ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ 2019 (COVID-19)
ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਦੂ ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬਕਵੇਂ ਰੱਖੀਏ
ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਾਂ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਬਵੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਦੂ ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਬਵਗੜ੍ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਂ ਟੈਲੀਹੈਲਿ (1-866-797-0000) ‘ਤੇ
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਘਰੇ ਰਹੋ


ਿਨਤਕ ਆਵਿਾਈ ਸਾਧਨਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਜ ਂ ਹੋਰ ਸ ਧਨ ਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ਕਰੋ।



ਕੂੰਮ, ਸਕੂ ਲ ਜ ਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥ ਵ ਂ ‘ਤੇ ਨ ਜ ਓ।

ਦੂ ਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਿਚੋ


ਿਹੁਤ ਿਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਦੇਖਭ ਲ ਪ੍ਰਦ ਤ ) ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਬਹਮਾਨ ਨਹੀਂ



ਿੁਿੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬਿਤੀਆਂ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਡ ਇਬਟੀਜ਼, ਫੇਫਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵ ਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਰੱਜਖਆ) ਵ ਲੇ
ਲੋ ਕ ਂ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਰਹੋ।



ਬਿਨ੍ ਾਂ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਰ ਜਵੱਚ ਦੂ ਜਜਆਂ ਲੋ ਕ ਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਤ ਂ ਬ ਥਰੂਮ ਵੀ
ਵੱਖ ਹੀ ਰੱਖੋ।



ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਮਬਰਆਂ ਬਵੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ-ਜ ਉਣ ਦੀ ਸੁਜਵਧ ਹੈ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਖੁੱਲ੍ੀਆਂ ਜਖਿਕੀਆਂ)।



ਿੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤ ਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂ ਜਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੀ ਦੂ ਰੀ ਿਣਾਕੇ ਰੱਖੋ


ਿੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬਕਸੇ ਕਮਰੇ ਬਵੱਚ ਦੂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤ ਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮ ਸਕ ਪ੍ਜਹਨੋ ਜ ਂ ਤੁ ਹ ਡੇ
ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂ ੂੰ ਢਕਣ ਵ ਲ ਂ ਫੇਸ ਕਵਰ ਪ੍ਜਹਨੋ ।



ਿੇ ਤੁ ਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਬਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਂ ਦੂ ਿੇ ਲੋ ਕ ਂ ਨੂ ੂੰ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋਏ ਮ ਸਕ ਪ੍ਜਹਨਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਧੋਵੋ


ਿੋੜ੍੍ੇ-ਥੋਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬ ਅਦ ਸ ਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ ਣੀ ਨ ਲ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ।



ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਿਾਂ ਉਸ ਕੱਪੜ੍ੇ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਸੁਕਾਓ, ਜਜਸ ਨੂ ੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ ਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ਹੈ।



ਿੇ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤ ਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧ ਬਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

COVID-19:ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਿਰੀਏ
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ਆਪਣੀ ਖੂੰਘ ਅਤੇ ਬਛੱਕ ਨੂ ੂੰ ਢਕੋ


ਖੂੰਘ ਿਾਂ ਬਛੱਕ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਮੂੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂ ੂੰ ਟੀਸ਼ੁ ਨ ਲ ਢਕੋ।



ਖੂੰਘ ਿਾਂ ਬਛੱਕ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ ਏ ਆਪ੍ਣੀ ਬ ਂਹ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰਲੇ ਜਹੱਸੇ ਜ ਂ ਕੂ ਹਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।



ਵਰਤੇ ਗਏ ਟੀਸ਼ੁਆਂ ਨੂ ੂੰ ਬਨਸ਼ਾਨਿੱਧ ਕੂ ੜ੍ੇਦਾਨ ਬਵੱਚ ਸੁਟ
ੱ ਬਦਓ ਅਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਧੋ ਲਓ।



ਕੂ ੜ੍ੇਦਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਲ ਸਜਟਕ ਬੈਗ ਲਗ ਉਣ ਨ ਲ ਕੂ ਿੇ ਦ ਜਨਪ੍ਟ ਰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੋ ਜ ਂਦ ਹੈ।



ਕੂ ੜ੍ੇਦਾਨ ਨੂ ੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂਹ
ੂੰ ਨੂ ੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢਕੋ


ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂ ੂੰ ਬਮਲਣ ਿਾਣ ਿਾਂ COVID-19 ਦ ਟੈਸਟ ਕਰ ਉਣ ਜ ਣ ਲੱਬਗਆਂ ਘਰੋਂ ਜਨਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮ ਸਕ
ਪ੍ਜਹਨੋ ।



ਦੂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਨੇ ੜ੍ੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮ ਸਕ ਪ੍ਜਹਨੋ ਜ ਂ ਇੱਕ ਵਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਵੱਚ ਰਹੋ।



ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਂ ਲੋ ਕ ਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਿਣਾਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂੰਘ ਅਤੇ ਬਛੱਕ ਨੂ ੂੰ ਢਕੋ। ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ
ਦੇਖੋ।

ਿੇ ਮੇਰੇ ਬਵੱਚ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


COVID-19 ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।



ਟੈਲੀਹੈਲਿ (1-866-797-0000) ਜ ਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭ ਲ ਪ੍ਰਦ ਤ ਨੂ ੂੰ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।



ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਵੱਚ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਿਾਂ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੋ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਬਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰੀਿੀ ਸੂੰਪਰਕ (ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਤੁ ਹ ਡ ਘਰ)
ਜਵੱਚ ਆਏ ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਦੂ ਜਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਬ ਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵ ਲ ਪ੍ੁੱਛਣ ਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤ ਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਾਨਕ ਿਨਤਕ ਬਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੂ ੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।



ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਅਦ 14 ਜਦਨ ਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਦੂ ਜਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਓ।



14 ਜਦਨ ਂ ਦੇ ਬ ਅਦ, ਤੁ ਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਦੂ ਜਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁ ਹ ਨੂ ੂੰ ਹੁਣ ਬੁਖ ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਪ੍ਰ ਤੁ ਹ ਨੂ ੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਿੇ ਤੁ ਸੀਂ 14 ਜਦਨ ਂ ਦੇ ਬ ਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਤ ਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜ ਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭ ਲ ਪ੍ਰਦ ਤ ਨ ਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਵਾਇਰਸ ਿਾਰੇ ਿਾਣੋ
COVID-19 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ।ਇਹ ਪੀੜ੍ਤ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਿੂੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂ ਬਿਆਂ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਬਵੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਅਬਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਿੀ ਸੂੰਪਰਕ
ਬਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਇੱਕੋ ਘਰ ਬਵੱਚ ਰਬਹੂੰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਸੀਂ Ontario ਦੇ ਬਸਹਤ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ: ontario.ca/coronavirus ‘ਤੇ ਿਾਕੇ COVID-19 ਿਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਪਲਿਧ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ:______________________________________________________
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ 31 ਿੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਉਪਲਿਧ ਨਵੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
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