ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਵਿਆ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ
•

COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਿਾਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਸਟੋਰ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ, ਿੈਨ, ਬੱਸ ਜਾਾਂ
ਹੋਰ ਿਾਹਨ ਨੂ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ।

•

ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਨੂ ੰ ਸੀਵਮਤ
ਕਰੋ। ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਵਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ।

•

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਵਜਿੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਿੋ ਅਤੇ
ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਿੋ।

•

ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁ ਝ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸੁਝਾਅ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨ ਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਾਂ
•

ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿੰਘ ਜਾਾਂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਿੋ ਤਾਾਂ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਿਾਈ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ।

•

ਜੇ ਿਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜਾਾਂ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਵਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਢੱਵਕਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ ਵਕ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਿਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।

ਵ ਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
•

ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਦੂ ਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕਾਰ, ਿੈਨ, ਬੱਸ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਿਾਹਨ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂਹ
ੰ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂ ੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਿੋ।

•

ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ।

•

ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂ ਰ ਬੈਠੋ। ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਫੁ ੱਟ ਦੂ ਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ।

•

ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਨੂ ੰ ਿਾਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ।

•

ਸਿਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂ ੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ COVID-19 ਿਾਇਰਸ ਿੰਘਣ, ਵਛੱਕ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਾਾਂ ਕਰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

•

ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ ਵਕ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਿਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੁ ਝ ਿੀ ਿਾਓ ਜਾਾਂ ਪੀਓ ਨਹੀਂ।

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿੰਘ ਜਾਾਂ ਵਛੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਕੂ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿੋ।

•

ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਕਸਰ ਛੂ ਹੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸਤ੍ ਾ ਨੂ ੰ
ਛੂ ਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਹਕਸੇ ਦੇ ਨ ਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ ਅਦ
•

ਜਦੋਂ ਸਫਰ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ ਜਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਨਵੰਬਰ 2020

