
ਕੋਵਿਡ-19
ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਕਿਂੇ ਹੋਿੋ
ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਨਾਲ ਵਨਪਟਣਾ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਵਿਲ ਕੇ, ਅਸੀ ਂਿੱਧ ਿਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਵਿਉਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਮਜ਼ਹਸੂਸ ਹੋ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ, ਹtੈਲਥ ਕਨੈਕਟ ਓਨਟੈਰੀਓ (Health Connect Ontario) 
(ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਇਸਨੰੂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਓਨਟੈਰੀਓ (Telehealth Ontario) ਜ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) 811 (TTY: 1-866-797-0007) ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਲ ਪਬਜ਼ਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public 
Health) ਨੰੂ 905-799-7700 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

2 ਿੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ-ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜ਼ਿੱਟ ਹੋਣ 

ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਢਕਦਾ ਹੋਵੇ। 
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ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ
• ਪਬਜ਼ਲਕ ਟ੍ਰ ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰਸ ਨਾ ਵਰਤੋ।
• ਕੰਮ ਤੇ, ਸਕੂਲ, ਹੋਰ ਪਬਜ਼ਲਕ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰ ਾਈਵੇਟ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਵਖੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਦੂਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
• ਲਾ਼ਿਮੀ (ਜ਼ਜਵਂੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਘਰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ।
• ਬ਼ੁਿਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਜ਼ਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਰਹੋ (ਜ਼ਜਵਂੇ, ਡਾਇਜ਼ਬਟੀਜ, ਿੇਿਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 

ਸਮੱਜ਼ਸਆਵਾਂ, ਇਜ਼ਮਊਜ਼ਨਟੀ ਕਮ਼ੋਿਰ ਹੋਣਾ)।
• ਜ਼ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜ਼ਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ-ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜ਼ਿੱਟ ਆਉਣ 

ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤੋ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜ਼ਕ ਸਾਂਝੇ ਕਮਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੰਗਾ ਹੈ (ਜ਼ਜਵਂੇ ਖੱੁਲ੍ਹ ੀਆਂ ਜ਼ਖਿਕੀਆਂ)।
• ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ।
• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਂੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ਹ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਜ਼ਚਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਹਣ 
ਦੀ ਲੋਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ
• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
• ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੱਪਿੇ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੰੂਝੋ, ਜ਼ਜਸਨੰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ।
• ਜੇਕਰ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਜ਼ਰਤ ਹਂੈਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਵਰਤੋ।



ਖੰਘਦੇ ਿਾਂ ਵਨੱਛਾਂ ਿਾਰਦੇ ਸਿਂੇ ਿੰੂਹ ਨੰੂ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕੋ
• ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਖੰਘੋ ਜਾਂ ਜ਼ਨੱਛਾਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰੂ ਜ਼ਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢਕੋ।
• ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਨੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮਂੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
• ਵਰਤੇ ਜ਼ਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਲਾਈਨਡ ਵੇਸਟਬਾਸਕੇਟ ਜ਼ਵੱਚ ਸੱੁਟਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਪਲਾਸਜ਼ਟਕ ਬੈਗ ਵਾਲੀਆਂ 

ਲਾਈਨਨੰਗ ਵੇਸਟਬਾਸਕੇਟਾਂ, ਵੇਸਟ ਜ਼ਡਸਪੋਜਲ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਜ਼ਕਅਤ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ।
• ਵੇਸਟਬਾਸਕੇਟਾਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਿ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਿੰੂਹ ਉੱਤਤੇ ਿਾਸਕ ਪਵਹਨੋ
• ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨੋ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਚਹਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ-ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜ਼ਿੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ, ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਨੰੂ ਜ਼ਬਨਾਂ 

ਗੈਪ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਢਕ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਜ਼ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨੋ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਨੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮਂੇ 

ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਢਕ ਲਵੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਪਬਜ਼ਲਕ ਹੈਲਥ ਓਨਟੈਰੀਓ (Public Health Ontario) ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਾਲ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ। 
ਪਬਜ਼ਲਕ ਹੈਲਥ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਤੀਜੀਆਂ ਜ਼ਧਰਾਂ ਵੱਲਂੋ ਪੀ.ਐਚ.ਓ. (PHO) ਦਸਤਾਵੇ਼ਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ/ਰੂਪਾਂਤਰ ਦੇ ਜ਼ਸੱਟਟੇ 
ਵਜਂੋ ਜ਼ਕਸੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਂੈਦੀ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਜ਼ਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 7 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ।

 @regionofpeel   @peelregion.ca   @regionofpeel

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ peelregion.ca/coronavirus ਤੇ ਿਾਓ
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ਲੋੜ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਿੋ
• ਜ਼ਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਜਸਨੰੂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ 

ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇ (ਜ਼ਜਵਂੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਕੱਪਿੇ ਪਜ਼ਹਨਣਾ) ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੈਲਿ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ 
ਲੋਿ ਹੋਵੇ। 

• ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੂਜੇ ਜ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ਼ਖਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ 
ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਜਹਨਾਂ ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਪਜ਼ਹਨਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਜ਼ਵੱਚ 
ਦੂਜ਼ਜਆਂ ਤਂੋ ਵੱਖਰੇ ਰਜ਼ਹਣਾ। 


