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ਕੋਵਿਡ-19ਕਰਕੇ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿਿੱਚ
ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱਵਖਆ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਹਾਨੰ ਕਿੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 24 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕਿੱਲਤਾ/ਸਿੈ -ਇਕਿੱਲਤਾ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਮਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਆਖੋ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਬਵਲਕ
ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਇਕਿੱਲਤਾ ਦੇ ਦਜੇ ਵਿਕਲਪਾ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰੇ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਮਮੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿਰਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵਬਨਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਪਾਲਤਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਿਿੱਖਰੀ ਮੰ ਵਿਲ 'ਤੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਦ ਦੇ ਬਾਥਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਬਾਥਰਮ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰ ਕੀਟਾਣਮਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਟਾਇਲਟ, ਨਲੀ, ਟਟੀਆਂ,ਦਰਿਾਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਲਾਈਟ ਸਵਿਿੱਚਸ ਆਵਦ)।
ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬੀਮਾਰ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿਿੱਧ
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ,ਕਮਿੋਰ ਪਰਤੀਰਿੱਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਿੱਚਕੋਵਿਡ-19
ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਘਰੇਲ ਮੈਂਬਰ, ਵਜਸ ਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਗੰ ਭੀਰ
ਖਤਵਰਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਬਦਲਿੀਂ ਥਾਂ ਲਿੱਭਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ
ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ Health Links -- Info Santé (204788-8200ਜਾਂ 1-888-315-9257) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਲਿੱਛਣਾਂ, ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਵਚੰ ਤਾ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ
ਸਰਆਤ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ 24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਲਈ ਲਿੱਛਣ
ਮਕਤ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ।ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਦਿੱਸੇਗਾ ਵਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਨੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਪਰੇ ਸਮੇਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਵਕ ਇਹ ਸੰ ਪਰਕ ਵਕਸੇ ਖੇਤਰੀ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ, 24/7
ਇਨ ਟਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਹਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਵਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਸਿੈਚਾਲਤ ਕਾਲ ਵਸਸਟਮ ਜਾਂ SMS ਟੈਕਸਟ ਸੰ ਦੇਸਾਂ
ਦਆਰਾ ਿੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੈਚਾਲਤ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤ ਵਦਨ, ਸਿੇਰੇ 9:00 ਿਜੇ ਤੋਂ
ਰਾਤ 8:00 ਿਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਅਵਗਆਤ ਕਾਲ-ਬਲੌ ਵਕੰ ਗ
ਸੈਵਟੰ ਗਿ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਨਯਵਮਤ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਲਿੱਛਣ ਰਵਹਤ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਪਰਬੰਧਨ, ਆਟੋ-ਡਾਇਲਰ ਕਾਲਾਂ, SMS ਟੈਕਸਟ ਸੰ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਚੰ ਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

manitoba.ca/covid19/testing/monitoring/index.html 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Health Links -Info Santé ਨੰ (204-788-8200 ਜਾਂ1-888-315-9257)‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਿੱਕ ਨਰਸ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਵਲਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਹੈ ਤਾਂ 911 ਕਾਿੱਲ ਕਰੋ:
•

ਛਾਤੀ ਵਿਿੱਚ ਨਿਾਂ ਜਾਂ ਿੋਰ ਦਾ ਦਰਦ

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਿੱਚ ਕਠਨਾਈ

•

ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਵਚਹਰੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਪੈਣਾ

•

ਅਚਾਨਕ ਘੜਮਿੱਸ

•

ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਲਿੱਛਣ, ਵਜਿੇਂ ਲਿੱਤ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਵਿਿੱਚ ਕਮਿੋਰੀ, ਸੰ ਨਤਾ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਵਚਹਰੇ ਦਾ ਝਿੱਕ ਜਾਣਾ।

•

ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ911 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਮਹਿੱਤਿਪਰਨ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਨੰ ਵਕਿੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਵਤਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫੀ ਘਿੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਵਤਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਜਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਜੰ ਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੇ (ਫੈਕਟਸੀਟ ਦੇਖੋ – ਲਿੱਛਣ ਿਾਲੇ
ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ); ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਕਈ ਿਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਿੱਖ।ੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 15 ਸਵਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਸਕਾਓ। ਤਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਿੀ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਨਾਲ ਵਸਿੱਧੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ, ਮੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਨਕਲਵਦਆਂ ਤੋਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਲਾਰ, ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਵਛਿੱਕ।
• ਸਹੀ ਵਨਿੱਜੀ ਸਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣ ਪਵਹਨਣਾ।
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• ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫਿੱਟ) ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦਰੀ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਦੋਿਾਂ ਨੰ
ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਂਿਾਂ ਨੰ ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱਵਖਆ ਿੀ ਪਵਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਅਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਰਿੱਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)। ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਿੋ।
• ਜੇ ਤਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਲੇ ਸਦਾਰ, ਬਲਗਮ, ਉਲਟੀ, ਵਪਸਾਬ, ਮਲ) ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਵਡਸਪੋਸੇਜਲ ਦਸਤਾਨੇ, ਇਿੱਕਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱਵਖਆ ਪਵਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਸਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
- 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸਕਰ ਵਜਹਨਾਂ ਨੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਿੱਚ ਮਸਕਲ ਹੋਿੇ,
ਜਾਂ ਜੋ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ।

- ਸਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣ ਪਵਹਨਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਹਾਨੰ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ
(ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 60 ਪਰਤੀਸਤ ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲੇ ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਇਸ ਨੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਨਾਂ ਦਆਲੇ ਬੰ ਨਹ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਬੰ ਨਹ ਕੇ ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ; ਵਫਰ ਇਸ ਨੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕ ਦੇ
ਦਆਲੇ ਵਫਿੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਖਿੱਚੋ। ਵਫਰ ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ।

- ਸਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਵਫਰ ਆਪਣੀ ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਿੱਵਖਆ
ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਹਟਾਓ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਦਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

- ਸਾਰੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
• ਕੋਵਿਡ-19ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੜੇ-ਕਰਕਟਦਾ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ।
- ਕੜੇ-ਕਰਕਟ (ਵਜਿੇਂ, ਵਟਸ, ਿਰਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ, ਆਵਦ) ਨੰ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿਿੱਚ ਪਾਕੇ ਕੜੇਦਾਨ ਵਿਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੜਾ-ਕਰਕਟ ਸਿੱਟਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੰ ਬੰ ਨਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੜੇ-ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਵਦਓ। ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਨੰ ਹਿੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਵਸਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੜਾ-ਕਰਕਟ ਨੰ ਵਸਿੱਧਾ ਨਾ ਛਹੋ।

- ਘਰ ਦੇ ਕੜਾ-ਕਰਕਟ ਦਾਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰੋ।

• ਕੋਵਿਡ-19ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲਣਾ।
-

ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੰ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਸੰ ਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਵਡਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ।

-

ਗੰ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਕਿੱਪੜੇ ਿਾਲੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖੋ ਜੋ ਪਲਾਸਵਟਕ ਬੈਗ ਵਿਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਿੇ। ਵਹਲਾਓ ਨਾ।

-

ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਵਲਨੇਨ ਨੰ ਦਸਰੇ ਕਿੱਪਵੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-

ਕਿੱਪੜੇ ਧੋਣ ਿਾਲੇ ਆਮ ਸਾਬਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਾਵਸੰ ਗ ਮਸੀਨ ਨੰ ਸੈਨੇਟਾਇਜ ਜਾਂ ਗਰਮ ‘ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ।ਕਿੱਪੜੇ ਚੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਸਿੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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-

ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਦਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

-

ਜੇ ਕਿੱਪਵੜਆਂ ਿਾਲਾ ਕੰ ਟੇਨਰ ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੰ ਦੇ ਕਿੱਪਵੜਆਂ ਦੇ ਵਸਿੱਧੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਘਲੇ ਬਲੀਚ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣ ਮਕਤ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰ ਵਕਿੇਂ ਘਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਵਿਆਦਾ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਖਾਨੇ, ਟਟੀਆਂ, ਵਸੰ ਕ, ਕਾਉਂਟਰਟੋਪ, ਟੇਬਲ, ਲਾਈਟ ਸਵਿਿੱਚ, ਦਰਿਾਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ,
ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕਸ, ਵਰਮੋਟ ਕੰ ਟਰੋਲ, ਆਵਦ) ਨੰ ਰੋਿਾਨਾ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੋ ਿਾਰ ਜਾਂ ਿਰਰਤ ਮਤਾਬਕ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ਮਕਤ ਕਰੋ।

• ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ਮਕਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ:
- ਵਡਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨੋ।
- ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਚੀਿ ਨੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਗੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ, ਘਰੇਲ ਕੀਟਾਣਨਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
• ਉਤਪਾਦ ਨੰ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਰਤਨ ਲਈਲੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਬਹਤ ਸਾਰੇ
ਉਤਪਾਦ ਕੀਟਾਣਆਂ ਨੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਤਹ ਨੰ ਕਈ ਂ ਵਮੰ ਟਾਂ ਲਈ ਵਗਿੱਲਾ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਨੇ
ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਿੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਥਾਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਿਾਦਾਰ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਿ ਜਾਂ
ਸਤਹ ਨੰ ਪੰ ਝੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।

- ਕੀਟਾਣਨਾਸਕ ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 70 ਪਰਤੀਸਤ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ EPA- ਰਵਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲ ਕੀਟਾਣਨਾਸਕ ਿਜੋਂ
ਸਰੇਣੀਬਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਇਿੱਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ20ml (ਚਾਰ ਚਮਚੇ) ਬਲੀਚ ਵਮਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਟਾਣ ਨਾਸਕ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀਟਾਣਨਾਸਕ ਇਿੱਕ ਵਮੰ ਟ ਲਈ ਸਤਹਾ 'ਤੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਕੰ ਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 15 ਸਵਕੰ ਟ ਲਈ ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• ਢਿੱਕਣ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਪਖਾਨੇ ਫਲਸ਼ ਕਰੋ।
•

ਵਨਿੱਜੀ ਚੀਿਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਟਿੱਥਬਿੱਰਸ, ਤੌਲੀਏ, ਿਾਸਕਲੋ ਥ, ਬੈਿੱਡ ਵਲਨਨ, ਵਸਗਰਟ, ਵਬਨਹਾਂ ਧੋਤੇ ਬਰਤਨ, ਵਡਰੰ ਕ, ਫੋਨ, ਕੰ ਵਪਉਟਰ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਉਪਕਰਣ) ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

•

ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

•

ਜੇ ਮੌਸਮ ਿਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਹ ਵਦਓ।

ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੰ ਵਕਹਨਾਂ ਚੀਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
❑ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ ਮਾਸਕ
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❑ ਵਡਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ
❑ ਅਿੱਖਾਂਦੀ ਸਰਿੱਵਖਆ
❑ ਥਰਮਾਮੀਟਰ
❑ ਬਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ
❑ ਿਗਦਾ ਪਾਣੀ
❑ ਹਿੱਥ ਸਾਬਣ
❑ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 60 ਪਰਤੀਸਤ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਿੇ
❑ ਵਟਸ
❑ ਪਲਾਸਵਟਕ ਲਾਈਨਰ ਿਾਲਾ ਕੜੇਦਾਨ
❑ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਿਾਲੇ ਆਮ ਉਤਪਾਦ
❑ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਕੀਟਾਣਨਾਸਕ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਪਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਿੱਖਰਾ ਕੰ ਟੇਨਰ
❑ ਅਲਕੋਹਲ (70 ਪਰਤੀਸਤ) ਪਰੇਪਿਾਇਪ
❑ ਕਿੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਆਮ ਸਾਬਣ
❑ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਿਾਲਾ ਸਾਬਣ
❑ ਵਡਸਪੋਸੇਬਲ ਪੇਪਰ ਟਾਿਲ
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਮਮੇਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਵਮਲਾਪ ਤੋਂ ਬਚੋ।ਖਦ ਨੰ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ
(ਕਆਰੰ ਟੀਨ) ਕਰ ਲਿੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰ ਵਤਮ ਵਗਆਤ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਸੰ ਕੇਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਖਾਰ /ਠੰਢ ਲਿੱਗਣਾ, ਖੰ ਘ, ਗਲੇ ਵਿਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ / ਗਲਾ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਹ ਚੜਹਨਾ, ਸਆਦ ਜਾਂ ਖਸ਼ਬ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ
ਲਿੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੰ 24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਟਲ ‘ਤੇ ਸਚੀਬਿੱਧ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ
ਹਨ)। ਜੇ ਤਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ 24 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕਿੱਲਤਾ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਇਕਿੱਲ਼ਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਮਵਕਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨਾਲ ਇਕਿੱਲਤਾ ਦੇ ਦਜੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰੇ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਵਤਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਸਿੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰ ਤਮ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੰ 14
ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਡਵਲਿਰੀ ਜਾਂ ਵਪਕ-ਅਪ ਸੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਤਹਾਡੇ ਦਰਿਾਿੇ
‘ਤੇ ਕਵਰਆਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ।
ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਬਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ
ਵਨਯਵਮਤ ਆਉਂਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਸਵਚਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੰ ਰੋਕੋ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਮੇ ,
ਵਕਿੱਤਾਮਖੀ ਥੈਰੇਵਪਸਟ, ਵਫਿੀਓਥੈਰਾਵਪਸਟ, ਸੋਸਲ ਿਰਕਰ, ਆਵਦ ਸਾਮਲ ਹਨ) ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਮਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
• ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।
• ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿਿੱਚ Health Links -- Info Santé ਨੰ 204-788-8200‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ; ਮੈਨੀਟੋਬਾਵਿਿੱਚ ਕੀਤੇ ਿੀ ਹੋ ਤਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ1888-315-9257 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ:

• ਮੈਨੀਟੋਬਾਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਬਸਾਈਟwww.gov.manitoba.ca/covid19/
• ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਬਸਾਈਟ:www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
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