
 
 
 

COVID-19 ਸਮਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂ
ਲਾਗਾ ਂਦੇ ਫੈਲਣ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਹਵਾਦਾਰੀ 
ਹਵਾਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹੈ 

ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਾਸੀ ਹਵਾ � ਹਟਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ � ਅੰਦਰਨੂੀ ਥਾਵਂਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਿਲਆਉਣ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣਾ ਂਵਾਲੀ ਹਵਾ � ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੀਆ ਂਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਫੈਲਣ � 
ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਗੰੀ ਹਵਾਦਾਰੀ � ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਜੋਿੜਆ 
ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬਹਤਰ ਨ�ਦ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾ ਂਸਕੂਲ ਤ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਛੱੁਟੀ। 

ਜਦ� ਸਾਹ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਿਛੱਕਦਾ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਛੋਟੇ ਕਣ (ਬੰੂਦਾ ਂਅਤੇ ਐਰੋਸੋਲ) ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ ੋਲਾਗ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਅਖੱਾ,ਂ ਨਕੱ ਜਾ ਂਮੰੂਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 
ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਸਤ�ਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਵੀ ਿਡਗੱ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰਾਹ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ 
ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਦ ਿਕ ਵੱਡੀਆ ਂਬੰੂਦਾ ਂਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ, ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਐਰੋਸੋਲ ਕੁਝ 
ਸਮ� ਲਈ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਤੈਰਦੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ� ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਵੀ। ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ ਹੋਣ। ਜਦ� ਿਕਸੇ ਬੰਦ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, 
ਿਜਵ� ਿਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਂਜਦ� ਉਹ ਚੀਕ ਰਹੇ, ਗਾ ਰਹੇ ਜਾ ਂ�ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਹਵਾ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰ੍ਸਾਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 



ਿਕਸੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਸੀ ਹਵਾ � ਹਟਾਉਣ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਾਣ ੂਦੇ 
ਕਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਸਾਹ ਵਾਲੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਿਜਨੰੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਿਲਆਦਂੀ ਜਾਏਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹਵਾ ਿਵਚਲਾ ਕੋਈ 
ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਕਮਰੇ ਿਵਚ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹਵਾਦਾਰੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ� ਫੈਲਣ ਤ� ਨਹ� ਰੋਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ 
ਉਹਨਾ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਿਵੱਚ� ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂਨਾਲ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਤੁਸ� ਹਵਾਦਾਰੀ � ਿਕਵ� ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਿਬਹਤਰ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਗਹ੍ਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਮਾਰਤਾ ਂ� ਿਖੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਿਚਮਨੀ ਵਰਗੀਆ ਂਕੁਦਰਤੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਦੁਆਰਾ, 
ਜਾ ਂਮਕੈਨੀਕਲ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਿਜਵ� ਿਕ ਐਕਸਟ�ੈਕਟਰ ਪੱਿਖਆ ਂਜਾ ਂਏਅਰਕੰਿਡਸ਼ਿਨੰਗ, ਜਾ ਂਦੋਵਾ ਂਦੇ 
ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿਜੱਥ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਿਲਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, 
�ਥ ੇ�ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਣਾ ਂਵਾਲੀ ਹਵਾ (high efficiency particulate air ਜਾ ਂHEPA) ਜਾ ਂ
ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (UV) ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਘਰ � ਹਵਾਦਾਰ ਕਰੋ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ � ਕੋਿਵਡ-19 ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਿਵਅਕਤੀ ਆ�ਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਖੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ�ਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਦਾ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਿਖੜਕੀਆ ਂ�ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਦੋਵ� ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ�ਦੀਆ ਂਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸੈਸ਼ ਿਖੜਕੀਆ)ਂ, ਤਾ ਂਿਸਰਫ 
ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤ� ਖੋਲ�ਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ � ਗਰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ 
ਜਦ� ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੰਡ ੇਝ�ਿਕਆ ਂ� ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਗਰਮ 
ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ, �ਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਦੋਵ� ਪਾਿਸਆ ਂਤ� ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ 
ਪਰ੍ਵਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਂਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਿਖੜਕੀਆ ਂਅਤੇ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ�ਣ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਹਾਅ ਿਮਲੇਗਾ (ਇਸ� ਆਰ-ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾਦਾਰੀ 
ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ)। 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-summer-2021-roadmap/coronavirus-how-to-stay-safe-and-help-prevent-the-spread
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-summer-2021-roadmap/coronavirus-how-to-stay-safe-and-help-prevent-the-spread


ਜਾਚਂ ਕਰੋ ਿਕ ਛੋਟੀਆ ਂਮੋਰੀਆ ਂ(ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆ ਂਮੋਰੀਆ)ਂ ਜਾ ਂਿਗਰ੍ੱਲਾ ਂ
ਖੁੱਲ�ੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਮੋਰੀਆ ਂਿਵਚ� ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ 
ਅੰਦਰ ਆ�ਦੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ � ਅਰਾਮਦੇਹ 
ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਹਵਾਦਾਰੀ � ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਖੜਕੀਆ ਂ� ਹਰ ਸਮ� ਖੁਲੱ�ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਂਿਖੜਕੀ ਖੋਲ� ਕੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਿਲਆਉਣਾ, ਭਾਵ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਮੰਟਾ ਂ
ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਸੀ ਹਵਾ � ਹਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ � ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 
65 ਸਾਲ ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਉਸ 
ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਹੋ, 
ਹਾਲਾਿਂਕ ਤੁਸ� ਇਸ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ 18 ਿਡਗਰੀ 
ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਹੇਠਾ ਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਵੀ 
ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਿਖੜਕੀਆ ਂ� ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਖੁੱਲ�ਾ ਛੱਡਣਾ ਅਰਾਮਦੇਹ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਿਖੜਕੀਆ ਂ� ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖੋਲ�ਣਾ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਠੰਡ ੇਝ�ਿਕਆ ਂ
� ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ � ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਲੱ�ੀਆ ਂਥਾਵਂਾ ਂਿਵੱਚ� 
ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ੇਜਾ ਂਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਖੁੱਲੀ ਿਖੜਕੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ � ਅਦੰਰ 
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਸ਼ਾਤਂ ਅਤੇ ਿਨੱਘੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 
ਿਖੜਕੀ। 

ਿਨੱਘੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣਾ ਘਰ 
ਗਰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਮਦਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹ� ਹੋ। ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਲਈ ਿਸੰਪਲ ਏਨਰਜੀ 
ਅਡਵਾਈਸ (ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਸਲਾਹ) ਵ�ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ0800 444 202 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ � ਕਾਲ ਕਰੋ। Ofgem ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਊਰਜਾ 
ਿਬੱਲਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਤੁਹਾ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਹਲੂਆ ਂ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਅੱਗ ਤ� ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂ� ਖੋਲ� ਕੇ 
ਨਾ ਰੱਖਣਾ)। 



ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਵਾਦਾਰੀ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 
ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ � ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ � ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਅਦੰਰੂਨੀ ਹਵਾ � ਮੁੜ ਨਾ ਘੰੁਮਾਉਣ 'ਤੇ 
ਸੈਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣ ਹਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਉਹ ਉਪਕਰਣ ਜੋ ਿਸਰਫ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ � ਦੁਬਾਰਾ ਘੰੁਮਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਿਵਚਲੇ ਵਾਇਰਸ � ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕਰਨਗ।ੇ 

ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੈ 

ਜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਖੜਕੀ � ਥੋੜਹ੍ਾ 
ਿਜਹਾ ਖੁਲੱ�ਾ ਰੱਖਣ ਦਰਵਾਜ਼ ੇ� ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰ੍ਸਾਰ 
� ਘਟਾਉਣ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾ ਂ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਾਝਂੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਿਜਵ� ਿਕ ਰਸੋਈ ਜਾ ਂਹੋਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਖਤੇਰ ਜਦ� ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਹਨਾ ਂਥਾਵਂਾ ਂ
� ਚਗੰੀ ਤਰ�ਾ ਂਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜਾਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ 10 ਿਮੰਟਾ ਂਲਈ ਿਖੜਕੀਆ ਂ� ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਖਲੋ� ਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 
ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੂਸਟ ਮੋਡ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਬਾਥਰੂਮ, ਟੌਇਲਟ ਅਤੇ ਰਸੋਈ 
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੱਿਖਆ ਂ� ਦਰਵਾਜ਼ ੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮ� ਤਕ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ 

ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਅਤੇ ਗਰੈ-ਘਰੇਲੂ ਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਲਾਗਾ ਂ
ਦੇ ਫੈਲਣ � ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹੈਲਥ �ਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਜ਼ੀਿਕਊਿਟਵ (HSE), ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ (ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 
ਭਲਾਈ) ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ 1992 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੋੜਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ 
� ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ । 
ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਚਾਰਟਰਡ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਿਬਲਿਡਗੰ 
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਇਜੰਨੀਅਰਜ਼ (CIBSE) ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾ ਂਲਈ ਸੇਧ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.cibse.org/emerging-from-lockdown
https://www.cibse.org/emerging-from-lockdown


ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾ ਂਿਵੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਯਕੀਨੀ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਹੀਿਟੰਗ, 
ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਿਡਸ਼ਿਨੰਗ (HVAC) ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਜਾ ਂਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। 

ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਚੰਗ ੇਹਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ� ਹਨ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਿਜੱਥੇ ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ 
ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, �ਥੇ HEPA ਿਫਲਟਰ ਜਾ ਂUV ਤਕਨੀਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਿਨਟ ਵਾਇਰਸਾ ਂਦੇ ਹਵਾ ਰਾਹ� ਸੰਚਾਰ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ 
ਿਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਵਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਯੂਿਨਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਂਨਹ�, ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਕਾਰਕ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ। CIBSE ਨੇ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂ'ਤੇ ਸੇਧ ਵੀ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਹਵਾਦਾਰੀ � ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 
ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਹਲੂਆ ਂਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਅਗੱ ਤ� ਬਚ ਕੇ 
ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ� ਕੇ ਨਹ� ਰੱਖਣਾ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਤੀਿਜਆ ਂ'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਿਜਵ� ਿਕ ਤਾਪ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵ। 

ਿਜੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤੁਸ� ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਾਰ ਦੇ 
ਜੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਉਸ ਥਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਿਵਚਕਾਰ 
ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਬਰ੍ੇਕ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਂਇੱਕ UV ਜਾ ਂHEPA ਏਅਰ ਕਲੀਿਨੰਗ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਵਾਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਲਾਗਾ ਂਉਦ� ਫੈਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦ� ਲੋਕ ਕਾਰਾ,ਂ ਵੈਨਾ ਂਅਤੇ ਬੱਸਾ ਂ
ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਵਾਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੁਝ ਕਦਮ 
ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਿਖੜਕੀਆ ਂਖਲੋ�ੋ। ਅਧੂਰਾ ਖੋਲ�ਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਕਾਰਨ 
ਉਹਨਾ ਂ� ਪੂਰਾ ਨਹ� ਖੋਿਲ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ � ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀਿਟੰਗ 
� ਚਾਲੂ ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਜਦ� ਲੋਕ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਹਵਾਦਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀਆ ਂ� ਚਾਲੂ ਕਰੋ - ਹਵਾ � ਮੁੜ 
ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹ�, ਬਲਿਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਿਖਚੱਣ 'ਤੇ ਸ�ਟ ਕਰੋ 

• ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ�ਣ, ਿਜੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਵਾ � ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ – ਿਖੜਕੀਆ ਂ� ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਖੋਲ�ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹਵਾ � ਸਾਫ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 

https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q3Y00000J0w1cQAB
https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19#WhatWhy


ਇਹ ਸੇਧ ਸਧਾਰਨ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ � ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਜ� ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਲਾਗ ੂਕਾ�ਨ (ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾ�ਨਾ ਂਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ 
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਲਾਗੂ ਕਾ�ਨ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
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