ਆਪਣੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਛਤ ਿਾਲੀਆਂ ਦਸਰੀਆਂ ਵਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਗਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਢੂੰ ਗ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਇੱ ਕ ਵਿਗਾੜਗਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੂੰ ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ:
•

ਸਾਹ ਨਾਲ ਵਨਕਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੂੰ ਦਾਂ ਵਜਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂੰ ਘਣ ਜਾਂ ਵਛੱ ਕਣ ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਨਿੱਜੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਜਿੇਂ ਛਹਣਾ ਜਾਂ ਹੱ ਥ ਵਮਲਾਉਣਾ

•

ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੀ ਿਸਤ ਜਾਂ ਸਤਹ ਨੂੰ ਛਹਣਾ, ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ
ਛਹਣਾ

ਇੱ ਕ ਵਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮੀਟਰ ਦਰ ਰਵਹਣਾ ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਖੂੰ ਘਣ ਜਾਂ ਵਛੱ ਕਣ ਤੇ ਿੂੰ ਦਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ।

ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ
ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ।
•

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਕਸਰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਸਵਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਧੋਿੋ।

•

ਜੇ ਵਸੂੰ ਕ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਰੱ ਿਜ਼
(ਏਿੀਐਚਆਰ - ABHR) ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਵਕ ਉਹ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਗੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਵਦਖਾਈ
ਦੇਣ ਤੇ ਗੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਾਇਪ ਿਰਤੋ ਅਤੇ ਵਫਰ
ਏਿੀਐਚਆਰ

•

ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ, ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਧੋਏ ਨਾ ਗਏ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛਹੋ

•

ਅਕਸਰ ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰੋ

•

ਭੋਜਨ, ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ, ਭਾਂਡੇ, ਆਵਦ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ

ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ:
•

ਿੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੂੰ ਟਰੋਲ: ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ

•

HealthLinkBC File #85 ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ: ਰੋਗਾਣਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

•

ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ: ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਘਟਾਓ: ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਿੋ (PDF 298KB)

ਆਮ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰਨਾ
ਕੋਵਿਡ -19 ਸਮੇਤ ਵਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਨਯਵਮਤ ਰਪ ਨਾਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰੋ।
•

ਸਤਹਾਂ ਤੇ ਵਮੱ ਟੀ, ਟੁਕੜੇ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਿੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਿਣ (ਉਦਾਰਹਣ ਲਈ ਤਰਲ
ਵਡਸ਼ਿੌਵਸ਼ੂੰ ਗ ਸਾਿਣ) ਜਾਂ ਆਮ ਘਰੇਲ ਕਲੀਵਨੂੰਗ ਿਾਇਪ ਿਰਤੋ

•

ਅਕਸਰ ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਾਉਂਟਰ, ਟੇਿਲ, ਡੋਰਨੌਿ, ਵਸੂੰ ਕ, ਨਲਕੇ, ਆਵਦ) ਨੂੰ
ਵਦਨ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਿਾਰੀ ਸਾਫ ਕਰੋ

•

ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਿਣ ਜਾਂ ਵਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ

•

ਜੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਰਤੋ। ਜੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ
ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲ ਿਲੀਚ ਵਮਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
(ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਰਤੋ)। ਘਰੇਲ ਿਲੀਚ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

•

ਖੂੰ ਗਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਵਹੱ ਸੇ ਹਨ

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਲੀਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਰਤ ਕੇ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਘੋਲ ਵਕਿੇਂ ਿਣਾਉਣਾ
ਂ ਵਡਸਇੂੰ ਨਫੈਕਵਟੂੰ ਗ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਹੈ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟੇਿਲ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਕਲੀਵਨੂੰਗ ਐਡ

ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਛਤ ਿਾਲੀਆਂ ਦਸਰੀਆਂ ਵਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਢੂੰ ਗਾਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
•

ਿੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੂੰ ਟਰੋਲ: ਮਾਸਕ

•

ਿੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੂੰ ਟਰੋਲ: ਵਫਵਜ਼ਕਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੂੰ ਗ (PDF 297KB)

•

ਿੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ (PDF 477KB)

•

ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 17 ਸਤੂੰ ਿਰ, 2020

ਹੋਰ ਹੈਲਥਵਲੂੰਕਿੀਸੀ ਫਾਇਲ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfilesਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯਵਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ।
ਿੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਤੋ ਫੋਨ
ਕਰੋ। ਿੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਿਧ
ਹਨ।

