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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ (COVID-19)
ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ COVID-19 ਨੰ ਰੋਕਣਾ: ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ
ਲਈ ਸਲਾਹ
ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱਚ, ਅਸ ੀਂ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਚਿੱਕ ਰਹੇ ਹਾੀਂ। ਕਝ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾੀਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਕੂੰਮਕਾਜ ਸਮੇਂ ਨੂੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾੀਂ ਸ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਜਾੀਂ ਕਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ
ਨੂੂੰ ਘਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆੀਂ ਨੂੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਅਜੇ ਦੂਵਜਆੀਂ ਨੂੂੰ ਕੂੰਮ ਤੇ ਜਾੀਂਦੇ
ਰਵਹਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕਉਵੀਂ ਕ ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ ਲ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਨੌਕਰ ਆੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮੇ ਜ ਨ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਬਵਨਆਦ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਾੀਂ ਨੂੂੰ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਮੂੰਨੇ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਫਸਟ
ਵਰਸਪੌਂਡਰ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਕਰ, ਵਕਿਵਟਕਲ ਇੂੰਫਿਾਸਟਿਿੱਕਚਰ ਰਕਰ, ਹਾਈਡਿੋ ਅਤੇ ਨੈਚਰਲ ਿੈਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ
ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ ਖਾਣ ਪ ਣ ਅਤੇ ਦ ਾਈਆੀਂ ਰਿ ਆੀਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾੀਂ ਤਿੱਕ ਸ ਵਮਤ ਨਹ ੀਂ
ਹਨ।
ਹਾਲਾੀਂਵਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਵਨਿੱ ਜ ਜ ਨ ਵ ਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ,
ਸਾਨੂੂੰ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾੀਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਦ ਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਅਵਤਵਰਕਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਾ ਾੀਂ
ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਾੀਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨੂੂੰ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਅਤੇ ਿਾਹਕਾੀਂ ਦ ਵਸਹਤ ਦ ਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਾਲ
ਥਾੀਂ ਨੂੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਾ ਾੀਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਿ ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੰ COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ-ਸਚਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਚਦਸਾ-ਚਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਯਕ ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਥਾ ਾੀਂ ਤੇ ਰਤ ਆੀਂ ਜਾੀਂਦ ਆੀਂ ਲਾਿ ਰੋਕਣ ਦ ਆੀਂ
ਨ ਤ ਆੀਂ ਅਤੇ ਅਵਿਆਸਾੀਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ:
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਰੱਖੋ:
-

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 20 ਸਵਕੂੰਟਾੀਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋ ੋ
ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ੀਂ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨ ਟਾਈਜ਼ਰ ਦ

-

ਆਪਣ ਬਾੀਂਹ ਦੇ ਮੋੜ (ਕੂਹਣ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਿਾਿ) ਵ ਿੱਚ ਖੂੰਘੋ ਜਾੀਂ ਵਛਿੱਕੋ
ਉਹਨਾੀਂ ਸਵਤਹਾੀਂ ਨੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਛੂਹੂੰਦੇ ਹਨ
ਹਿੱਥ ਵਮਲਾਉਣ ਦ ਬਜਾਏ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਥ ਵਹਲਾਓ ਜਾੀਂ ਕੂਹਣ ਨੂੂੰ ਧਿੱਕੋ
ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਨਸਾਰ ਵਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਨਿੱ ਜ ਸਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।

-

ਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਆਪਣ ਆੀਂ ਅਿੱਖਾੀਂ, ਨਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ:ੋ
- ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ, ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਵਤਹ, ਫੋਨ, ਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਿਾਵਨਕਸ, ਕੈਸ਼ ਰਵਜਸਟਰ, ਕ ਪੈਡ, ਐਲ ੇਟਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਟੇਬਲ ਰਿ ਆੀਂ ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਉਪਯਕਤ ਉਤਪਾਦਾੀਂ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਾਰ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵ ਿੱਚ ਿੂੰਦੇ ਹੋਣ।

-

ਜੇ ਉਹ ਰੋਿਾਣੂ-ਮਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾੀਂ ਦ ਰਤੋਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਅਕਸਰ ਛੂਹੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਇਲੈ ਕਟਿਾਵਨਕਸ
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਫ਼ੋਨ, ਕੂੰਵਪਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾੀਂ ਨੂੂੰ 70% ਅਲਕੋਹਲ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਲਕੋਹਲ ਪਿੈਿੱਪ ਾਈਪਾੀਂ) ਨਾਲ ਰੋਿਾਣੂ-ਮਕਤ
ਕ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ:ੋ
- ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਹਕਰਮ ਆੀਂ ਅਤੇ ਿਾਹਕਾੀਂ ਵ ਚਕਾਰ 2 ਮ ਟਰ ਦ ਦੂਰ ਰਿੱਖੋ।
- ਡੈਸਕਾੀਂ, ਟੇਬਲਾੀਂ ਅਤੇ ਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾੀਂ ਵ ਚਕਾਰ ਦੂਰ ਧਾਓ।
- ਉਹਨਾੀਂ ਿਤ ਵ ਧ ਆੀਂ ਨੂੂੰ ਘਟਾਓ ਵਜਸ ਲਈ ਸਰ ਰਕ ਨੇੜਤਾ ਜਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਟ ਮ ਮ ਵਟੂੰਿਾੀਂ।
- 2 ਮ ਟਰ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੇ ਵਕਸੇ ਸੂੰਪਰਕਾੀਂ ਨੂੂੰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸ ਵਮਤ ਰਿੱਖ।ੋ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ COVID-19 ਦਾ ਲੱ ਛਣ ਹੈ:
- ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਨੂੂੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਸਾਡੇ ਸ ੈ-ਮਲਾੀਂਕਣ ਟੂਲ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾਓ ਵਕ
ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ, ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ COVID-19 (ਬਖਾਰ, ਖਾੀਂਸ ਜਾੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲ) ਦਾ ਇਿੱਕ ਲਿੱ ਛਣ ਹੈ, ਜਾੀਂ ਹਲਕੇ
ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਦੂਵਜਆੀਂ ਵ ਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਤਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਾਲ ਥਾੀਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਜਹੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਦੂਵਜਆੀਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ
ਜਾਓ, ਜੇ ਸੂੰਿ ਹੋ ੇ ਤਾੀਂ ਪਬਵਲਕ ਟਿਾੂੰਵਜ਼ਟ (ਵਜ ੇਂ ਬਿੱਸਾੀਂ, ਰੇਲ, ਟੈਕਸ ) ਦ ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
- ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ਸਲਾਹ ਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਤਸ ੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣ ਵ ਿੱਤ ਸਵਥਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਚੂੰਤਤ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਰਹ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਲਈ
ਕੂੰਮ ਾਲ ਥਾੀਂ ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨ ਤ ਆੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨੂੂੰ
ਸੂੰਚਾਵਰਤ ਕ ਤ ਆੀਂ ਿਈਆੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦਆਰਾ ਸਮਝ ਆੀਂ ਿਈਆੀਂ ਹਨ:
-

COVID-19 ਮਹਾੀਂਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਦ ਆੀਂ ਥਾ ਾੀਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾੀਂ ਲਈ ਜੋਖਮ-ਸੂਵਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦ ਰਤੋਂ
ਕਰੋ।
COVID-19 ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਾਅ ਤਸ ੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਾਹਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਧਾਓ।
ਬ ਮਾਰ ਕਲਾਇੂੰਟਾੀਂ ਜਾੀਂ ਿਾਹਕਾੀਂ ਨੂੂੰ ਕੂੰਮ ਾਲ ਥਾੀਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਕਵਹਣ ਾਲੇ ਸੂੰਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।
ਸਾਹ ਦ ਚੂੰਿ ਸ ਛ
ਿੱ ਤਾ, ਹਿੱਥਾੀਂ ਦ ਸ ਿੱਛਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਹਤਮੂੰਦ ਅਵਿਆਸਾੀਂ ਨੂੂੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸੂੰਕਤ
ੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।
ਵਜਥੇ ਸੂੰਿ ਹੈ, ਸਮਾਵਜਕ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨ ਤ ਆੀਂ ਅਤੇ ਪਿਵਕਵਰਆ ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਵ ਸਥਤ ਕਰੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਟੈਲ ਰਵਕੂੰਿ
ਵ ਸਥਾ, ਲਚ ਲੇ ਘੂੰਟੇ, ਹੈਰਾਨ ਜਨਕ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਲ ਕਾਨਫਰੈਂਵਸੂੰਿ ਦ ਰਤੋਂ।
ਸਾਰ ਆੀਂ ਿੈਰ-ਜ਼ਰੂਰ ਮ ਵਟੂੰਿਾੀਂ ਜਾੀਂ ਯਾਤਰਾ ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰੋ ਜਾੀਂ ਮਲਤ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਾੀਂ ਥਾ ਾੀਂ ਲਈ ਕੂੰਮ ਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਲਾੀਂਕਣ ਕਰੋ ਵਜਿੱਥੇ ਲੋ ਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ
ਚ ਜ਼ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਸਾੀਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਾੀਂ ਖੇਤਰਾੀਂ ਵ ਚ ਸਫਾਈ ਦ ਬਾਰੂੰਬਾਰਤਾ ਨੂੂੰ ਧਾਓ।
ਉਨ੍ਾੀਂ ਤਰ ਵਕਆੀਂ 'ਤੇ ਿੌਰ ਕਰੋ ਵਜਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰ ਆੀਂ ਦਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਡੈਸਕਾੀਂ ਦੇ
ਵ ਚਕਾਰ, ਲਾਈਨ-ਅਪਸ ਵ ਿੱਚ ਅਤੇ ਰਕਸਟੇਸਨਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਦੂਰ ਧਾਉਣਾ।
ਿਾਹਕਾੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਦਰਵਮਆਨ ਆਪਸ ਿਿੱਲਬਾਤ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤਹਾਡ ਸਥਾਪਨਾ
ਵ ਿੱਚ ਪਿ ਾਵਨਤ ਿਾਹਕਾੀਂ ਦ ਸੂੰਵਖਆ ਨੂੂੰ ਸ ਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਿਾਹਕਾੀਂ ਦ ਸੇ ਾ ਕਰਨਾ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2 ਮ ਟਰ ਦ
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ਅਲਵਹਦਿ ਰਿੱਖ ਜਾਣ ਚਾਹ ਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਰਕਾ ਟ ਨਾ ਹੋ ੇ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਕਊਵਬਕਲ, ਪਲੈ ਕਸ ਿਲਾਸ
ਵ ੂੰਡੋ)।
ੀਂ ਆੀਂ ਸਹੂਲਤਾੀਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ ਪਿਦਾਨ ਕਰੋ:
ਕੂੰਮ ਦ ਜਿ੍ਾ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਦ
- ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦ ਆੀਂ ਸਹੂਲਤਾੀਂ ਤਕ ਪਹੂੰਚ ਪਿਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਾਲ ਥਾੀਂ ਤੇ ਪਿਮਿੱਖ ਥਾ ਾੀਂ ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨ ਟਾਈਵਜੂੰਿ ਵਡਸਪੈਂਸਰਾੀਂ ਨੂੂੰ ਰਿੱਖੋ।
- ਇਹ ਸਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਉਿੱਚ ਟਿੈਵਫਕ ਾਲੇ ਕੂੰਮ ਾਲੇ ਖੇਤਰਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾੀਂ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਾਲ ਆੀਂ ਸਵਤਹਾੀਂ ਨੂੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਾਰ
ਰੋਿਾਣੂ ਮਕਤ ਕ ਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਾਲ ਆੀਂ ਥਾ ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਮਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਾਈ
ਸਪਲਾਈਆੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
- ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨੂੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਿੱਵਖਆ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦਆਰਾ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕ ਤੇ ਿਏ ਕੋਈ ਵਨਿੱ ਜ ਸਰਿੱਵਖਆ
ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕ ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਪਿਦਾਨ ਕਰੋ, ਵਕ ਇਸਦ ਸਹ ਰਤੋਂ ਕ ਤ ਜਾੀਂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵਕ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੇ ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ:
-

-

ਵਸਿੱਕ (sick) ਛਿੱਟ ਦ ਆੀਂ ਨ ਤ ਆੀਂ ਵ ਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਵਕ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨੂੂੰ ਸ ੈ-ਅਲਿਾ
ਕਰਨ ਵ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ਆੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੋਟਾੀਂ ਨੂੂੰ ਿੇਜਣ ਦ ਲੋ ੜ ਨੂੂੰ ਮਅਿੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਕਉਵੀਂ ਕ ਇਹ
ੀਂ ਾ ਹੈ।
ਪਵਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਬੋਝਲ ਵਸਹਤ ਸੂੰਿਾਲ ਪਿਣਾਲ ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਦ
ਜੇ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨੂੂੰ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆ ਾਜਾਈ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਲਚ ਲੇ ਘੂੰਵਟਆੀਂ' ਤੇ ਵ ਚਾਰ
ਕਰੋ ਤਾੀਂ ਜੋ ਉਹ ਪ ਕ ਟਰੈ ਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਵ ਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਉਹ ਪਬਵਲਕ ਟਿਾੀਂਵਜਟ ਦ ਰਤੋਂ ਕ ਤੇ ਵਬਨਾੀਂ ਘਰ ਵਕ ੇਂ
ਪਰਤਣਿੇ।
ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰਾੀਂ ਵ ਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾੀਂ ਸੂੰਿਾਵ ਤ ਸਕੂਲ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ ਆੀਂ ਵ ਿੱਚ ਾਧੇ ਲਈ
ਵਤਆਰ ਰਹੋ।

ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾ
-

-

ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੈਰ-ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹ ੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹ ਦ ।
ਵਕਸੇ ਆਿਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੜੇ ਜੋਖਮਾੀਂ ਅਤੇ ਫਾਇਵਦਆੀਂ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵ ਕਲਪਾੀਂ ਦਾ ਮਲਾੀਂਕਣ ਕਰੋ,
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਲਤ ਕਰਨਾ, ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾੀਂ ਰਚਅਲ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣਾ।
ਪਿਿਾਵ ਤ ਖੇਤਰਾੀਂ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਯਾਤਰਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਵਸਹਤ ਨੋਵਟਸਾੀਂ ਬਾਰੇ ਨ ਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੂੰ ਜਾੀਂਚੋ।
ੀਂ ੇ ਹੋ, ਤਹਾਨੂੂੰ 14 ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ ਸ ੈ-ਅਲਿਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਸ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਕਸੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਾਪਸ ਆਉਦ
ਜਦੋਂ ਤਸ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ 14 ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ ਲਿੱ ਛਣਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣ ਵਨਿਰਾਨ ਕਰੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ
ਖੂੰਘ, ਬਖਾਰ ਜਾੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲ।
ਜੇ ਤਸ ੀਂ ਹਲਕੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਖਾੀਂਸ , ਬਖਾਰ ਜਾੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਘਰ ਵ ਿੱਚ
ਅਲਿੱ ਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ਼ਰਰੀ ਵਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਤਰਾ
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-

-

ੀਂ ਆ ਾਜਾਈ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਟਰਿੱਕ ਡਰਾਈ ਰਾੀਂ, ਰੇਲ ਜਾੀਂ ਹ ਾਈ ਅਮਲੇ ਨੂੂੰ , COVID-19 ਪਿਤ ਵਕਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼
ਲੋੜ ਦੇ
ਦੇ ਕੂੰਮਕਾਜ ਨੂੂੰ ਚਲਦਾ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਦ ਆ ਾਜਾਈ ਨੂੂੰ ਯਕ ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦ
ਜਰੂਰਤ ਹੂੰਦ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰ ਰਕਰਾੀਂ ਨੂੂੰ ਕੂੰਮ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਵਦਨਾੀਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਲਿੱ ਿ ਰਿੱਖਣ ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ੀਂ ਹੂੰਦ ,
ਪਰੂੰਤੂ ਉਹਨਾੀਂ ਨੂੂੰ ਲਿੱ ਛਣਾੀਂ ਲਈ ਬਰ ਕ ਨਾਲ ਵਨਿਰਾਨ ਕਰਨ ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੂੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਹਲਕੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵ ਕਸਤ
ਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਤਰੂੰਤ ਸ ੈ-ਅਲਿਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸ ੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ
Canada.ca/coronavirus ਤੇ ਜਾਓ ਜਾੀਂ 1-833-784-4397 ‘ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।
Canada.ca/le-coronavirus
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