ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਬਮਾਰੀ 2019 (COVID-19)

ਖਦ ਨੂੰ ਦਰਜਆਂ ਤੋਂ ਵੁੱਖ ਰੁੱਖਣਾ: ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ, ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਰਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ “ਕਰੀਬੀ ਸੂੰ ਪਰਕ” ਮੂੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਤਹਾਨੂੰ ਰਵਸੇਸ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਰਕ ਤਸੀੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਰਕਵੇਂ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਰਬਮਾਰ ਮਰਹਸਸ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਰਕਵੇਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਸਣਾ ਸਰਨਸਚਤ ਕਰੋ ਰਕ ਤਸੀਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਕਰੀਬੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਹੋ।

ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ


ਰਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।



ਰਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਅੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਰਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ


ਜਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖਨ, ਪਸੀਨਾ,
ਥੁੱਕ, ਉਲਟੀ, ਰਪਸਾਬ ਅਤੇ ਮਲ) ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਅੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਰਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।



ਅੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਰਖਆ ਰਵੁੱਚ ਸਰੁੱਰਖਆ ਐਨਕ, ਚਸਮਾ ਅਤੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਰਨਪਟਾਨ


ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੂੰ ਤ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਰਦਓ ਅਤੇ ਪਲਾਸਰਟਕ ਬੈਗ ਰਵੁੱਚ ਪਾਕੇ
ਕੜ੍ੇਦਾਨ ਰਵੁੱਚ ਸੁੱਟ ਰਦਓ।



ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।



ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਚਸਰਮਆਂ ਨੂੰ ਮੜ੍ ਵਰਰਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਡਸ ਡੀਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ
ਕੀਟਾਣਨਾਸਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਆਪਣੇ ਰਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛਹਣ ਜਾਂ ਕਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼
ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਰਦਓ


ਰਸਰਫ ਖਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਕੂੰ ਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਮਲੋ ਅਤੇ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰੁੱਖੋ।



ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਥਤੀਆਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਗਰ, ਫੇਫੜ੍ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਰਸਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਤੀਰੁੱਰਖਆ) ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਰ ਰੁੱਖੋ

COVID-19:ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ, ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡ

1 ਕੁੱਲ 2

ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ


ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਲੇ ਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ, ਕੁੱਪ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਤੌਲੀਏ, ਰਬਸਤਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ।



ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰਵੁੱਚ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਰਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਕਸੇ
ਖਾਸ ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਰਡਸਵਾਸਰ ਅਤੇ ਵਾਰਸੂੰ ਗ ਮਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਰਸਗਰੇਟ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ


ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਮ ਘਰੇਲ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।



ਅਕਸਰ ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਟਾਇਲਟ, ਰਸੂੰ ਕ ਦੀ ਟਟੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁੱਥਾ ਅਤੇ ਬੈੁੱਡਸਾਈਡ
ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਕੁੱਪਰੜ੍ਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਵੋ


ਕੁੱਪਰੜ੍ਆਂ ਨੂੰ ਵੁੱਖ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਹਣ ਵੇਲੇ ਤਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਨੇ ਪਰਹਨਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਣ ਤੋਂ ਤਰੂੰ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਕੜ੍ੇ ਨੂੰ ਛਹਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ


ਸਾਰਾ ਕੜ੍ਾ ਆਮ ਕੜ੍ੇਦਾਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸੁੱਰਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਕੜ੍ੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਧਆਨ ਰੁੱਖੋ ਰਕ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਟਸਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਰਹਆ ਜਾਵੇ।
ਕੜ੍ੇਦਾਨ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਰਟਕ ਬੈਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੜ੍ੇ ਦਾ ਰਨਪਟਾਰਾ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰੁੱਰਖਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਕੜ੍ੇਦਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਰਤ ਹੈਂਡ
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।

ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
COVID-19 ਇੁੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ।ਇਹ ਪੀੜ੍ਤ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜਹੇ ਦਜੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਕਰੀਬੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੁੱਕੋ ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਸੀਂ Ontario ਦੇ ਰਸਹਤ ਮੂੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੁੱਬਸਾਈਟ
Ontario.ca/coronavirus ‘ਤੇ ਜਾਕੇ COVID-19 ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:______________________________________________________
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਵੁੱਚ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਜਲਾਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
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