ਕੋ ਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁ ਣ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਵੱ ਧ ਮਾਅਨੇ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ।
PENDJABI / PUNJABI

ਸੂਿਚਤ ਿਵਕਲਪ ਬਣਾਓ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋ ਲੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ।

ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਗੌ ਰ ਕਰੋ , ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ।

ਬੰ ਦ ਜਗ੍ਹ ਾਵਾਂ (ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ), ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ ।

ਆਪਣੇ ਨੇ ੜਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ।

$

ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੈ ਿਟੰ ਗ ਲਈ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ।

ਅਲਕੋ ਹਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਰਣਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋ ਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈ ਲਾਅ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ , ਿਚੰ ਤਾ ਵਾਲੇ
ਵੇ ਰੀਐਂਟਾਂ ਸਮੇ ਤ।

ਕੋ ਿਵਡ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੋ
ਜਦੋ ਂ ਿਕ ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈ ਨੇਡਾ ਿਵੱ ਚ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਘੱ ਟ ਜੋ ਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈ ਿਟੰ ਗਾਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।ਵੈ ਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਰੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਹੁ ਣ ਲਈ, ਵੈ ਕਸੀਨਾਂ ਿਨੱਜੀ ਬਚਾਅ ਅਿਭਆਸਾਂ ਸਮੇ ਤ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦ
ਂ ੀਆਂ ।

ਜੋ ਖਮ ਘੱ ਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ :

ਜੋ ਖਮ ਵਧੇ ਰੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ

ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਬੰ ਦ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ (ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਨੱਜੀ ਰੋ ਕਥਾਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸਾਂ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਗੱ ਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱ ਟ ਰੱ ਖੋ, ਸੰ ਖੇਪ ਰੱ ਖੋ
ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਕੇ , ਿਜਨਾਂ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਿਹ ਕੇ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈ ਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਵੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਨੱਜੀ ਰੋ ਕਥਾਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਗੱ ਲਾਂਬਾਤਾਂ ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਸੰ ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਜਨੀਂ ਵੱ ਧ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈ ਨੀਟਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ।

ਕੋ ਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈ ਿਟੰ ਗ 'ਤੇ ਕਈ ਪਬਿਲਕ
ਹੈ ਲਥ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਿਚੰ ਤਾ ਦੇ ਵੇ ਰੀਐਂਟਾਂ ਦੇ ਫੈ ਲਾਅ ਨਾਲ
ਹੋ ਰ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।

ਕੋ ਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈ ਲਾਅ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਦੇ ਵੇ ਰੀਐਂਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੈ ਿਟੰ ਗ 'ਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ
ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੈ ਿਟੰ ਗ ਇੱ ਕ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ
ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ ।

ਸੈ ਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ /ਜਾਂ
ਬਾਰੀਆਂ ਖੋ ਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਨਾ ਹੋ ਣ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਹੈ ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਜੋ ਖਮ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਵਧੇ ਰੇ ਜੋ ਖਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋ ਚੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂ ਿਜਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਿਵਡ-19 ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਰੱ ਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ:

ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਫੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਕੋ ਿਵਡ ਅਲਰਟ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ।

ਕੋ ਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ:

ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਸਕੋ ।

ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚ
ਕੋ ਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ
ਸਕੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋ ਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋ ਰ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਕੋ ਿਵਡ ਅਲਰਟ ਐਪ ਨੂੰ
ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

canada.ca/le-coronavirus

1-833-784-4397

