ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ - ਤੁਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੇਧ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋ ਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ
ਹੋਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
1. ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ। ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵ,ੇ
ਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦ ਤੁਸ ਸਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।
2. ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੰ ਗੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਜਦ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਚੀ ਥਾਵ
’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਕੱ ਢਣ ਵਾਲੇ ਪੱ ਿਖਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
ਹੋਰਨ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ
1. ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਧਰੇ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਤ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਰ ਸਕੋ ਤ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਨ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ 2 ਮੀਟਰ (6 ਫੁੱ ਟ ਜ ਲਗਭਗ ਡੱ ਬਲ ਬੈ ਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਜੰ ਨਾ) ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱ ਖੋ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ। ਿਜੰ ਨਾ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੈਕ ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਓਨਾ ਵੱ ਧਦਾ
ਹੈ।
2. ਦੋ ਪਿਰਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋਏ, ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ ਉਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਨ ਲੋ ਕ ਦਰਿਮਆਨ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ
ਰਿਹੰ ਦੇ।
3. ਤੁਸ ਬਾਹਰ ਛੇ ਜ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ, ਨੂੰ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4. ਤੁਸ ਿਜਸ ਨਾਲ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਿਮਲੋ , ਬਜਾਏ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ
ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਲੋ ਕ ਨੜੇ ਨਾ ਿਚੱ ਲਾਓ ਜ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕ ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਠਿਹਰਨਾ
ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਨ ਲੋ ਕ ਦਰਿਮਆਨ
ਫਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਸਤਾਵ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰਾ
ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਿਸਰਫ ਦੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਠਿਹਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਇਸ ਤਰ ਜੇ
ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਠਿਹਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
(ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ) ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਠਿਹਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੋਤ-ੇ ਪੋਤੀਆਂ/ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ/ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਨ
 ਾਲ ਸਮ ਿਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਤੁਸ ਉਨ
ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦੇ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨ ਦਰਿਮਆਨ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਟਰ ਸਪੋਰਟ
ਜਨਤਕ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਰਤਣ ਤ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਡਾਈਵ ਕਰੋ,
ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਓ, ਪੈਦਲ ਤੁਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਜਨਤਕ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤ ਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆਂ ਤ ਬਚਾਅ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਜਨਤਕ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਜ ਇੱ ਕ ਟੈਕਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ

ਢੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਹਾਲ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆ ਜ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਨੂੰ ਪਿਹਨਣਾ ਮੁ ਿਕਲ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ)।
ਡਾਈਿਵੰ ਗ
ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰ
ਸ ਝੀ ਕਰਨ ਤ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ ਰਿਹੰ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਸ ਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵ ’ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ (ਿਚਹਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼) ਪਿਹਨਣੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਪਿਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਜਨਤਕ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ , ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ , ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਦਰ , ਬਕ , ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ,
ਡਾਕ-ਖਾਿਨਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਟਰ ਸਪੋਰਟ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ
ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆ ਜ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਨਣਾ ਮੁ ਿਕਲ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਪਿਹਨਣ ਅਤੇ
ਉਤਾਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਲਵੋ।
ਕੰ ਮਕਾਜ
1. ਜੇ ਤੁਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਘਰ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰੋ।
2. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤ , ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਘਟਾਓ। ਆਪਣੇ ਕਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ’ਤੇ ਿਸਰਫ ਤ ਹੀ ਕਪੜੇ ਬਦਲੋ ਜੇ ਇਨਫੈਕ ਨ
ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜ ਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ। ਕਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਭੀੜ-ਭੜੱ ਕਾ ਕਰਨ ਤ
ਬਚਾਅ ਕਰੋ।
3. ਜਦ ਤੁਸ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਉਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਸਫਰ ਕਰਨਾ
1. ਤੁਸ ਚਾਰਿਦਵਾਰੀ ਤ ਬਾਹਰ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਥਾਵ ’ਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਂ ਬੇਕਫਾਸਟ ਜ ਕਪਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਰਾਤ ਭਰ
2. ਤੁਸ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੈਿਕੰ ਡ ਹੋਮ, ਹੋਟਲ, ਬੈ ਡ ਐਡ
ਲਈ ਠਿਹਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦਰਿਮਆਨ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ ਸ ਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਵਰਤਣ ਤ ਬਚਾਅ
ਕਰੋ।
ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ
ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਧਾਰਿਮਕ-ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੂਜਾ ਲਈ ਖੁੱ ਲੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਪੱ ਬ ਜ ਰੈਸਟੋਰਟ ਜਾਣਾ
ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨਾਲ (ਜ ਉਨ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਲ ਬੱ ਬਲ (ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੂਹ) ਿਵੱ ਚ ਨਹ
ਹਨ) ਰੈਸਟੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ’ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱ ਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਪਿਹਲ
ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਦੋ ਪਿਰਵਾਰ ਚਾਰ ਿਦਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ ਛੇ ਿਵਅਕਤੀ ਚਾਰਿਦਵਾਰੀ ਤ ਬਾਹਰ ਜੇ ਉਹ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਿਰਵਾਰ ਤ ਹਨ।
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ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ:
ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ - ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ
ਮੂੰ ਹ ਢਕੋ- ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਢਕੋ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ - ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਤ ਦੋ ਮੀਟਰ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਰਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ ਲਈ ਘਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ।
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