ਕੋ ਵਿਡ-19

ਸੈ ਲਫ-ਆਈਸੋ ਲੇ ਟ ਕਿਵੇ ਂ ਹੋ ਵੋ

ਕੋ ਵਿਡ-19 (COVID-19) ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਕੱ ਠੇ ਮਿਲ ਕੇ , ਅਸੀਂ ਵੱ ਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦੇ ਫੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ , ਹtੈਲਥ ਕਨੈ ਕਟ ਓਨਟੈ ਰੀਓ (Health Connect Ontario)
(ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟੈ ਲੀਹੈ ਲਥ ਓਨਟੈ ਰੀਓ (Telehealth Ontario) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) 811 (TTY: 1-866-797-0007) ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ (Peel Public
Health) ਨੂੰ 905-799-7700 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।

ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ
• ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋ ਰਟੇ ਸ਼ਨ, ਟੈ ਕਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਈਡਸ਼ੇ ਅਰਸ ਨਾ ਵਰਤੋ ।
• ਕੰ ਮ ਤੇ , ਸਕੂਲ, ਹੋ ਰ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਦੂ ਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਲਾਜ਼ਮੀ (ਜਿਵੇ ਂ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ) ਨਾ ਹੋ ਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ।
• ਬਜ਼ੁ ਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹੋ (ਜਿਵੇ ਂ, ਡਾਇਬਿਟੀਜ, ਫੇ ਫੜਿਆਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਣਾ)।
• ਜਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ , ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ-ਤਰ੍ ਹਾਂ ਫਿੱ ਟ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਵੱ ਖਰਾ ਬਾਥਰੂ ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤੋ ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੰ ਗਾ ਹੈ (ਜਿਵੇ ਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ )।
• ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ , ਤਾਂ ਜਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ , ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖੋ।
• ਜੇ ਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਸੋ ਲੇਟ ਹੋ ਣ ਦੇ ਸਮੇ ਂ , ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖੋ
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਵੋ ਤਾਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ-ਤਰ੍ ਹਾਂ ਫਿੱ ਟ ਹੋ ਣ
ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੋ ਵੇ।

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਵੋ
• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਵੋ।
• ਪੇ ਪਰ ਟਾਵਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਤੌ ਲੀਏ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਪੂੰਝੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋ ਰ ਕੋ ਈ ਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋ ਵੇ।
• ਜੇ ਕਰ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਅਲਕੋ ਹਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਂਡ ਸੈ ਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ।
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ਖੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕੋ
• ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰ ਘੋ ਜਾਂ ਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢਕੋ ।
• ਖੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕੋ , ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
• ਵਰਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਡ ਵੇ ਸਟਬਾਸਕੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਸੁੱਟ�ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਵੋ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈ ਗ ਵਾਲੀਆਂ
ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੇ ਸਟਬਾਸਕੇ ਟਾਂ, ਵੇ ਸਟ ਡਿਸਪੋ ਜਲ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਸੁਰੱ ਕਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਵੇ ਸਟਬਾਸਕੇ ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰੋ ।

ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤ�ੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ
• ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋ ਵੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰ ਗੀ-ਤਰ੍ ਹਾਂ ਫਿੱ ਟ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਠੋ ਡੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ
ਗੈ ਪ ਦੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਢਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
• ਜੇ ਕਰ ਹੈ ਲਥ ਕੇ ਅਰ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ।
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਖੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇ ਂ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢਕ ਲਵੋ ।

ਲੋ ੜ ਹੋ ਣ ਤੇ ਕੋ -ਆਈਸੋ ਲੇ ਟ ਹੋ ਵੋ
• ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ , ਜਿਸਨੂੰ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ (ਜਿਵੇ ਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਭੋ ਜਨ ਖਾਣਾ, ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ) ਜੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈ ਲਫ-ਆਈਸੋ ਲੇਟ ਹੋ ਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ।
• ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਮੌ ਜੂਦ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ
ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋ ਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਦੂਜਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖਰੇ ਰਹਿਣਾ।

ਕੋ ਵਿਡ-19 ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਆਈਸੋ ਲੇ ਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ

ਪੀਲ ਵਿੱ ਚ ਮੁਫਤ ਆਈਸੋ ਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਟਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਸੈ ਲਫ-ਆਈਸੋ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਸਾਡਾ ਕੋ ਵਿਡ-19
ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਆਈਸੋ ਲੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿੰ ਗ (COVID-19 Voluntary Isolation Housing) ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ, ਹੋ ਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੂ ਮ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ,
ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਹਿਊਮੈ ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ (Peel Region Human Services) ਨੂੰ 905281-1269 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: peelregion.ca/coronavirus/self-isolation/#home
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਓਨਟੈ ਰੀਓ (Public Health Ontario) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲਥ ਓਨਟੈ ਰੀਓ, ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਓ. (PHO) ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ/ਤਬਦੀਲੀਆਂ /ਰੂ ਪਾਂਤਰ ਦੇ ਸਿੱ ਟ�ੇ
ਵਜੋ ਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲਈ ਕੋ ਈ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਂ ਦੀ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਈ, 2022 ਤੱ ਕ ਦੀ ਹੈ
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