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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ -19):
ਦੂਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਵਿਲਣਾ (ਸਿਾਿਕ ਦੂਰੀ)
7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ
ਵਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ

ਹੱਥ। ਵਚਹਰਾ। ਫਾਸਲਾ।
ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ
ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ (ਹਵਾਦਾਰੀ)

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਛਾਪੋ

ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਵਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ: ਘਰ ਰਹੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ NHS ਦੀ
ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਹੱਥ। ਵਿਹਰਾ। ਫਾਸਲਾ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਵਵਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਵਹਸਾਸ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਮੁੱਖ ਵਵਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ:

● ਹੱਥ - ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 20 ਸਵਕੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵ।ੋ
● ਵਚਹਰਾ - ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਵਟੰਗਾਂ ਵਵੱਚ ਵਚਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵਜੱਥੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੇ।

● ਸਪੇਸ - ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹੋ ਵਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਵਜਥੇ ਸੰਭਵ
ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਰ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ)।

ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਮਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦ,ੇ ਵਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵIੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਦੇ ਹੋ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦ,ੇ ਵਜਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਤੁਕੇ ਠੰ ਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ
ਵਜੰਨੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ ਕੇ)।

ਸਿਾਵਿਕ ਦੂਰੀ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦ,ੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਬੱਬਲ
ਵਵਚ ਨਹੀਂ ਹਨI ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ
ਇਕੱਠੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ
ਗੱਲਾਂ, ਸਾਹ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਵਛੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ: ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ; ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ; ਅਤੇ ਚੀਕਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਗਾਉਣਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ
ਤੋਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੂਵਹਆ ਹੈ।

ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ' ਤੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

● ਇੱਕ ਵਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਪਵਹਨੋ : ਜਨਤਕ ਟ੍ਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਚਹਰਾ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
● ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ, ਵਜੱਥੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਗਹਾ ਹੈ
● ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕਮਵਰਆਂ ਵਵੱਚ ਵਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ
ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਵਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਾਇਰੇ ਵਵਚਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਵਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਬੱਬਲ ਵਵਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਵਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਰ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬੱਬਲ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਵਵਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਜਵੇਂ
ਵਕ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਵਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਣਾ।

ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ (ਹਵਾਦਾਰੀ)

ਕੋਵਵਡ -19 ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ ਬੂਦ
ੰ ਾਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਜੋ ਐਰੋਸੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਵਵਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

● ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੀਵਮਤ ਵਹਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਵਜਵੇਂ
ਵਕ ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਖੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆਂ ਹਨ
● ਵਜੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ
● ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ (ਵਸਰਫ ਵਜੱਥੇ
ਆਵਗਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਠੰ ਡ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਵਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਪਾਉਣ ਵਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

● ਵਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ੍
● ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ
● ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਂਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਸਖਰ ਤੇ) ਖੁੱਲੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਵਕਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਹੈ
● ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਛੱਡ ਵਦਓ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਵੱਚ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵਚ ਇਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੇਖ ਵਰਹਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਵਵਚ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।

ਗਰਿ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਦਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰ ਡੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪਰਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਠੰ ਡੇ ਮੌਸਮ ਵਵੱਚ ਵਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਹਾ ਵਜਹਾ ਖੋਲ੍ਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਵਖੜਕੀਆਂ ਉੱਚ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋਨੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਦੀਆਂ ਹੈ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਾੱਸ਼ ਵਖੜਕੀਆਂ) ਵਸਰਫ ਚੋਟੀ ਦੇ
ਖੁੱਲ੍ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਠੰ ਡੇ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਜਾਂ ਹੀਵਟੰਗ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਣਾ
ਵਫਰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਫਜੈਮ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਹੈI

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੜਨ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਘਰ ਵਵੱਚ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਇੰਵਟਵਫਕ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (SAGE) ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਚਾਰਣ
ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

