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ਨਵ ਾਂ ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ (COVID-19)
ਨਵ ਾਂ ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਧ ਿੱਚ ਧਰਹ ਹੈ। ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਦੀ ਧਬਮ ਰੀ ਕ ਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ, ਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਜੋ ਪਧਹਲ ਾਂ ਹੀ ਬੀਮ ਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੀਮ ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਕ
ਹਰ ਕੋਈ ਲੋ ਕ ਾਂ ਰ ਹੀਂ ਲ ਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੁੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਧਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁੰਕ੍ਰਧਮਤ ਹੋ ਤ ਾਂ ਲਿੱਛਣ ਸ ਹਮਣੇ ਆਉਣ ਧਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 14 ਧਦਨ ਲਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 5 ਤੋਂ 6 ਧਦਨ
ਲਗਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਕ ਾਂ ਦੁ ਆਰ ਧਬਮ ਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੁੰਭ ਵਨ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਜ਼ਆਦ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਾਂ ਧਵਿੱਚ ਲਿੱਛਣ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੁ ਰ, ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸ ਹ ਲੈ ਣ ਧਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਧਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲਿੱਛਣ ਹਨ। ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੂ ੁੰ ਧਨਮੋਨੀਆ, ਸ ਹ ਲੈ ਣ ਧਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਧਕਲ ਾਂ ਜ ਾਂ
ਹੋਰ ਗੁੰਭੀਰ ਧਬਮ ਰੀਆਾਂ ਹੋ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਲ ਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲ ਹ:
ਦੂ ਰੀ ਬਣ ਈ ਰਿੱ ੋ!




ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀਮ ਰ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਘਰ ਧਵਿੱਚ ਰਹੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੂ ੁੰ ਇਕਿੱਲੇ ਰਧਹਣ ਲਈ ਧਕਹ ਧਗਆ ਹੈ ਤ ਾਂ ਘਰ ਰਹੋ।
ਜੇ ਸੁੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਾਂ ਧਵਚਕ ਰ ਘਿੱਟ-ੋ ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿੱ ਣ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਹਿੱਥ ਾਂ ਦੀ ਸਫ ਈ ਰਿੱ ੋ!




ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਿੋਵੋ
 ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪ ਸ ਹੋ
 ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਟ ਇਲਟ ਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ
 ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ੁੰਘੇ ਹੋ, ਧਛਿੱਕ ਮ ਰੀ ਹੈ ਜ ਾਂ ਆਪਣ ਨਿੱਕ ਸ ਫ਼ ਕੀਤ ਹੈ

ਣ ਬਣ ਉਣ ਜ ਾਂ ਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲ ਾਂ।
ਜੇ ਸ ਬਣ ਅਤੇ ਪ ਣੀ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਾਂ ਕੀਟ ਣੂ ਨ ਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ੁੰਘਣ ਜ ਾਂ ਧਛਿੱਕਣ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰਿੱ ੋ!




ਦੂ ਸਰੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਉੱਤੇ ਘ
ੁੰ ਣ ਜ ਾਂ ਧਛਿੱਕ ਮ ਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਪੇਪਰ ਧਟਸ਼ੂ ਧਵਿੱਚ ੁੰਘੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਧਟਸ਼ੂ ਦ ਧਨਪਟ ਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਿੋਵ!ੋ
ਜੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਧਟਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂ ਹਣੀ ਮੋੜਕੇ ਉਸ ਧਵਿੱਚ ੁੰਘੋ।

ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੂ ੁੰ ਲਿੱਗਦ ਹੈ ਧਕ ਤੁ ਸੀਂ ਸੁੰਕ੍ਰਧਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ:



ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੂ ੁੰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਕ੍ਰਧਮਤ ਹੋਣ ਦ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਤ ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੂ ੁੰ ਘਰ ਰਧਹਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੂ ੁੰ ਡ ਕਟਰੀ ਸਹ ਇਤ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੂ ੁੰ ਪਧਹਲ ਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰ ਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡ ਕਟਰ ਨ ਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਾਂ 116 117 ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵ ਨੂ ੁੰ ਕ ਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੁੰ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿੱ !ੋ
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ਅਧਿਕ ਰੀ ਨ ਰਵੇ ਧਵਿੱਚ ਰਧਹੁੰਦੇ ਜ ਾਂ ਰਧਹ ਰਹੇ ਸ ਰੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੂ ੁੰ www.fhi.no ਅਤੇ www.helsenorge.no. ਉੱਤੇ
ਧਦਿੱਤੀ ਕੋਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਬ ਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਸਲ ਹ ਪੜ੍ ਨ ਲਈ ਕਧਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਲ ਹ ਨੂ ੁੰ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ
ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ। ਜ ਣਕ ਰੀ ਨ ਰਵੀ ਅਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭ ਸ਼ ਦੋਨ ਾਂ ਧਵਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹ ਨੂ ੁੰ ਧਕਸੇ ਚੀਜ਼
ਨੂ ੁੰ ਸਮਝਣ ਧਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਧਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਕਸੇ ਪਛ ਣ ਵ ਲੇ ਨੂ ੁੰ ਪੁਿੱਛ।ੋ

