
ਕੋਵਿਡ-19

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰ ਰਹੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਵਹਨੋ
•  ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰ ੇਸਰੀਰਕ ਦ੍ਰਿਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਖੂਨ, ਪਸੀਨਾ, 

ਥੁੱਕ, ਉਲਟੀ, ਵਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਮਲ) ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਟ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ 
ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ (ਗੋਗਲ ਜਾਂ ਿੇਸ ਸ਼ੀਲਡ) ਪਵਹਨੋ।

ਹਰੇਕ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਸੱੁਟ ਵਦਓ
•  ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਉਤਾਰੋ 

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਲਾਸਵਟਕ ਬੈਗ ਨਾਲ ਲਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਚਰ ੇਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ।
•  ਪਵਹਲਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਿ ਕਰੋ।
•  ਆਪਣ ੇਵਚਹਰ ੇਨੰੂ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 

ਨਾਲ ਧੋਿੋ।
•  ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਇੱਕ ੋ(ਵਸੰਗਲ) ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਇਵਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਬਣ 

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਿ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਿਰ ਉਸ ਨੰੂ ਡਰ੍ਰੱਗ ਆਈਡੇਨਟੀਵਿਕਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (DIN) ਿਾਲੇ 
ਪ੍ਰਿਾਵਨਤ ਸਖਤ-ਸਤਹ ਿਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣ ੂਰਵਹਤ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਧੋਿੋ
•  ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 

ਵਿੱਚ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ।
•  ਜ ੇਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਰਤੋ। 

ਪਵਹਲਾਂ ਇੱਕ ਿੈਟ ਿਾਈਪ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•  ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸੁੱਟ ਵਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਪੇਪਰ ਟਾਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ। ਇੱਕ ਦੋਬਾਰਾ ਿਰਵਤਆ 

ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਤੌਲੀਆ ਵਜਹੜਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੀ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਵਗੱਲਾ ਹ ੋਜਾਣ ਤ ੇਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਦਓ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਵਿੱਠਣਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਲਚਕੀਲੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਵਜਸ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹ,ੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੋਵਿਡ-19 
ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਗਾੜਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਿੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਜਥ ੇਸੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਕੇਿਲ ਇੱਕ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਚੁਣੋ।

ਪੀਲ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਨਾਲ 905-799-7700 ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਵਕ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ  
ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ।



ਰੀਜਨ ਔਿ ਪੀਲ - ਪੀਲ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈ 2

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ  
ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰੋ
•  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਿ ੇ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ) ਵਮਲਣ ਜੁਲਣ ਿਾਲੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ।
•  ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਤਾਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਚੰਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਟ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ।
•  ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦ ੇਿੱਧ ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਵਮਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਕੇ ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ) ਨੰੂ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰ 
ਰਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 

ਸਾਫ
•  ਆਪਣ ੇਘਰ ਨੰੂ ਡਰ੍ਰੱਗ ਆਈਡੇਨਟੀਵਿਕਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (DIN) ਿਾਲੇ ਘਰ ਸਾਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਲੀਨਰਾਂ 

ਨਾਲ ਸਾਿ ਕਰੋ।
•  ਵਨਯਵਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੂਹੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਟਾਇਲਟ, ਵਸੰਕ ਦ ੇਨਲਕੇ ਦ ੇਹੈਂਡਲ, 

ਦਰਿਾਵਜ਼ਆ ਂਦੀਆ ਂਨੌਬਾਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡਸਾਇਡ ਟੇਬਲਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਸਾਿ ਕਰੋ।

ਘਰ ਦੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
•  ਜ ੇਸੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰ ਰਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਬਰਤਨ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਗਲਾਸ,  

ਕੱਪ, ਖਾਣ ਿਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਤੌਲੀਏ, ਵਬਸਤਰ ੇਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆ ਂਿਸਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। 
•  ਿਸਤਾਂ ਨੰੂ ਵਨੱਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਵਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਧੋਿੋ। ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ  

ਹੈ। ਵਡਸ਼ਿਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿੌਵਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
•  ਵਸਗਰੇਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ।
•  ਜ ੇਸੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ੋਬਾਥਰੂਮ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਿਰਨਾ, ਿਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਟਾਇਲਟ  

ਦ ੇਢੱਕਣ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਓ।

ਲੌਂ ਡਰੀ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਿੋ
•  ਲੌਂਡਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਟ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ।  

ਲੌਂਡਰੀ ਨੰੂ ਿੱਖਰਾ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
•  ਆਪਣ ੇਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ।
•  ਲੌਂਡਰੀ ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਲੌਂਡਰੀ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ (60-90° ਸੇਂਟੀਗ੍ਰੇਡ) ਨਾਲ ਧੋਿ,ੋ

ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ।



ਕਚਰ ੇਨੰੂ ਛੂਹਣ ਿੇਲੇ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ
•  ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਵਨਯਵਮਤ ਕੂੜਾ ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•  ਕਚਰ ੇਦੀਆ ਂਟੋਕਰੀਆ ਂਖਾਲੀ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਿਰਤ ੇਹੋਏ ਵਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹਣ 

ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਚਰ ੇਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦਾ ਬੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਨੰੂ ਿੱਧ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

•  ਕਚਰੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਿ ਕਰੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਓਨਟੈਵਰਓ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ  
ਵਗਆ ਸੀ। ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਓਨਟੈਵਰਓ ਤੀਸਰ ੇਵਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ PHO ਦ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦ ੇ
ਅਨੁਿਾਦ/ਤਬਦੀਲੀ/ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਵਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ  
ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਿਰਤਮਾਨ ਹੈ।
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