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ਕੋਿਵਡ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ
ਿਕਵ ਰੋਕਣਾਹੈ।
ਕੋਿਵਡ 19 ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀ ਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕਈ
ਵਾਰ ਧੋਵੋ |

sani ser

ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ
20 ਸੈਿਕੰਡ ਧੋਵੋ।

ਘਰ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ |
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ
'ਚ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ ਬਦਲੋ ।

ਸਮਾਿਜਕ ਦਰ
ੂ ੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤ ਗੁ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਪੈ
ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸ
ੂ ਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੱਟ
ੁ ਦੀ
ਦਰ
ੂ ੀ ਰੱਖੋ |
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ਕੋਰੋਨਾ ਤ ਤੁ ਸੀ ਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ?
➢ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਰੋਿਗਆ ਸੇਤੂ ਐਪ(AarogyaSetu App)
ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪ'ਤੇ ਹਰ ਸਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਟਰੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ
ਕਰੋ|
➢ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੨੦ ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ|
ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ ਤੇ,ਜੇ ਸਾਬਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਂ ਿਜੱਥੇ ਲੋ ਕ ਭੀੜ ਿਵਚ
➢ ਭੀੜ - ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਿਕਉਿਕ
ਇਕੱਠੇ ਹੰਦ
ੁ ੇ ਹਨ , ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ 19 ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ 'ਚ 6 ਫੱਟ
ੁ ਦੀ ਭੌਿਤਕ ਦਰ
ੂ ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ।
➢ ਆਪਣੇ ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ ,ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਤ ਪਹੇਜ਼ ਕਰੋ |
➢ ਬੀਮਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤ ਪਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ
ਮਬਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 6 ਫੱਟ
ੁ ਦੀ ਦਰ
ੂ ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ | ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ
ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 6 ਫੱਟ
ੁ ਦੀ ਦਰ
ੂ ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
➢ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ | ਇਹ ਦਿੂਜਆਂ ਿਵੱਚ
ਂ ਹੈ | ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਫੇਸ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਾ
ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ | ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਤਾਂ N95 ਮਾਸਕ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ | ਕਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਘਰੇ ਬਣੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਵੀ ਆਿਗਆ ਹੈ
| ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
➢ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ, ਰਮ
ੁ ਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਿਵਚ ਿਸੱਧੇ
ਖੰਘੋ ਜਾਂ ਿਛੱਕੋ।
➢ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ੂਰਿਹਤ ਛੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਿਡਟਰਜਟ ਜਾਂ ਸਾਬਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ |
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ਹਠ
ੇ ਲਿਖੇ ਲਛ
ੱ ਣ ਕਵ
ੋ ਿਡ-19
ਦੇ ਸਕ
ੰ ਤ
ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਬੁਖਾਰ

ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ

ਗਠੀਏ,
ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਸੋਜ਼

ਖੰਘ

ਬਲਗਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਖੰਘ

ਦਸਤ

ਥਕਾਵਟ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ
(ਮਾਈਲ
ੱ ਜੀਆ)

ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ
(ਅਨੋਸਮੀਆ) ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਨਾ
ਆਉਣਾ (ਏਰੂਜਿਆ)

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਟਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ |
ਗੰਭੀਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਐਬ
ਂ ੂਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ |

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਬ
ਂ ੂਲਸ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ |
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

— 06 —

ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ
ਬਹਤ
ੁ ੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਿਮਤ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਿਟਵ ਆਇਆ
ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਿਜਿਟਵ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਲੱ ਛਣ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਿਵਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਇਨਾਂ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਿਮਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰ
ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ | ਜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਸੇ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ
ਦਰ
ੂ ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ |
ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੋਰੋਨਾ-ਸੰਕਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸਮ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 24x7 ਜ਼ਰਰ
ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਲਿਹਦਗੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਜਵ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ,
ਸ਼ੂਗਰ, ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਫੇਫੜੇ / ਿਜਗਰ / ਗੁ ਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਸੇਰੇਬੋਵੇਸਕੁਲਰ ਿਬਮਾਰੀ, ਆਿਦ ਤ ਦਰ
ੂ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਤ ਹੈ|
60 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਿਕ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ,
ਸ਼ੂਗਰ, ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਫੇਫੜੇ / ਿਜਗਰ / ਗੁ ਰਦੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਿਦਮਾਗ਼ੀਨਾੜੀ ਿਬਮਾਰੀ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
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ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼:
● ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਰੋਿਗਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਐਪ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਿਕੰਗ (ਜੀ. ਪੀ. ਐਸ
ੱ . ਟਰੈਿਕੰਗ) ਨੰੂ
ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ।
● ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਟਪਲ ਲੇ ਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ 8
ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਸੁੱਟੋ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਿਗੱਲਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ
ਬਦਲੋ । ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਬੰਦ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵਚ ਸੁੱਟੋ। ਇਸ
ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਿਹਨੋ।
● 1% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰੂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਿਮਲ ਰਹੇ ਸੋਡੀਅਮ
ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਬਲੀਚ (3.5% ਕਲੋ ਰੀਨ ਵਾਲਾ) ਜਾਂ ਬਲੀਿਚੰਗ ਪਾਊਡਰ (70%
ਕਲੋ ਰੀਨ ਵਾਲਾ) ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1%
ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 1 ਲੀਟਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਬਲੀਚ ਨੰੂ 2.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਜਾਂ 7 ਗਾਮ ਬਲੀਿਚੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨੰੂ 1
ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਿਮਲਾਓ।
● ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਿਚਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਸੁੱਟੋ ਯਾਨੀ ਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤ ਨਾ
ਛੋਹੋ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਤ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਿਡਸਪੋਸੇਜਲ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਸਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਵੋ।
● ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤ ਬਚੋ।
● ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹਰ ਸਮ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾੱ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ।
● ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਮ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ
ਛੂਹਣ ਤ ਬਚੋ, ਵਰਨਾ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਜ
ੂ ੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ-ਸੰਕਰਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
● ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਸਰਫ ਸਪੇ ਗਏ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟਾਇਲਟ
ਿਵਚ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ਲੱ ਸ਼ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।
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● ਕਾਫ਼ੀ ਿਜਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਾਈਡੇ ਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ
ਿਜਵ ਿਕ ਪਾਣੀ, ਜੂਸ, ਚਾਹ, ਸੂਪ ਆਿਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੀਓ।
● ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ , ਉਚ
ੱ ਪੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
● ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ, ਰਮ
ੁ ਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਖੰਘੋ ਜਾਂ ਿਛੱਕ ਮਾਰੋ।
● ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
● ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦਜ
ੂ ੇ ਮਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ ਆਿਦ ਿਨੱ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ
ਕਰੋ।
● ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਟੇਬਲ, ਹਡਲ,
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਿਪਊਟਰ, ਿਰਮੋਟ ਆਿਦ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 1% ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ
ਕਰੋ।
● ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਦੱਸੀ
ਗਈ ਦਵਾਈਆਂ ਿਨਯਮਤ ਲਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
● ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਲਈ, ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਐਮਰਜਸੀ
ਨੰਬਰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
● ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਦਰ
ੂ ੀ

ਸਮਾਜਕ ਦਰ
ੂ ੀ
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ਦਖ
ੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ / ਸਵ
ੇ ਾਦਾਰਾਂ
ਲਈ ਿਨਰਦਸ਼
ੇ :
l

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਅਰੋਿਗਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪ' ਤੇ ਹਰ
ਸਮ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਿਕੰਗ ਅਤੇ ਨੋ ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ।

l

ਤੁ ਹਾਡਾ (ਅਟਡੰ ਟ/ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਚੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਬਹਤ
ੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਿਜਵ ਿਕ ਸ਼ੂ ਗਰ,
ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਦਮਾ, ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਆਿਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਘੱਟ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਸਰ, ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਆਿਦ ਤ ਪੀੜਤ ਨਾ
ਹੋਵੋ।

l

ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

l

ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਿਟਪਲ ਲੇ ਅਰ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ
ਮਾਸਕ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਪਾਓ। ਵਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਛੂ ਹਣਾ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਿਗੱਲਾ ਜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਿਚਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਸੁੱਟੋ- ਯਾਨੀ
ਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤ ਨਾ ਛੋ ਹਓ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਤ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਤ
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਬੰਦ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਿਵਚ ਸੁੱਟਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਸਕ ਨੰੂ 1%
ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ-ਕਲੋ ਰਾਈਟ ਘੋਲ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ।

l

ਿਬਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਏ ਆਪਣੇ ਚੇਹਰੇ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂ ਹੋ।

l

ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਸਾਫ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਖਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਲੱ ਗਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ।
ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

l

ਹੱਥ ਧੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਜਾਂ ਿਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਪੂੰਝੋ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ
ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਜਦ ਤੌਲੀਆ ਿਗੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲੋ ।

l

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਡਸਪੋਸੇਜਲ ਦਸਤਾਨੇ
ਪਿਹਨੋ ।

l

CPCB ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ (ਮਾਸਕ, ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੋਜਨ ਪੈਕਟ
ਆਿਦ) ਕੂ ੜੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

l

(http://cpcb.nic.in/uploads/projects/Bio-MedicalWaste/BMWGUIDELINES-COVID_1.PDF ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। )
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l

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਥੁੱਕ, ਲਾਰ ਜਾ ਿਛੱ ਕ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ ਬਚੋ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵੇਲੇ
ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਨਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਉਤਾਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਕਰੋ।

l

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ
ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬਰਤਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਵਰਤੇ ਤੌਲੀਏ ਜਾਂ
ਿਬਸਤਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।)

l

ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਹੀ ਭੋਜਨ ਿਭਜਵਾਓ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਇਕ ਸਟਲ
ੂ ਜਾਂ
ਮੇਜ਼ ਉਤ
ੱ ੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ
ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਸਮ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਆਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇ ਟਾਂ, ਚੱਮਚ ਅਤੇ
ਬਰਤਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।

l

ਮਰੀਜ਼ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਬਣ / ਿਡਟਰਜਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਫੇਰ ਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਛੂ ਹਣ ਤ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।

l

ਮਰੀਜ਼ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਕੱਪੜੇ, ਤੌਲੀਏ ਜਾਂ ਿਬਸਤਰੇ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਸਮ ਿਟਪਲ ਲੇ ਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ
ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਿਬਸਤਰੇ, ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਅਲੱ ਗ ਕਰੋ ਅਤੇ 6090 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (140–194 °F) ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਡਟਰਜਟ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ
ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵਚ ਕਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਅਲੱ ਗ ਤ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੁ ਕਾਓ।

l

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਬਾਥਰਮ
ੂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਤਹ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਫ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ੂਰਿਹਤ ਕਰੋ। ਸਫਾਈ ਲਈ ਿਨਯਮਤ ਘਰੇਲੂ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਿਡਟਰਜਟ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ 1% ਹਾਈਪੋ-ਕਲੋ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ
ਕਰੋ।

l

ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਿਨਰਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

l

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਕੋਈ
ਲੱ ਛਣ (ਬੁਖਾਰ / ਖੰਘ / ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ) ਿਦੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

l

ਹੋਮ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ ਜਦ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀ ਂ ਹੰਦ
ੁ ਾ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਜਾਵੇ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ / ਿਮੱਤਰਾਂ / ਗੁ ਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰ
ੂ ੀ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਿਲਆ ਕੇ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱ ਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਤ ਬਚ ਸਕੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਆੱ ਰਡਰ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਮ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
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ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਕਵ ਕਰੀਏ:
● ਿਦਨ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ) ਹਰ ਰੋਜ ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰਦ
ੁ ਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਕਰੋ।
● ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਾਪੋ। ਿਨਰਭਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋਵੋ।
● ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਿਮੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਮਰੀਜ਼ ਜਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਂ
ਵਾਿਲਆਂ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਉਗਲੀ
ਅਤੇ ਮੱਧ
ਂ
ਉਗਲੀਆਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਈ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਿਕੰਟਾਂ ਨੰੂ ਿਗਣਨ ਵਾਲੀ
ਘੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਿਗਣੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕ ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਿਕਨੀਆਂ ਬੀਟਸ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ 30 ਸਿਕੰਟਾਂ ਤੱਕ ਬੀਟਸ ਿਗਣ ਕੇ ਪਤੀ ਿਮੰਟ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋ ਗੁ ਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਤ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ, ਪਲਸ ਰੇਟ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਲੱ ਛਣ ਿਵੱਖਣ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਮ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈੱਕ-ਅਪ
ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ
ਸੰਿਤਪਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਪੋ
| ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤਪਤਾ
ਦਾ ਪੱਧਰ 95% ਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਜ
ਦੀਆਂ ਐਬ
ਂ ੂਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ |

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
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ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਦ ਲੈ ਣੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 100°F (37.8°C) ਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਰੇਟ ਪਤੀ
ਿਮੰਟ 100 ਬੀਟਸ ਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤਪਤਤਾ 95% ਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁ ਰੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਪਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜੋ ਿਕ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਗੀ
ਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਤ ਹੈ।
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਛਾਤੀ ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ / ਦਬਾਅ
ਮਾਨਿਸਕ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਬੁੱਲਾਂ / ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ
ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤਪਤ (SpO2 <95%) ਦਾ ਘਟਨਾ
ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲੀ / ਦੌਰੇ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਜਾਂ ਿਚਹਰੇ ਿਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
ਅਗੇਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਜਾਂ ਜੇ ਲੱ ਛਣ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ your state ambulance service immediately.

ਿਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ
ਐਬ
ਂ ੂਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ
ਤੁ ਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ |
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
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ਯਾਦ ਰਖ
ੱ ੋ ਿਕ ਹਮ
ੋ -ਆਈਸਲ
ੋ ੇ ਸ਼ਨ ਦੀ
ਪਿਕਿਰਆ ਸਰੀਰਕ ਆਈਸਲ
ੋ ੇ ਸ਼ਨ
ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਭਾਵਾਤਮਕ ਆਈਸਲ
ੋ ੇ ਸ਼ਨ:

ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀ ਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਰਹੋ।
ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੋ, ਿਫਲਮਾਂ ਵੇਖੋ , ਿਕਤਾਬਾਂ ਪੜੋ, ਸੰਗੀਤ
ਂ ਲਓ।
ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੀਦ

ਿਜਵ ਪਿਹਲਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਬਰਾਂ ਤ ਸਰੀਰਕ ਦਰ
ੂ ੀ
ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਵੈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤਪਤਾ ਦੇ ਸਤਰ ਜੇ
ਤਾਪਮਾਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤਪਤ ਦੇ ਸਤਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਕਮੀ ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
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ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਛੂ ਹਣ ਤ ਬਚੋ

ਸ਼ਰੀਰਕ ਦਰ
ੂ ੀ ਬਣਾਕੇ ਰਖੋ

ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਰਹੋ

ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਰਖੋ

ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਪਿਹਨੋ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੋਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ
ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

ਆਪਣੀ ਿਨਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤ ਬਚੋ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਬਮਾਰ ਹ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਤ ਦਰ
ੂ ੀ ਬਣਾਕੇ
ਇਕ ਅਲੱ ਗ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਰਹੋ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

“ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰ
ੂ ਤ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ,
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮ ਪਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ
ਿਸਹਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਨੰੂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਇਨਾਂ ਚਣ
ੁ ੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ
ਸਿਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਪਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ..”
- ਅਰਿਵੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

