜਾੀਂ ਮਚਹਰੇ ਦੀ 

ਕਿਮਰੂੰਗ (non-medical mask or face covering) (ਅਰਥਾਤ ਨੱਕ ਅਤੇ ਿੂੂੰਹ ਨੂੂੰ  ਮਬ੍ਨਾੀਂ ਮਕਸੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ੂਰੀ 

ਤਰ੍ਾੀਂ ਢਕਣ ਲਈ ਬ੍ਣਾਇਆ ਮਗਆ, ਅਤੇ ਤਣੀਆੀਂ ਜਾੀਂ ਕੂੰਨ ਦੇ ਲੂਪ੍ਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਮਸਰ ਨਾਲ ਬ੍ੂੰਮਨਆ ਹੋਇਆ) 

ਪ੍ਮਹਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਸਾਹ ਦੀਆੀਂ ਬ੍ੂੂੰਦਾੀਂ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾੀਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾੀਂ ਦੇ ਮਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ੈਰੀਅਰ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਜਾੀਂ ਿੂੂੰਹ ਨੂੂੰ  ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਿੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਕ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਜਸ 

ਨਾਲ ਿਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਨੋਟ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ  ਤਕਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹਵਾਈ, ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਾੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਆੁਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕਰਹਾ 

ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 14 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਪਏਿਾ। 14 ਕਦਨਾੀਂ ਦੀ 

ਕਮਆਦ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ੀਂ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ (quarantine) (ਸਿੈ-

ਅਲਗਾਅ) ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਲਗਾਅ (isolate) ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: Canada.ca/coronavirus 1-833-784-4397  

 
 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html?topic=tilelink#wm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html?topic=tilelink#wm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/instructions-sew-no-sew-cloth-face-covering.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/coronavirus-disease-covid-19-how-to-self-isolate-home-exposed-no-symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

	ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ (ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ)
	ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
	ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:


