
ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ 

ਮੈਨ ੂੰ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 

ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਹਕਉਂ 

ਹਕਿਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ? 

ਸਵੈ-ਅਲਗੱ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (2019-nCoV) ਦੇ ਫੈਲਾਓ 

ਨ ੂੰ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਹਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਹਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਰ ਮਹਿਸ ਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਇਸ ਹਵਚਕਾਰਲਾ 

ਜੋ ਸਮਾਾਂ ਿੁੂੰਦਾ ਿ ੈਉਸਨ ੂੰ ਰੋਗ ਪਰਫੱੁਲਤ ਿੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2019-nCoV ਲਈ ਇਿ ਸਮਾਾਂ ਘਟੱੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 10 ਹਦਨ, ਅਤੇ 

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਹਦਨਾਾਂ ਤੱਕ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ) 

 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਭਾਵ ਹਕ ਹਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਦਨ ਪਹਿਲਾਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਾਂ) ਅਹਜਿਾ ਿੋਣ ਦੇ ਿਿੁਤ ਿੀ ਘੱਟ ਅਵਸਰ ਿਨ ਹਕ ਤੁਸੀਂ 

ਕੀਟਾਣ ਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿੋਰਨਾਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਗੱਲ ਇਿ ਿ ੈਹਕ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਰ ਮਹਿਸ ਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਿੁੂੰਦੇ ਿੋਏ 

ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿੀਂ ਪਾਓਗ।ੇ ਸਵੈ-ਅਲਗੱ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹਕਹਰਆ ਿੈ ਜੋ ਇਸ 

ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ਵਾਇਰਸ (ਹਵਸ਼ਾਣ ) ਦ ਹਜਆਾਂ ਹਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਿੈ।. 

ਇਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਹਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਹਿਮਾਰ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰਦਾ, ਅਤ ੇਕਈੋ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ 

ਹਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਯੁਕਤ ਪਰਭਾਵ  ਹਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪ ਰੇ 14 ਹਦਨਾਾਂ ਲਈ ਚੂੰਗਾ ਮਹਿਸ ਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਸਨ ੂੰ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਫੈਲਾਉਣ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਮੂੰਹਨਆ ਜਾਾਂਦਾ। 

 

ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 

ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਕੀ 

ਅਰਥ ਿੈ? 

ਸਵੈ-ਅਲਗੱ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਉਨਹਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਹਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਕਰਹਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।. 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿ ੈਉਿ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਹਥਤੀਆਾਂ ਹਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦ ਹਜਆਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਸਮਾਹਜਕ ਇਕੱਠਾਾਂ, ਕੂੰਮ ਕਾਰ , ਸਕ ਲ / 

ਯ ਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਿੱਹਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਖੇਡ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ, ਹਵਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਭਾਵਾਾਂ, ਹਸਿਤ ਸਿ ਲਤਾਾਂ, ਕਹਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਾਂ, ਸ਼ਾਹਪੂੰਗ ਮਾਲ ਅਤ ੇ

ਹਕਸੇ ਹਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਾਂ। 

ਤੁਿਾਨ ੂੰ, (ਹਜੱਥੇ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ) ਜਨਤਕ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਿਸੱਾਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਸੁਹਵਧਾ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੀਂ 

ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ। 

ਹਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਿ ੋਸਕ,ੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੂੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਿੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪਰ 

ਖਾਣਾ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਜੋ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਚਾਿੀਦੀਆਾਂ ਿਨ ਉਿ ਫੜਾਉਣ ਆਏ ਦੋਸਤਾਾਂ, ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਡਹਲਵਰੀ ਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਲਈ ਇਿ ਪਰਿੇਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਠੀਕ 

ਿ।ੈ 

ਤੁਸੀਂ ਕਹਰਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਲਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਾਂ ਘਰ ਪਿੁੂੰਚਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਹਕਸੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕੂੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਪੈਂਦੀ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦਵਾਈ ਨ ੂੰ ਚੱੁਕ ਕ ੇਹਲਆਉਣਾ,ਤਾਾਂ ਹਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 

ਨ ੂੰ ਿੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਿਾਿਰ ਜਾਾਂਦੇ ਿੋਏ ਇਕੱ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਜੱਰਾਿੀ ਨਕਾਿ) ਪਾ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ 

 

ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦ ੇਪਰਸਾਰ ਨ ੂੰ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਿੋਰ ਕੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 

 

ਆਪਣੇ ਿਥੱ ਧਵੋ ੋ

ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਅਤ ੇਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਾਿਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘਟੱ 20 ਸਹਕੂੰਟਾਾਂ ਲਈ ਧਵੋੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਿਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਉਪਲੱਿਧ ਨਾ ਿੋਵੇ ਅਤ ੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਿੱਥ ਵੇਖਣ ਹਵੱਚ ਿਿਤੁੇ ਗੂੰਦੇ ਨਾ ਹਦਖਾਈ ਹਦੂੰਦੇ ਿੋਣ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (ਿੱਥਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਅਤ ੇਮ ੂੰਿ ਨ ੂੰ ਹਿਨਾਾਂ ਧੋਤੇ ਿਥੱਾਾਂ ਨਾਲ ਛ ਿਣ ਤੋਂ ਿਚ।ੋ 
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ਆਪਣੀ ਖੂੰਘ ਅਤ ੇਹਛਕੱਾਾਂ ਨ ੂੰ ਢਕੱ ਕ ੇਰਖੱ ੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਾਂਸੀ ਜਾਾਂ ਹਛੱਕ ਮਾਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਮ ੂੰਿ ਅਤ ੇਨੱਕ ਨ ੂੰ ਹਟਸ਼  (ਪਤਲੋ ਨਰਮ ਕਾਗਜ਼) ਨਾਲ ਢੱਕੋ, ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ ਹਵੱਚ ਖੂੰਘ ਜਾਾਂ ਹਛੱਕ ਮਾਰ 

ਸਕਦੇ ਿ।ੋ ਵਰਤ ੇਗਏ ਹਟਸ਼  ਕ ੜੇਦਾਨ ਹਵੱਚ ਸੁਟੱ ਹਦਓ, ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਿਾਅਦ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਹਕੂੰਟਾਾਂ ਲਈ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ 

ਇਿ ਵੀ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੁਕਾ ਰਿੇ ਿ,ੋ ਜਾਾਂ ਹਫਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਿਲ ਅਧਾਰਤ ਿੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਘਰਲੇ  ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਚ ੋ

ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਿਰਤਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ, ਕੱਪ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ, ਹਸਰਿਾਣੇ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਿੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀਆਾਂ 

ਚਾਿੀਦੀਆਾਂ। ਇਨਹਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁਿਾਨ ੂੰ ਇਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਿਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਿਰਤਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਫਾਈ ਲਈ 

ਹਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਹਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਾਾਂ ਕੱਪਹੜਆਾਂ ਆਹਦ ਲਈ ਵਾਹਸ਼ੂੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਅਕਸਰ ਛ ਿਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਸਤਿਾਾਂ 

ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤ,ੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨ ੂੰ ਹਨਯਹਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਹਜੱਥੇ ਤੱਕ ਸੂੰਭਵ ਿੋ ਸਕ,ੇ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਕਸੇ ਦੋਸਤ, ਪਹਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰ ਜਾਾਂ ਹਡਹਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਵੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 

ਕਰ ਸਕ।ੇ 

 

ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਲੈਥ ਹਲੂੰਕ 811 ਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ.ੋ 
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