
ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਕਿਿ ਦੂਰੀ?  
ਿੋਕਿਡ-19  ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਿੇ ਰੱਖੋ

ਹਰੇਿ ਲਈ ਸਲਾਹ 
• ਖੰਘਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਿਿਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਛਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। 

• ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸਰਿਲ ਸਧਾਰਨ ਿਾਂਗ ਇਿੱਠੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।  

• ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸਰਿਲ ਕਿੱਚ ਹਰੇਿ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਿੇ ਰੱਖੋ। 

• ਿੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਕਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੰਪਰਿ ਹੋ ਿਾਂ 
ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਏ ਹੋ 

ਕਿਸ ਲਈ 
ਇਿਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ

ਿੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਿਾ ਹੀ ਿਾਂ ਿੋਕਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 

ਹੋਮ ਆਇਸੋਲੇਿਨ ਕਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ 

• ਸਿੂਲ ਿਾਂ ਿੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਿਾਓ। 

• ਿਨਤਿ ਆਿਾਿਾਈ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ। 

• ਸਫ਼ਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

• ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਲਈ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਕਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਿੇ ਰੱਖੋ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਕਿਆਂ ਨੰੂ ਭੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿੇਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਦੂਰ 
ਬਣਾ ਿੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਿ ਫੇਸ ਮਾਸਿ ਪਕਹਨੋ। 

• ਘਰ ਕਿੱਚ ਦੂਿੇ ਨੌਿਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿੱਡੇ ਬੱਕਚਆਂ ਤੋਂ ਉਪਯੁਿਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਿੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਨ੍ਾਂ 
ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਿਾਂਤਿਾਸ ਕਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

• ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ 7 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਓ। 

• ਿੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਸ ਨਾਲੀ ਕਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ 
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਓ। 

• ਪੌਜ਼ਕਟਿ ਟੈਸਟ ਨਤੀਿੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਇਸੋਲੇਿਨ ਕਿੱਚ ਿਾਣਾ 
ਹੋਿੇਗਾ।

•  ਘਰ ਰਹੋ। 

• ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 

• ਿੇਿਰ ਹੋ ਸਿੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਿਰੋ। 

• ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਤ੍ਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ। 

• ਭੋਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਿਹੋ।  

• ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਦੀ 
ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਿਿੇਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਿਾਂਤਿਾਸ ਕਿੱਚ ਹਨ।
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