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ਜੇ ਤੁਸ� COVID-19 ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱ਼ਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋ ਜੋ ਿਕ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ

ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਜ� ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਨਾ

ਜਾਓ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਾਈਡ-ਸੇ਼ਅਿਰੰਗ, ਜ� ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪ�ਹੇਜ 

ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ� ਤ� ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ।
ਲੋਕ: ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਵੱਖਰ ੇਕਮਰ ੇ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਤ� ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਨਵਰ: ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ� ਜ� ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਨ� ੜੇ ਨਾ ਜਾਓ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ COVID-19 ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈ�ਟ ਹੈ, ਤ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਹੈ ਜ� ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਹਤ

ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ�
ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੂਜ ੇਲੋਕ� ਜ� ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਕ

ਕਮਰਾ ਜ� ਵਾਹਨ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ�
ਪਿਹਲ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸ� ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ�ਦੀ ਹ)ੈ, ਤ� ਉਹ ਲੋਕ

ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ, ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਕੋ ਕਮਰ ੇਿਵਚ ਨਹ� ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ� ਜੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਕਮਰ ੇਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਖ�ਸੀ ਅਤੇ ਿਛੱਕ� ਨੰੂ ਢੱਕੋ।
ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ�ਸੀ ਜ� ਿਛੱਕ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰੂ ਿਟਸੂ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।
ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਿਟਸੂ਼ਆਂ ਨੰੂ ਇਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦਓ; ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟ� ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜ� ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60-95%

ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ� ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹ� ਨੰੂ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ�◌ਂ
ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਰਗੜੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀ ੰਹੋ ਜ�ਦੇ◌ੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ

ਹਨ, ਤ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਿਨ�ਜੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਕਵਾਨ, ਸ਼ੀਸੇ਼ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਕੱਪ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ ਜ�
ਿਬਸਤਰੇ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਜ� ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ��

ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟ� ਲਈ ਧੋਵੋ। ਜੇ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ�
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹ� ਨੰੂ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਰਗੜੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ

ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ
’ਤੇ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ�, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਗ਼ੈਰ-ਧੋਤੇ ਹੱਥ� ਨਾਲ
ਛੂਹਣ ਤ� ਬਚੋ। ਸਾਰੀਆਂ "ਵਧੇਰੇ-ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ" ਸਤਹ� ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਵਧੇਰੇ-ਛੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ� ਿਵੱਚ ਕਾ�ਟਰ, ਟੈਬਲੇਟੌਪ, ਡੋਰ-ਨੌਬਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਿਫਕਸਚਰ,

ਟਾਇਲਟ, ਫੋਨ, ਕੀਬੋਰਡ, ਟੇਬਲੈਟ ਅਤੇ ਬੈ�ਡਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ� �

ਸਤਹ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਖੂਨ, ਟੱਟੀ ਜ� ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੇਬਲ �ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜ� ਪੰੂਿਝਆਂ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਲੇਬਲ �ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤ� ਲਈ

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਪਾਦ� ਨੰੂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦਸਤਾਨ�  ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਸਮ� ਚੰਗਾ ਹਵਾ-
ਸੰਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਗੜ ਰਹੀ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ) ਤ� ਤੁਰੰਤ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਹੈ, ਜ� ਇਸਦੇ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇੱਕ ਫੇਸ-

ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ� । ਇਹ ਕਦਮ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ
ਦਫ਼ਤਰ ਜ� ਵੇਿਟੰਗ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਸੰਕ�ਿਮਤ ਹੋਣ ਜ� ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਚਾਅ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 
ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਜ� ਸਟੇਟ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੋ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ�
ਸਵੈ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਜਵ� ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਿਸਹਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹ ੈਅਤੇ 911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ,ੈ ਤ� ਆਪਣੇ

ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਿਡਸਪੈਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ, ਜ� ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਲਈ
ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜ ੇਹ ੋਸਕੇ ਤ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ� ।

ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਲਗਾਵ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ COVID-19 ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਲਗਾਵ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ
ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ। ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਲਗਾਵ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ
ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ� ਦੇ

ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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