ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀ ਅਸ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ੰਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ 'ਤੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਾਂ
- ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਸਗ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਿਜਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਪਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਿਮਲੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ

ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹਨ, ਸਾਨੂ ੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਤ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹ :

ਿਵਸ਼ਾਣੂ ੰ ਗਸਤ ਸਤਹਾਂ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣ ਨਾਲ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ੰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਹਰ ਕਦਮ ਘਰ ਿਵਚ ਸਭ ਨੂ ੰ
ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
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ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ੰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ ਹਰ
ਕਦਮ ਘਰ ਿਵਚ ਸਭ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਘਰ ਿਵਚ ਹਰ ਸਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ:
 ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ 20 ਸੈਕਡ
ੰ
ਲਈ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ

 ਉਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਿਜਨਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਛੂ ਹੰਦੇ ਹਨ

 ਿਡਲਵਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
1 ਿਦਨ ਿਪਆ ਰਿਹਣ ਿਦਓ

ਜਦ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾ. ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ੰ ਅਤੇ ਤੁ ਸ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਿਮਲੇ ਹੋ) ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ
ਕੰਮ:
 ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲੋ ਹਵਾ
ਿਦਓ

 ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਇਕੱਿਲਆਂ ਸਮਾਂ
ਿਬਤਾਓ

 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਆਉਣ
ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ

ਜੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਲੱਛਣ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ 2 ਮੀਟਰ ਤ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਕਵਿਰੰਗ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ
ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਿਹਨੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ www.germdefence.org
ਆਇਕਨ ਿਨਰਮਾਤਾ Freepik ਇਸਦੀ ਤਰਫ਼ www.flaticon.com

