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ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਘਰ ਜ ਚ
ਿੱ ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਿਹਾ ਜਿਆ ਹੈ
ਨ ਾਾਂ ਿੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਨ ਜਖਿੱਚ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਿ, ਜਿਹਨਾਾਂ ਜ ਿੱਚ ਿੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ (COVID-19)
ਜ ਿਸਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿੇ ਲ ਮਾਮਲੀ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿੁ ਿੱਝ ਲੋ ਿ ਜਿਆਦਾ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਜ ਿੱਚ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।
ਿੁ ਿੱਝ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਡਾਿਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਘਰ ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਿਹਾ ਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜ ਅਿਤੀ ਤਥਾ-ਿਜਥਤ ‘ਘਰ ਜ ਚ ਿੱਖ ਰਹੇ’ ਜਿਸਦਾ
COVID-19 ਨਾਲ ਜਨਦਾਨ ਿੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ COVID-19 ਨਾਲ ਜਨਦਾਨ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਿਆ ਹੋ ੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋ ੇ, ਉਸਨੂੰ
ਤਥਾ-ਿਜਥਤ ‘ਘਰ ਜ ਚ ਿੱਖ ਰਿੱਜਖਆ’ ਿਾ ੇ।
‘ਘਰ ਜ ਚ ਖ
ਿੱ ਰਜਹਣ’ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਿੇਿਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਿਾਾਂ ਿੇਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਾਾਂਚ ਜਦਆਾਂ ਨਤੀਜਿਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੋਰਾਾਂ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁ ਸੀਂ ਦਸਜਰਆਾਂ ਤਿੱਿ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਨਾ ਫੈਲਾ ਜਦਓ।
ਘਰ ਜ ਚ ਿੱਖ ਰਜਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜ ਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜ ਅਿਤੀ ਤੋਂ ਦਰ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਿਮਰੇ ਜ ਿੱਚ ਹੀ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਮਰੇ ਜ ਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ ਜਿਸੇ
ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿੇਿਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਜਥਤੀ ਜ ਿੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਡਾਿਟਰ ਇਹ ੀ ਤੈਅ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਿ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਜ ਿੱਚ ਿੱਖ ਰਜਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇੂੰਝ ਿੱਖ ਰਜਹਣਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱਿ ਿਾਰੀ ਰਜਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਿੱਿ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ
ਜਦੂੰਦਾ ਜਿ ਤੁ ਸੀਂ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਹੋ ਿਾਾਂ ਿਦੋਂ ਤਿੱਿ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜਿ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੁਣ COVID-19 ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਮ ਿੁ ਆਰੂੰਟੀਨ’ ਦਾ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਿੇਿਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿ ਤੁ ਸੀਂ ਜਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿ ਤੁ ਸੀਂ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਸੂੰਪਰਿ ਜ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿੱਖ
ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜ ਿੱਚ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਮ ਿੁ ਆਰੂੰਟੀਨ ਘਰ ਜ ਚ ਿੱਖ ਰਜਹਣ ਜਿੂੰਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਮ ਿੁ ਆਰੂੰਟੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੋਰਾਾਂ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੱਖ ਰਜਹਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਿਲ ਿਾਾਂ ਿੂੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਿੂੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਨਤਿ ਟ੍ ਾਾਂਸਪੋਰਟ
(ਬਿੱਸ, ਟਰਾਮ, ਅੂੰਡਰਿਰਾਉਂਡ, ਰੇਲ, ਹ ਾਈ ਿਾਾਂ ਫੈਰੀ) 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਸਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਾ
ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਿੇਿਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖੂੰਘ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਿਲੇ ਜ ਚ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਿਾਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ
ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਹੋਮ ਿੁ ਆਰੂੰਟੀਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਸੂੰਪਰਿ ਜ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਜਦਨਾਾਂ ਤਿੱਿ ਿਾਰੀ ਰਜਹੂੰਦੀ ਹੈ।
ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ!
ਨਾਰ ੇ ਜ ਿੱਚ ਸਰਿਾਰ ਹਰ ਜਿਸੇ ਨੂੰ www.fhi.no ਅਤੇ www.helsenorge.no 'ਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਮਹਿੱਤ ਪਰਨ ਿਾਣਿਾਰੀ
ਅਤੇ ਜਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ ਣ ਲਈ ਿਜਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਜਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਿੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਾਣਿਾਰੀ ਨਾਰ ੇ ਦੀ
ਸਥਾਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੂੰਿਰੇਿੀ, ਦੋਹਾਾਂ ਜ ਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ੀ ਚੀਿ ਸਮਝਣ ਜ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਦਦ ਲਈ
ਜਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸੇ ਿਾਣ ਜ ਅਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਿੱਛੋ।

