COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀ
ਲਾਗ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸ ੀਂ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜਸੱਿ ਰਹੇ ਹਾੀਂ, ਕੁਝ
ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਹਨ ਿੋ ਅਸ ੀਂ ਸਾਰੇ COVID-19 ਦ ਪਕੜ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਦਜਿਆੀਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਿੋਿਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। ਇਹ
ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹੋਰ ਲਾਗਾੀਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਜਵੱਚ ਵ ਮਦਦ ਕਰਨਗ ਆੀਂ।
COVID-19 ਅਤੇ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹੋਰ ਲਾਗਾੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਫਲ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾੀਂ ਜਵੱਚ ਗੰਭ ਰ ਬ ਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ।
COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭ ਰ ਬ ਮਾਰ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟ ਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ੀਂ ੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਸ ੀਂ COVID-19 ਿਾੀਂ ਸਾਹ
ਹਾਲਾੀਂਜਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਟ ਕਾ ਲਗਵਾਉਦ
ਦ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦ ਪਕੜ ਜਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਇਹ ਸੇਧ ਕਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ
ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਹੁਣ COVID-19 ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿਾੀਂਚ ਨਹ ੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਧ
2 ਭਾਗਾੀਂ ਜਵੱਚ ਹੈ:
1. ਿੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ
ਤੁ ਸ ੀਂ COVID-19 ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹ ੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਿੋ ਤੁ ਸ ੀਂ
ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਦ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2. ਉਹਨਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਨੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ
ਦਾ ਨਤ ਿਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਲਈ ਵੱਿਰ ਸੇਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਨੰ NHS ਦੁਆਰਾ ਸਜਚਤ ਕ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾੀਂ
ਨੰ ਗੰਭ ਰ ਰਪ ਜਵੱਚ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਨਵੇਂ COVID-19
ਇਲਾਿਾੀਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਿਭਾਲ ਸਥਾਨਾੀਂ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆੀਂ ਲਈ ਵਾਧ ਸੇਧ ਵ ਹੈ।

COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਮਾਰ
ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੰ COVID-19 ਅਤੇ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹੋਰ ਲਾਗਾੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਿਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਜਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਬਿੁਰਗ ਜਵਅਕਤ

•

ਿੋ ਗਰਭਵਤ ਹਨ

•

ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਦਾ ਟ ਕਾਕਰਨ ਨਹ ੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ

•

•

ਜਕਸੇ ਵ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਦ ਰੋਗ-ਪਰਜਤਰੱਜਿਆ ਪਰਣਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਉਨ੍ਾੀਂ
ਨੰ ਗੰਭ ਰ ਬ ਮਾਰ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਿੋਿਮ ਹੈ
ਜਕਸੇ ਵ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਨੰ ਕੁਝ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦ ਆੀਂ ਜਬਮਾਰ ਆੀਂ ਹਨ

ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਜਚਆੀਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾੀਂ ਲਈ COVID-19 ਅਤੇ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹੋਰ ਲਾਗਾੀਂ ਤੋਂ
ਗੰਭ ਰ ਰਪ ਜਵੱਚ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿੋਿਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦਲ ਦ ਜਬਮਾਰ ਵਾਲੇ ਿਾੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾੀਂ
ਿਨਮ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ , ਅਤੇ ਨਾਲ ਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆੀਂ ਨੰ , ਸਾਹ ਸੰਬੰਧ ਜਸੰਸ ਟ ਅਲ ਵਾਇਰਸ
(RSV) ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਭਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਿੋਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਸ ੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹ ੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤ ਨੰ ਗੰਭ ਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਿੋਿਮ ਹੈ। ਉਹ
ਅਿਨਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੋਂ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੋ ਿਨਤਕ ਟਰਾੀਂਸਪੋਰਟ ਜਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬੈਠਦੇ ਹਨ) ਿਾੀਂ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜਨਯਜਮਤ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ )। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਘਟਾਉਣ
ਅਤੇ ਦਜਿਆੀਂ ਨੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਰੱਿਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੇਧ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤ ਸਲਾਹ ਦ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ।

COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਲਾਗਾਾਂ ਦੇ ਲੱ ਛਣ

ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਲਾਗਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਜਵੱਚ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ। ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ
ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ ਤਾੀਂ ਿੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣ ਲਾਗ ਨੰ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਜਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਿੋਿਮ ਨੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੋ।
COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਲਾਗਾੀਂ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜਸਰਫ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਜਕ ਕ ਤੁ ਹਾਨੰ COVID-19, ਫਲ ਿਾੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਹ
ਦ ਲਾਗ ਹੈ। COVID-19 ਅਤੇ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹੋਰ ਲਾਗਾੀਂ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੰ
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕ ਜਬਮਾਰ ਹੋਵੇਗ , ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਿੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਟ ਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ
ਹੈ।
ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਦ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ COVID-19, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੇਿ
ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਿਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਣ ਿਾੀਂ ਆਮ ਗਤ ਜਵਧ ਆੀਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠ ਕ ਮਜਹਸਸ
ਨਹ ੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਘਰ ਰਜਹਣ ਦ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਦ ਸਲਾਹ ਜਦੱਤ ਿਾੀਂਦ ਹੈ।
COVID-19, ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਆਮ ਲਾਗਾੀਂ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਜਨਰੰਤਰ ਿੰਘ

•

ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਿਾੀਂ ਕੰਬਣ ਆੀਂ

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੁਆਦ ਿਾੀਂ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਆਮ ਅਜਹਸਾਸ ਜਵੱਚ ਤਬਦ ਲ , ਿਾੀਂ ਇਸਦਾ ਿਤਮ ਹੋ
ਿਾਣਾ

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

•

ਜਬਨਾੀਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਥਕਾਵਟ, ਊਰਿਾ ਦ ਕਮ

•

ਮਾਸਪੇਸ਼ ਆੀਂ ਦੇ ਦਰਦ ਿਾੀਂ ਦਰਦ ਿੋ ਕਸਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹ ੀਂ ਹਨ

•

ਕੁਝ ਿਾਣ ਦ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾੀਂ ਭੁੱਿ ਨਾ ਲੱ ਗਣ

•

ਜਸਰ ਦਰਦ ਿੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਿਾੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ

•

ਗਲੇ ਜਵੱਚ ਖ਼ਰਾਸ਼, ਭਜਰਆ ਹੋਇਆ ਿਾੀਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ

•

ਦਸਤ, ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸਸ ਕਰਨਾ ਿਾੀਂ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣਾ

ਿੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਹਨਾੀਂ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕਾਫ਼ ਆਰਾਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ ਰ ਜਵੱਚ ਪਾਣ ਦ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਿਣ ਲਈ ਪਾਣ ਪ ਣਾ
ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਾਸ ਟਾਮੋਲ ਵਰਗ ਆੀਂ
ਦਵਾਈਆੀਂ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗਾੀਂ ਲਈ ਐੀਂਟ ਬਾਇਓਜਟਕਸ
ਦ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤ ਿਾੀਂਦ ਜਕਉਜੀਂ ਕ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹ ੀਂ ਦੇਣਗ ਆੀਂ ਿਾੀਂ
ਤੁ ਹਾਡ ਜਸਹਤਯਾਬ ਨੰ ਤੇਿ ਨਹ ੀਂ ਕਰਨਗ ਆੀਂ।

ਕੁਝ ਮਾਮਜਲਆੀਂ ਜਵੱਚ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਿੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਜਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੰ ਿੰਘ ਿਾੀਂ
ਥਕਾਵਟ ਰਜਹ ਸਕਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅਿੇ ਵ ਛਤਕਾਰ ਹੋ।
ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਹਨਾੀਂ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰ NHS ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਮਲ ਸਕਦ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਬਾਰੇ ਜਚੰਤਤ ਹੋ, ਿਾੀਂ ਉਹ ਜਵਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ NHS 111 ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਜਕਸੇ ਸੰਕਟ ਜਵੱਚ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱ ਛਣ
ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਘਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਿਚੋ
ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਦ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ COVID-19, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੇਿ
ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਿਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਣ ਿਾੀਂ ਆਮ ਗਤ ਜਵਧ ਆੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠ ਕ ਮਜਹਸਸ ਨਹ ੀਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਰਹੇ (ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਪਜਹਲਾੀਂ ਸ ) ਿਾੀਂ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁ ਸ ੀਂ
ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦ
ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਜਕਸੇ ਵ ਜਵਅਕਤ ਨਾਲ ਨਿਦ ਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ ਜਿਸ
ਬਾਰੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕ ਿੇਕਰ ਉਹ COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਲਾਗਾੀਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ੀਂ ੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਗੰਭ ਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਿੋਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾਸ
ਜਵੱਚ ਆਉਦ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਦ ਰੋਗ-ਪਰਜਤਰੱਜਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੰ , ਟ ਕਾਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਵਿਦ, ਗੰਭ ਰ ਜਬਮਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਿੋਿਮ ਹੈ।
ਿੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਿੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਵਕਲਪਾੀਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਜਵਅਕਤ ਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾੀਂ ਦੰਦਾੀਂ ਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਵੱਚ ਹਾਿਰ ਹੋਣ
ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ
ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
ਤੁ ਸ ੀਂ ਦੋਸਤਾੀਂ, ਪਜਰਵਾਰ ਿਾੀਂ ਗੁ ਆੀਂਢ ਆੀਂ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਰ ਚ ਿਾੀਂ
ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਕਜਹਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ
ਿੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਾਹ ਦ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਿਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਅਕਤ ਨਾਲ
ਨਿਦ ਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ ਜਿਸਨੰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕ ਗੰਭ ਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਵਧੇਰੇ ਿੋਿਮ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਦ ਰੋਗ-ਪਰਜਤਰੱਜਿਆ ਪਰਣਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ
ਉਹ ਟ ਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਿਦ, ਗੰਭ ਰ ਜਬਮਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਿੋਿਮ ਜਵੱਚ ਹਨ।
ਹੇਠ ਜਲਿ ਆੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਤੁ ਹਾਡ ਲਾਗ ਨੰ ਦਜਿਆੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰ ਘਟਾ
ਦੇਣਗ ਆੀਂ:
•

•

•

•

ਇੱਕ ਸਹ ਤਰ੍ਾੀਂ ਜਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤਾੀਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਚਹਰੇ ਦ
ਕਵਜਰੰਗ ਿਾੀਂ ਸਰਿ ਕਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ
ਭ ੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲ ਆੀਂ ਥਾਵਾੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾੀਂ,
ਿਾੀਂ ਅਜਿਹ ਜਕਸੇ ਵ ਥਾੀਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ ਿੋ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਿਾੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ
ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵ ਕਸਰਤ ਅਜਿਹ ਆੀਂ ਥਾਵਾੀਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਆੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਿੰਘਦੇ ਿਾੀਂ ਜਛੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰ ਢੱਕਣਾ; ਿੰਘਣ, ਜਛੱਕਣ
ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਿਾਣ ਿਾੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ
ਨੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ 20 ਸਜਕੰਟਾੀਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਿਾੀਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨ ਟਾਈਿਰ
ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਆਪਣੇ ਜਚਹਰੇ ਨੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਘਟਾਓ
ਿਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਬਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾੀਂ ਜਵੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਿੋਿਮ ਬਹੁਤ
ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਹਨ ਿੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•

ਉਹਨਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਤੋਂ ਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸ ੀਂ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ
ਸਾੀਂਝੇ ਿੇਤਰਾੀਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤਾੀਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਚਹਰੇ ਦ ਕਵਜਰੰਗ ਿਾੀਂ ਸਰਿ ਕਲ
ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਦ ਰੋਗ
ਪਰਜਤਰੱਜਿਆ ਪਰਣਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਟ ਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਿਦ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੰ ਗੰਭ ਰ
ਬ ਮਾਰ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਿੋਿਮ ਹੈ

•

•

•

•

ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਕਮਜਰਆੀਂ ਜਵੱਚ ਤੁ ਸ ੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਜਿੜਕ ਆੀਂ ਿੋਲ੍ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ
ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਜਮੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਿੁੱਲ੍ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਰੇ ਨੰ ਹਵਾਦਾਰ
ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ ਨੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਿੰਘਦੇ ਿਾੀਂ ਜਛੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਹ ਅਤੇ
ਨੱਕ ਨੰ ਢੱਕੋ
ਅਕਸਰ ਛਹ ਆੀਂ ਿਾਣ ਵਾਲ ਆੀਂ ਸਤ੍ਾਵਾੀਂ ਨੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ
ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਜਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਾੀਂਝੇ ਿੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈਆੀਂ ਅਤੇ
ਬਾਥਰਮ
ਜਕਸੇ ਵ ਅਜਿਹੇ ਜਵਅਕਤ , ਜਿਸਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਨੰ ਦੱਸੋ ਜਕ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਿੋ ਉਹ ਆਪਣ ਰੱਜਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਵਰਤ
ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲ ਜਚਹਰੇ ਦ ਕਵਜਰੰਗ ਿਾੀਂ ਸਰਿ ਕਲ ਫੇਸ
ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ, ਿੇਕਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਆਪਣ ਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ,
ਅਤੇ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ

GermDefence ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੰ ਿੁਦ ਨੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾੀਂ ਨੰ
COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਾੀਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਲ ਤਰ ਜਕਆੀਂ ਦ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਵੱਚ
ਤੁ ਹਾਡ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ GermDefence ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾੀਂ
ਨੰ ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾੀਂ ਹੋਣ ਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਘਰ ਜਵੱਚ ਫੈਲਾਉਣ
ਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦ ਹੈ।
COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਲਾਗਾੀਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰ ਅਤੇ ਦਜਿਆੀਂ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ।

ਿੱਚੇ ਅਤੇ ਕਕਿੋਰ (18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ)
ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਕਵੱਚ COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ
ਬੱਜਚਆੀਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾੀਂ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਦ ਲਾਗ ਆਮ ਹੁੰਦ ਹੈ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦ ਆੀਂ ਦੇ
ਮਹ ਜਨਆੀਂ ਜਵੱਚ। ਲੱ ਛਣ ਆਮ ਿੁਕਾਮ, COVID-19 ਅਤੇ RSV ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਕਈ
ਲਾਗਾੀਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਜਚਆੀਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਬ ਮਾਰ ਆੀਂ ਗੰਭ ਰ ਨਹ ੀਂ ਹੋਣਗ ਆੀਂ, ਅਤੇ
ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਦ ਹ
ਠ ਕ ਹੋ ਿਾਣਗੇ।
ਸਾਹ ਦ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰ ਗੰਭ ਰ ਰਪ ਜਵੱਚ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਿਾੀਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦ ਆੀਂ ਸਮੱਜਸਆਵਾੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਜਚਆੀਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾੀਂ ਲਈ ਵ ਸੱਚ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਾੀਂ ਜਦਲ ਦ ਜਬਮਾਰ
ਵਾਲੇ , RSV ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭ ਰ ਰਪ ਨਾਲ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਜਚਆੀਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾੀਂ ਦ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਭਜਵੱਿ ਲਈ ਜਸੱਜਿਆ ਲਈ ਹਾਿਰ ਹੋਣਾ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ।

ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਿੱਕਚਆਾਂ ਅਤੇ ਕਕਿੋਰਾਾਂ ਨੰ ਕਦੋਂ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਸੱਕਖਆ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਗਲੇ ਜਵੱਚ ਖ਼ਰਾਸ਼, ਿਾੀਂ ਮਾਮਲ ਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ
ੀਂ ਠ ਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਸੱਜਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਾਣਾ ਿਾਰ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਕਸ਼ੋਰ, ਿੋ ਜਕ ਉਝ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰ ਜਬਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਤੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਜਵੱਚ ਹ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਤੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਹ ੀਂ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼
ਠ ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਕਲ, ਕਾਲਿ ਿਾੀਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਜਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਆਮ ਗਤ ਜਵਧ ਆੀਂ ਨੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਹ ਸੰਬੰਧ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਜਚਆੀਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾੀਂ ਨੰ ਿੰਘਣ ਅਤੇ/ਿਾੀਂ ਜਛੱਕਣ ਵੇਲੇ
ਆਪਣੇ ਮੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰ ਜਡਸਪੋਿੇਬਲ ਜਟਸ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਜਟਸ਼ਆੀਂ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾੀਂ
ਇਹਨਾੀਂ ਨੰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕ ਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾੀਂ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈ ਣ
ਹੈ। ਿੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਚੰਤਤ ਹੋ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਿੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ,
ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਡਾਕਟਰ ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਚਾਹ ਦ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ
ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਘਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕੋਕਿਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਿਚੋ
ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਿਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਕ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ COVID-19 ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁ ਸ ੀਂ ਲਾਗ ਨੰ ਦਜਿਆੀਂ ਤਕ
ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ੀਂ ਹਨ।

COVID-19 ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ 5 ਜਦਨਾੀਂ ਬਾਅਦ ਦਜਿਆੀਂ ਲਈ ਛਤਕਾਰ ਨਹ ੀਂ
ਰਜਹਣਗੇ। ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਿਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਦਨਾੀਂ ਤਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਤੋਂ ਬਚਣ ਦ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਜਚਆੀਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾੀਂ ਲਈ
ਵੱਿਰ ਸਲਾਹ ਹੈ।
ਇਸ ਜਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹ ਆੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਹਨ ਿੋ ਤੁ ਸ ੀਂ COVID-19 ਨੰ ਦਜਿਆੀਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਿੋਿਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਿੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਵਕਲਪਾੀਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਜਵਅਕਤ ਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾੀਂ ਦੰਦਾੀਂ ਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਵੱਚ ਹਾਿਰ
ਹੋਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਜਿਜਟਵ ਨਤ ਿੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
ਤੁ ਸ ੀਂ ਦੋਸਤਾੀਂ, ਪਜਰਵਾਰ ਿਾੀਂ ਗੁ ਆੀਂਢ ਆੀਂ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਰ ਚ ਿਾੀਂ
ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਕਜਹਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਜਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਿਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਬਮਾਰ ਮਜਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾੀਂ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਮ ਗਤ ਜਵਧ ਆੀਂ ਨੰ
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠ ਕ ਮਜਹਸਸ ਨਹ ੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਨੰ ਤੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਿੇ
ਪਜਹਲਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਹ ਸ ।
ਹਾਲਾੀਂਜਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ 5 ਜਦਨਾੀਂ ਬਾਅਦ ਦਜਿਆੀਂ ਲਈ ਛਤਕਾਰ ਨਹ ੀਂ ਰਜਹਣਗੇ, ਕੁਝ
ਲੋ ਕ ਆਪਣ ਲਾਗ ਦ ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋਂ 10 ਜਦਨਾੀਂ ਤੱਕ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਲਈ ਛਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੰ , ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਦਨਾੀਂ ਲਈ, COVID-19 ਤੋਂ
ਗੰਭ ਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਿੋਿਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੰ ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ,
ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਦ ਰੋਗ-ਪਰਜਤਰੱਜਿਆ ਪਰਣਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਟ ਕਾਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਵਿਦ, COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭ ਰ ਜਬਮਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਿੋਿਮ ਜਵੱਚ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ
ਿੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਜਿਜਟਵ ਨਤ ਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਾੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਜਦੱਤੇ ਕਦਮ COVID-19 ਦੇ ਦਜਿਆੀਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰ
ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ:

•

•

•

•

ਇੱਕ ਸਹ ਤਰ੍ਾੀਂ ਜਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤਾੀਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਚਹਰੇ ਦ
ਕਵਜਰੰਗ ਿਾੀਂ ਸਰਿ ਕਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ
ਭ ੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲ ਆੀਂ ਥਾਵਾੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾੀਂ,
ਿਾੀਂ ਅਜਿਹ ਜਕਸੇ ਵ ਥਾੀਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ ਿੋ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਿਾੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ
ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵ ਕਸਰਤ ਅਜਿਹ ਆੀਂ ਥਾਵਾੀਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਿੰਘਦੇ ਿਾੀਂ ਜਛੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰ ਢੱਕੋ; ਿੰਘਣ, ਜਛੱਕਣ
ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਿਾਣ ਿਾੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ
ਨੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ 20 ਸਜਕੰਟਾੀਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਿਾੀਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨ ਟਾਈਿਰ
ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਆਪਣੇ ਜਚਹਰੇ ਨੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਘਟਾਓ
ਿਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਛਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾੀਂ ਜਵੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਿੋਿਮ ਬਹੁਤ
ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਹਨ ਿੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•

•

•

•

•

ਉਹਨਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਤੋਂ ਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸ ੀਂ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ
ਸਾੀਂਝੇ ਿੇਤਰਾੀਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤਾੀਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਚਹਰੇ ਦ ਕਵਜਰੰਗ ਿਾੀਂ ਸਰਿ ਕਲ
ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਦ ਰੋਗ
ਪਰਜਤਰੱਜਿਆ ਪਰਣਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਟ ਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਿਦ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੰ ਗੰਭ ਰ
ਬ ਮਾਰ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਿੋਿਮ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਕਮਜਰਆੀਂ ਜਵੱਚ ਤੁ ਸ ੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਜਿੜਕ ਆੀਂ ਿੋਲ੍ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ
ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਜਮੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਿੁੱਲ੍ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਰੇ ਨੰ ਹਵਾਦਾਰ
ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ ਨੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਿੰਘਦੇ ਿਾੀਂ ਜਛੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਹ ਅਤੇ
ਨੱਕ ਨੰ ਢੱਕੋ
ਅਕਸਰ ਛਹ ਆੀਂ ਿਾਣ ਵਾਲ ਆੀਂ ਸਤ੍ਾਵਾੀਂ ਨੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ
ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਜਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਾੀਂਝੇ ਿੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈਆੀਂ ਅਤੇ
ਬਾਥਰਮ
ਜਕਸੇ ਵ ਅਜਿਹੇ ਜਵਅਕਤ , ਜਿਸਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਨੰ ਦੱਸੋ ਜਕ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਿਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਿੋ ਉਹ ਆਪਣ ਰੱਜਿਆ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਵਰਤ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲ ਜਚਹਰੇ ਦ ਕਵਜਰੰਗ
ਿਾੀਂ ਸਰਿ ਕਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ, ਿੇਕਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਆਪਣ ਦਰ
ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ , ਅਤੇ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ

GermDefence ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੰ ਿੁਦ ਨੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾੀਂ ਨੰ
COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਾੀਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਰਲ ਤਰ ਜਕਆੀਂ ਦ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਵੱਚ
ਤੁ ਹਾਡ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ GermDefence ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾੀਂ
ਨੰ ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾੀਂ ਹੋਣ ਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਘਰ ਜਵੱਚ ਫੈਲਾਉਣ
ਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਕਜਸਦਾ
COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ,
ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਿੋ ਲੋ ਕ ਉਸੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਜਵੱਚ COVID-19 ਵਾਲਾ ਜਵਅਕਤ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਲਾਗਗਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਕਉਜੀਂ ਕ ਉਹਨਾੀਂ ਦਾ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਨਿਦ ਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕ COVID-19 ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ
ਜਵਅਕਤ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਛਤਕਾਰ ਸ , ਉਹ ਵ ਉੱਚ ਿੋਿਮ ਜਵੱਚ ਹਨ।
ਿੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਅਕਤ ਦੇ ਘਰੇਲ ਿਾੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਿਸਦਾ COVID19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਿਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡ ਲਾਗ ਨੰ ਜਵਕਸਤ ਹੋਣ ਜਵੱਚ
10 ਜਦਨ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਨੰ ਦਜਿਆੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।
ਤੁ ਸ ੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਜਦੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਲਈ ਿੋਿਮ ਨੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

•

•

•

ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਅਕਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਜਕ ਿੇ
ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ COVID-19 ਦ ਲਾਗ ਹੋ ਿਾਵੇ, ਤਾੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਗੰਭ ਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ
ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਿੋਿਮ ਹੈ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਦ ਰੋਗ-ਪਰਜਤਰੱਜਿਆ ਪਰਣਾਲ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਟ ਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਿਦ, ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ COVID-19 ਤੋਂ ਗੰਭ ਰ ਰਪ ਜਵੱਚ
ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਿੋਿਮ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਸ ਮਤ ਕਰੋ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ
ਭ ੜ ਵਾਲੇ , ਬੰਦ ਿਾੀਂ ਮਾੜ ਹਵਾਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾੀਂ 'ਤੇ
ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਨਿਦ ਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਭ ੜ ਵਾਲ
ਥਾੀਂ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤਾੀਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਚਹਰੇ ਦ ਕਵਜਰੰਗ ਿਾੀਂ ਸਰਿ ਕਲ ਫੇਸ
ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ ਨੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਿਾੀਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨ ਟਾਈਿਰ ਦ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਦ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਅਤੇ ਦਿੇ
ਲੋ ਕਾੀਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ।
ਿੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ ੀਂ
ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ ਿਾੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਨਹ ੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਾਗਗਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ
ਿੋਿਮ ਘੱਟ ਹੈ। COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦ ਆੀਂ ਲਾਗਾੀਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਹਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਤੇ ਦਜਿਆੀਂ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਚੇ ਅਤੇ ਕਕਿੋਰ ਕਜਨ੍ਾਾਂ
ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਹੈ
ਇਹ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤ ਿਾੀਂਦ ਹੈ ਜਕ ਬੱਜਚਆੀਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾੀਂ ਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ
ਕ ਤਾ ਿਾਵੇ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਜਕਸੇ ਜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਨਹ ੀਂ ਜਦੱਤਾ ਿਾੀਂਦਾ ਹੈ।
ਿੇਕਰ ਜਕਸੇ ਬੱਚੇ ਿਾੀਂ ਜਕਸ਼ੋਰ ਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਿਾ ਪਾਜਿਜਟਵ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਿੇ ਉਹ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਦਨਾੀਂ ਤੱਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ
ਅਤੇ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਚਾਹ ਦ ਹੈ। 3 ਜਦਨਾੀਂ ਬਾਅਦ,
ਿੇਕਰ ਉਹ ਠ ਕ ਮਜਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਤੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਹ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਲਾਗ ਨੰ
ਦਜਿਆੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਿੋਿਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜਕਉਜੀਂ ਕ ਬੱਚੇ
ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾੀਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਲਈ ਛਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰ ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਲ, ਕਾਲਿ ਿਾੀਂ ਬੱਜਚਆੀਂ ਦ ਦੇਿਭਾਲ ਜਵੱਚ ਿਾੀਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿੋ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਅਕਤ ਨਾਲ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਿਾ
ਪਾਜਿਜਟਵ ਹੈ, ਉਹਨਾੀਂ ਨੰ ਆਮ ਵਾੀਂਗ ਹਾਿਰ ਹੋਣਾ ਿਾਰ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ COVID-19 ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਕਵੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ
ਨੰ ਕਕਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ (ਇਨਫੋਗਰਾਕਫਕ
ਟੈਕਸਟ ਕਵਕਲਪ)
ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ COVID-19 ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਿੋਿਮ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾੀਂ ਜਵੱਚ ਚਲਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਕੰਮ ਹਨ ਿੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ
ਜਵੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1. ਦਿੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰ ਸ ਜਮਤ ਕਰੋ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਤਰਾੀਂ ਜਵੱਚ ਜਿੰਨਾ
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਸਮਾੀਂ ਜਬਤਾਓ।

2. ਅਕਸਰ ਛਹ ਆੀਂ ਿਾਣ ਵਾਲ ਆੀਂ ਸਤ੍ਾੀਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆੀਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰਮਾੀਂ ਵਰਗੇ ਸਾੀਂਝੇ
ਕਮਰੇ ਨੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
3. ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ ਨੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ, ਿਾਸ
ਕਰਕੇ ਿੰਘਣ ਅਤੇ ਜਛੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
4. ਜਿੱਥੇ ਵ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾੀਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸ ੀਂ ਰਜਹੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਲੋੜੇ
ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਨੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਿਾਣ
ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੋ।
5. ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਾੀਂਝ ਆੀਂ ਥਾਵਾੀਂ 'ਤੇ ਸਮਾੀਂ ਜਬਤਾਉਣ ਦ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜਚਹਰੇ ਦ ਕਵਜਰੰਗ
ਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
6. ਕਮਜਰਆੀਂ ਨੰ ਚੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿੋ।
7. ਿੰਘ ਅਤੇ ਜਛੱਕਾੀਂ ਨੰ ਜਡਸਪੋਿੇਬਲ ਜਟਸ਼ਆੀਂ ਜਵੱਚ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੰ ਜਸੱਧੇ ਕੜੇਦਾਨ
ਜਵੱਚ ਪਾਓ।

