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ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ

ਕੋਵਵਡ-19

ਤੱਥਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਤੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ

ਸਮਾਜਕ

ਦਰੀ

ਭਾਵ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:

ਸਕਲਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦ

ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਾਂ/ਇਕੱਠਾਾਂ ਨੂੰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ

ਕਰਨਾ

ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ

ਕਰਨਾ

ਖੇਡ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ, ਵਕਤੇ ਰਾਤ
ਵਬਤਾਉਣ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਾਂ

ਘਰ ਰਵਹਣਾ

ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ

ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਵਕਉ ਾਂ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ?
ਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਗਰਸਤਾਾਂ ਦੀ
ਇਸ ਨਾਲ ਵਵਸ਼ਾਣੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦੀ
ਵਗਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗ ਗਰਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਤਨ:


ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਾਂ ਮੌਤਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ



ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਾਣੂੰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੁ ਰੱਵਖਆ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ
ਂ ਾ ਹੈ ਸਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਤਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਰਗੇ
ਇਹ ਗਰਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਦ
ਸੁਰੱਸਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰਸੱ ਿਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁ ਰੱਵਖਆਤਮਕ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ

ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਸੁ ਰੱਵਖਆਤਮਕ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ
ਪਵਹਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵਗਣਵਦਆਾਂ
ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕਜੁਟ
ੱ ਹਾਾਂ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਵਜੂੰਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਰ ਵਵਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਬਮਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵੀ, ਸਮਾਜਕ

ਇਹ ਵਕੂੰਨਾ ਵੀ ਅਸੁ ਵਵਧਾਜਨਕ ਲੱ ਗੇ, ਅੂੰਤ ਵਵਚ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ

ਦਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵਸਆਣਾ ਵਨਰਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ

ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਵਦਆਾਂ, ਨਾਵਨਆਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰਾਾਂ, ਮਾਵਪਆਾਂ, ਅਤੇ



ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ, ਪਰਦਾਵਤਆਾਂ ਅਤੇ ਜੁ ਆਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪਵਹਲੇ -ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਵਹਸਸ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ
ਾਂ ਹੈ।
ਘਟਾਉਦਾ

ਬੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ।

