PENDJABI / PUNJABI

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਕੋਜਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਜਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਿੋਖਮ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਮਾਰ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਿੁਝ ਿਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਿਲ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ
ਿਾਰਨ ਇੱ ਿ ਕਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਕਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਕੌ ਣ ਿਧੇਰੇ ਿੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ?
•

ਮੈਡੀਿਲ ਹਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿ:
o

ਕਦਲ ਦੀ ਕਿਮਾਰੀ

o

ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ (ਹਾਈ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ)

o

•
•

ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਕਿਮਾਰੀ

o

ਡਾਇਕਿਟੀਜ਼

o

ਿੈਂਸਰ

ਮੈਡੀਿਲ ਸਕਿਤੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੀਮੋਿਰ
ੈ ੇਪੀ, ਤੋਂ ਿਮਜ਼ੋਰ ਇਕਮਊਨ ਕਸਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿ
ਿਜ਼ੁਰਗ ਿਾਲਗ

ਜਤਆਰ ਰਹੋ
•
•

ਿੋਕਵਡ-19 ਿਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ www.canada.ca/coronavirus 'ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਸਕਚਤ ਰਹੋ।

ਆਪਣੀ ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਕਵਚ COVID-19 ਿਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਾਈ/ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਉਂਸਪਲ ਹੈਲਿ
ਵੈਿਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਝ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਲਈ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟੌਿ ਰੱ ਖੋ ਕਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ,
ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਗਰੌਸਰੀ, ਪੈੈੱਟ ਫ਼ਡ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦ।

•

ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ ਿਾਰੇ ਗੱ ਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਕਪਰਸਿਰਾਇਿ ਿੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਿਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।

•
•

ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਕਜਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਿਰੋ।

ਪਕਰਵਾਰ, ਇਿ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰੀ ਿੂੰ ਮਾਂ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਪਰਸਕਿਰਪਸ਼ਨਾਂ
ਕਲਆਉਣੀਆਂ, ਗਰੌਸਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ)।

•
•

ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹਨ।
ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋ।

ਕੋਜਿਡ-19 ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੋਖਮ ਨ੍ੂੰ ਜਕਿੇਂ ਘੱ ਟ ਕਰੀਏ
•

ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਸਰਫ ਮੈਡੀਿਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਓ।

•

ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਹੋ ਜੋ ਕਿਮਾਰ ਹਨ।

•

ਦਕਜਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰੋ, ਖ਼ਾਸਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਕਵਚ ਆ ਚੁੱ ਿੇ ਹਨ।

•

•

ਜੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਨੂੰ ਟਾਕਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦਾ ਤਾਂ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ:
o

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦਜੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱ ਖੋ

o

ਹੱ ਿ ਕਮਲਾਉਣ, ਚੁੂੰ ਮਣ ਜਾਂ ਜੱ ਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਜਾਏ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਹੱ ਿ ਕਹਲਾਓ।

o

ਗੱ ਲਿਾਤ ਨੂੰ ਸੂੰ ਖੇਪ ਰੱ ਖੋ।

ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱ ਿਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਸਕਿੂੰ ਟ ਲਈ ਅਿਸਰ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ਜਾਂ, ਜੇ ਉਪਲਿਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 60%
ਅਲਿੋਹਲ ਵਾਲੇ ਅਲਿੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਹੱ ਿਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ, ਨੱਿ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਿਚੋ।

•

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 60 ਪਰਸੈਂਟ ਅਲਿੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈ ਿੇ ਜਾਓ।

•

ਜਨਤਿ ਿਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੋਰਨੌਿਾਂ, ਹੈਂਡਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਿਟਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ
ਿਚੋ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਿ ਿਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਿ ਨੂੰ ਢਿਣ ਲਈ ਕਟਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ।

•

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇਿ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿੀਟਾਣ-ਰਕਹਤ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਿਸਰ ਛਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਟੌਇਲਟ,
ਿੈੈੱਡਸਾਈਡ ਟੇਿਲ, ਡੋਰਨੌਿ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਕਰਮੋਟ।

•

ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿ ਿਰਨ ਲਈ, ਕਸਰਫ ਪਰਵਾਕਨਤ ਸਖਤ-ਸਤਹ ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਡਰੱ ਗ ਆਈਡੈਂਟੀਕਫਿੇਸ਼ਨ
ਨੂੰਿਰ (ਡੀਆਈਐਨ) ਹੈ। ਡੀਆਈਐਨ ਹੈਲਿ ਿੈਨਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ਇੱ ਿ 8-ਅੂੰ ਿਾਂ ਦਾ ਨੂੰਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿ ਉਤਪਾਦ ਪਰਵਾਕਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ।

•

ਜਦੋਂ ਘਰੇਲ ਿੀਟਾਣਮੁਿਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਕਨਤ ਸਖਤ ਸਤਹ ਦੇ ਿੀਟਾਣਨਾਸ਼ਿ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਿ ਪਤਲਾ ਿਲੀਚ ਘੋਲ

ਲੇ ਿਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਕਮਲੀਲੀਟਰ (ਐਮਐਲ) ਪਰਤੀ 250 ਕਮਲੀਲੀਟਰ ਲੀਟਰ
ਪਾਣੀ ਜਾਂ 20 ਕਮਲੀਲੀਟਰ ਿਲੀਚ ਪਰਤੀ ਇੱ ਿ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ
ਿਲੀਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵਚ 0.1% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਿਲੋ ਰਾਈਟ ਘੋਲ ਦੇਣ ਲਈ 5% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਿਲੋ ਰਾਈਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲ (ਿਲੋ ਰੀਨ) ਿਲੀਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ।
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•

ਜੇ ਉਹ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੱ ਲ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਟਚ ਇਲੈ ਿਟਰਾਕਨਿ ਉਪਿਰਣਾਂ

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੀਿੋਰਡ, ਟੱ ਚ ਸਿਰੀਨ) ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70% ਅਲਿੋਹਲ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣ ਮੁਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
•
•
•

ਕਜਹੜੇ ਿੀਮਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਕਵਚ ਆਏ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਰਕਹਣਾ ਯਾਦ ਕਦਵਾਓ।
ਭੀੜ ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਇਿੱ ਠਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰੋ।

ਿਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰੋ।

ਿੇ ਤਹਾਨ੍ੂੰ ਕੋਜਿਡ-19 ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ੍ਾ ਹੈ
•

ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
o

ਨਵੀਂ ਖੂੰ ਘ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੂੰ ਘ ਕਜਹੜੀ ਕਵਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ

o

ਿੁਖਾਰ, ਜਾਂ

o
•
•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਲ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਿਾਨਿ ਪਿਕਲਿ ਹੈਲਿ ਯਕਨਟ ਨੂੰ
ਿਾਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।

ਕਸਹਤ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਫੈਕਸਲਟੀ ਕਵੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਾਲ ਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਰਿ
ਕਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਚਾ ਸਿਣ।

•

ਹੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਤਗੀਦੀ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
o

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵਚ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਮੁਸ਼ਿਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਹ ਚੜਨਾ, ਸਾਹ ਫੁੱ ਲਣਾ)

o

ਛਾਤੀ ਕਵੱ ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਿਾਅ

o

ਉਲਕਝਆ ਹੋਇਆ ਮਕਹਸਸ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਗਣ ਕਵਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਗੀਦੀ ਲੱਛਣ ਕਵਿਸਤ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਕਵਡ-19 ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋ।

ਿੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਕਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ: Canada.ca/coronavirus ਜਾਂ
1-833-784-4397 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ।
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