ਆਪਣੇ coronavirus (COVID-19)
ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ 20 ਸਕਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਧੋ ਵੋ।
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌ ਲੀਏ ਜਾਂ ਹੈ ਂਡ ਡਰਾਇਰ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।
ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ ।
ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਛਿੱ ਕਦੇ ਹੋ , ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋ ਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੌ ਲੇ ਜਾਂ ਅਰਕ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਖੰ ਘੋ ਜਾਂ ਛਿੱ ਕੋ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਘਰੇ ਰਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਵੇ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੌ ਟਲਾਈਨ ਨੂੰ –
1800 675 398 – ਉਪਰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ । ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ : ਕਸਰਤ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਭਰਪੂਰ
ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਨੀਂਦ ਲੈ ਣੀ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਅਲਕੋ ਹਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈ ਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ 60% ਤੋ ਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋ ਹਲ ਹੋ ਵੇ ਖਰੀਦੋ ।
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