ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਿਮਾਰੀ 2019 (ਕੋਵਿਡ-19)

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
ਇਹ ਤਿੱਥ ਸ਼ੀਟ ਇਰਾਦਤਨ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਿੁਰਗ
ਅਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਮਾਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ
ਪਰਭਾਿ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਕਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੇਠ ਵਦਿੱਵਤਆਂ ਨਾਲ ਿਿੱਧਦਾ ਹੈ:



ਉਮਰ, ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਿਿੱਧਦੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਿੁਰਗਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜੋਖਮ ਿਿੱਧਦਾ ਹੈ;



ਮੋਟਾਪੇ, ਸ਼ਿੱਕਰ ਰੋਗ, ਫੇਫੜੇ/ਵਦਲ/ਗੁਰਦੇ/ਵਜਗਰ ਦੀਆਂ ਵਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੌਰਾ, ਖਨ ਦਾ ਉੱਚ ਦਿਾਓ, ਅਤੇ ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਕਸੇ
ਵਚਰਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਰੋਗ-ਪਰਤੀਰੋਧੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਿੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ, ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀ
ਐਿੱਚ.ਆਈ.ਿੀ./ਏਡਸ);



ਉਹ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ ਜੋ ਰੋਗ-ਪਰਤੀਰੋਧੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਿੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਵਨਗਲਨ ਿਾਲੇ ਸਟੇਰੋਇਡ ਦਿਾਈਆਂ)।

ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰੋ ਵਜਨਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ


ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਹੋਿੋ ਵਜਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹੋ:



ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਸੀਵਮਤ ਕਰੋ ਵਜਨਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ;



ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਦਰ ਰਹੋ (ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 2 ਮੀਟਰ/6 ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦਰੀ)।



ਵਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਫ਼ੋਨ, ਿੀਡੀਓ ਚੈਟ, ਜਾਂ ਵਲਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਿਰੀਏ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਰਹੋ।



ਜੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰੋ।



ਵਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਡਾਕਟਰ, ਵਫਵਜਓਥੈਰੇਵਪਸਟ) ਨੂੰ ਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਦਖਾਓ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
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ਿੂੰ ਦ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ


ਵਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤੇ ਿਾਹਰ ਵਮਲੋ ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵਮਲਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਹਿਾਦਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਵਜਆਂ ਨੂੰ
ਖੋਲੋ ਹ।



ਜੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਿਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿੱਟ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵਡਵਲਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ।



ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਸਾਧਨ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਇਡਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਿਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਰਪਾਂ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਘਿੱਟ ਵਿਅਸਤ ਸਵਮਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਿਣਾਏ ਰਿੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਿੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਰਾਇਡਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਡਰਾਇਿਰ ਨੇ ਮਾਸਕ
ਪਵਹਵਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਪਿੱਛੇ ਿੈਠੋ ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਖੋਲਹ ਲਓ।

ਮਾਸਕ ਪਵਹਣੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣੇ ਹੋਏ
ਹਨ


ਹੋਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣੋ।



ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਿਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ
ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ)।



ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣੋ ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਰ/6 ਫੁਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦਰੀ ‘ਤੇ ਵਕਤੇ ਿਾਹਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ


ਅਕਸਰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਿੋ। ਹਿੱਥ ਪੂੰ ਜਣ ਿਾਲੇ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।



ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਰਿ (60% - 90% ਅਲਕੋਹਲ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਲਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ
ਹੈ।



ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਹੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਜਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰ ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ
ਿੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਵਸਹਤਮੂੰ ਦ ਰਵਹਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ


ਂ ਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੂੰ ਫਲੁਏਜ
ਂ ਾ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਓ।
ਇੂੰ ਫਲੁਏਜ



ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ਰਵਹਤ ਕਰੋ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਰਿਾਜੇ ਦੇ ਕੁੂੰ ਡੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਵਿਿੱਚਾਂ)।



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵਨਰੂੰ ਤਰ ਵਿਕਵਸਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਓ।



ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਪਆਰੇ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਿਾਰੇ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੂੰ ਗੋ।
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ਸਰੋਤ


ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੂੰ ਸੀ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ: ਿਲਨੇਰੇਿਲ ਪੋਪਲੇ ਸ਼ਨ



ਂ ਕੋਵਿਡ-19
ਐਡ



ਦਾ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਕੋਅਵਲਸ਼ਨ ਫੌਰ ਸੀਵਨਅਰਸ' ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ:


ਵਟਪਸ ਫੌਰ ਿੈਟਵਲੂੰਗ ਐਨਿਾਇਟੀ ਵਡਊਵਰੂੰ ਗ ਵਡਸ ਪਿਵਲਕ

ਂ ਅਵਡਕਸ਼ਨਸ ਇਸ਼ਿ ਵਡਊਵਰੂੰ ਗ ਦਾ
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਪੈਂਡਾਵਮਕ





ਵਥੂੰ ਗਸ ਟ ਡ ਿਾਇਲ ਵਫਿੀਕਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੂੰ ਗ



ਿਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਿਾਰੇ: ਇੂੰ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਪੇਰੈਂਟਸ

ਂ ਵਚਲਡਰਨ ਵਿਿੱਦ
ਇਮੀਊਨੋਕੋਂਪਰੋਮਾਈਿਡ ਵਚਲਡਰਨ ਐਡ

ਕੈਟੀ: ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਡਸੀਿ (ਕੋਵਿਡ-19), ਐਿੱਚ.ਆਈ.ਿੀ.
ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ: ਿਿੱਟ ਯ ਨੀਡ ਟ ਨੋ

ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ:
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19

ਹੈਲਥ ਵਸਚਏਸ਼ਨ


ਵਸਹਤ ਮੂੰ ਤਰਾਲੇ : ਵਰਸੋਰਸਿ ਫੌਰ ਉਂਟਾਰੀਓ ਐਕਸਪੀਅਰਵਸੂੰ ਗ

ਕਰੋਵਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੂੰ ਡੀਸ਼ਨਸ



ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਓਂਟਾਰੀਓ: ਪਿਵਲਕ ਵਰਸੋਰਸਿ

ਿਾਇਰਸ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ontario.ca/coronavirus ‘ਤੇ ਉਂਟਾਰੀਓ ਵਸਹਤ ਮੂੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ
ਿੈਿੱਿਸਾਈਟ ਦੇਖ।ੋ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: ______________________________________________________
ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਿ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 18 ਨਿੂੰ ਿਰ, 2020 ਤਿੱਕ ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ

