ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ

ਂ ੀ ਸਸਹਤ ਸਿਭਾਗ
ਚੈਸਟਰ ਕਾਊਟ

ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ

ਕੋਵਵਡ-19

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

ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨੀ
ਘਰ ਵਵੱਚ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਾਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੁ ਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਘਰ ਵਵਚ ਕੀਟਾਣੂੰ ਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ:




ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਏ, ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ

ਆਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੀ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰੋ:


ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਮਾਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ

ਘਰ ਵਵੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਸੌਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਵੱਚ

ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਨਗ੍ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਵਚ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱਚ ਰਵਹੂੰਦੇ

ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹੋਏ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ

ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ੁ ਸਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ



ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏ, ਵਸੱਧੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਮਲਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਖੂੰਘ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਾਂ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ

ਬਾਥਰਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਦਓ।

ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। ਲੱ ਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ


ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੱਪ੍ਵਿਆਾਂ ਅਤੇ ਵਬਸਤਰ ਨੂੰ ਵਨਰੂੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।



ਭਾਾਂਡੇ, ਤੌਲੀਏ ਜਾਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਵਰਗ੍ੀਆਾਂ ਘਰੇਲ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ



ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ


ਜੇ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਵਵਚ ਵਾਧਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਤੁ ਰੂੰਤ ਸਵਚਤ ਕਰੋ:

ਰਵਹਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੀਟਾਣੂੰ ਰਵਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ

o
o
o

ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਵਕੂੰਟਾਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ


ਬੇਲੋਿੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ



ਗ੍ੱਲਾਾਂਬਾਤਾਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗ੍ੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏ ਤਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰ ਵਵਅਕਤੀ, ਦੋਵਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਢਕ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਿਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼
ਛਾਤੀ ਸਿਚ ਸਿਰੰਤਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਦੁਸਿਧਾ
ਿੀਲੀ ਰੰਗਤ ਿਾਲੇ ਬੁਿੱਲ ਜਾਂ ਸਚਹਰਾ

2-1-1
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ, ਵਬਲਾਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਵਬਮਾਰ ਵਵਅਕਤੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?


ਸ਼ਾਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਰਹੋ

ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਵੱਚ ਘਰ ਵਵਚਲੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ:

o
o
o


ਉਿ੍ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱਟ-ੋ ਘਿੱਟ 3 ਸਦਿ (72 ਘੰਟ)ੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਿ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਿੰ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ

ਕਵਰਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਨਾਲਾਈਨ ਆਡਰ

ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬਿਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਿਾ ਹੋਣ ਿਿੱਜੋਂ ਪਸਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ;

ਵਦਓ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ

ਅਤੇ ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਸਿਚ ਸੁਧਾਰ (ਸਜਿੇਂ ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍੍ਿਾ);

ਕਹੋ।

ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਪਸਹਲੀ ਿਾਰ ਿਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਦਿ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕ
ਿੱ ੇ ਹਿ

ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕਾਾਂ ਲਈ:

o

ਸਕਉਸਂ ਕ ਇਹ ਮੰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਸਿਅਕਤੀ
ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਘਰੇਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੰ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸਿਿੱਚੋਂ ਸਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਿੱਟੋਘਿੱਟ 14 ਸਦਿਾਂ ਲਈ
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਸਿਚ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਘਰੇਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਿੰ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ
ਘਰ ਸਿਿੱਚ ਰਸਹਣਾ ਪਿੇਗਾ

o

ਇਿੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿਜੋਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਲਿੱ ਛਣ ਅਿੁ ਭਿ ਕਰਿੇ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿੰ ਤੁ ਰੰਤ ਸਸਚਤ
ਕਰੋ

ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਭੌਵਤਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਸਮਾਜਕ ਰਪ੍ ਵਵਚ ਅਲੱ ਗ੍ਥਲੱ ਗ੍ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਈ-ਮੇਲਾਾਂ, ਕਾੱਲਾਾਂ,
ਫੇਸਟਾਇਮ/ਸਕਾਇਪ੍ ਦਾ ਆਨੂੰਦ ਮਾਣੋ। ਦਵਜਆਾਂ
ਨਾਲ ਸੁ ਰੱਵਖਅਤ ਸੂੰਵਾਦ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰਨ ਹੈ!

