ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ 2019 (COVID-19)

ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਓ
ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ।ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਿਕ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ:
•

ਉਮਰ, ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਤੁ ਸ� ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

•

ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਫੇਫੜੇ/ਿਦਲ/ਗੁਰਦੇ/ਿਜਗਰ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਸਟਰ੍ ੋਕ (ਦੌਰਾ), ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰ੍ੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂ ੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਹੋਣਾ।
(ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਕੁ ਝ ਕ�ਸਰ, ਿਬਨਾਂ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਐ�ਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ (HIV/AIDS));

•

ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂ ੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਓਰਲ ਸਟੀਰੌਇਡ ਸੰਬੰਧੀ
ਦਵਾਈਆਂ)।

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ
•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ:
•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ;

•

ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਦੂ ਰ ਰਹੋ (ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ/6 ਫੁ ੱਟ ਦੀ ਦੂ ਰੀ)।

•

ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਫ਼ੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਚੈਟਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹ� ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ।

•

ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਘਰ� ਕੰਮ ਕਰੋ।

•

ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਡਾਕਟਰ, ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ) ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਮਲੋ ।

ਬੰਦ ਪਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
•

ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲਹ੍ੋ।

•

ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਰੁਝਵ
ੇ � ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ,
ਅਤੇ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੂ ਿਜਆਂ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹੋ।

•

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂ ੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ।ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਿਕਸਮਾਂ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਰੁੱਝਵ
ੇ � ਵਾਲੇ ਸਮ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ
ਪਿਹਨੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ , ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਿਕ ਡਰ੍ ਾਈਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਕਸ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ, ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲਹ੍ੋ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਓ

12 ਦਾ

ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕ ਵੀ ਇਸਨੂ ੰ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ
•

ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲਣ ਤ� ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ ।

•

ਜਦ� ਤੁ ਸ� ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਹੈ)।

•

ਜਦ� ਵੀ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ 2 ਮੀਟਰ/6 ਫੁ ੱਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ
•

ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਰੱਬ (60% - 90% ਅਲਕੋਹਲ) ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰੋ।

•

ਜਦ� ਵੀ ਤੁ ਸ� ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਛੂ ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂ ੰ ਛੂ ੰਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਵੀ
ਛੂ ੰਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
•

ਜਦ� ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਤੁ ਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂ ਐਨਜ਼ਾ ਦਾ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਓ।

•

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਛੂ ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ -ਰਿਹਤ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ� ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ
ਨੁ ੱਕਰਾਂ, ਲਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਵੱਚਾਂ)।

•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਿਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ।

ਸਰੋਤ
•

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਏਜੰਸੀ:ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ19

•

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਿਰਕਾਂ' ਦੀ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੱਠਜੋੜ:
•
•

ਇਸ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਦੌਰਾਨ ਿਚੰਤਾ ਨਾਲ
ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

•

ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਟਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ

•

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ�ਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ:
ਕ�ਸਰ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19

•

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ: ਇਿਮਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ �ਟਾਰੀਓ: ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ

ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸਮ� ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ �ਟਾਰੀਏ ਦੀ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ
ਵੈ�ਬਸਾਈਟontario.ca/coronavirus ਨੂ ੰ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ______________________________________________________
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 20 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ।

