ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਸਹਤਮੰਦ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਨਕਤੇ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ
www.cdph.ca.gov
ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਅੰਦਰ ਰਸਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਮਲਕ ਅਤੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਸਵਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਦਾ ਿਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਸਤਆਂ ਨੰ
ਸਰੁੱਸਿਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਸੀਸਮਤ ਇਕੁੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਿਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਸਰੁੱਸਿਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਝ ਹੋਰ ਨਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ:
•

ਂ ੀ ਸਵਚ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੌਿਦਾ ਪਸਾਰੇ ਨੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਤਹਾਡੀ ਕਾਂਉਟ
ਂ ੀ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀ
ਸਕਹੜੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੁੱਠਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਂਉਟ
ਸਸਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ।

•

ਿਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਚਰਸਦਆਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਸਿਵੇ ਸਕ ਿਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਸਹਕ
ਆਵਾਿਾਈ, ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਇਕੁੱਠ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਅਸਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਗਹਾ ਸਿੁੱਿੇ ਤਸੀ ਂ ਉਹਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੋ ਿੋ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਰਸਹੰਦੇ।

•

ਮਾਸਕ ਸਸਰਫ ਉਹਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪਸਹਨੋ ਸਿਹਨਾ ਨੰ ਤਸੀ ਂ ਨਹੀ ਂ ਿਾਣਦੇ ਬਸਲਕ
ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਸਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਸਿਹਨਾ ਸਵਚ ਤਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ
ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਸਹਨੋ।

•

ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖ,ੋ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਹਤ ਸਮੁੱਸਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਿਝ ਰਹੇ
ਪਸਰਵਾਸਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ।

•
•

ਂ ੀ ਨੇ ਮਨਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਸਵਚ ਹੋਰਨਾ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੁੱਠ ਨਾ ਕਰੋ।
ਿੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ਕਾਂਉਟ

•

ਂ ੀ ਸਵਚ ਹੋ ਸਿੁੱਿੇ ਅੰਦਰਾਂ ਸਵਚ ਇਕੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ
ਿੇਕਰ ਤਸੀ ਂ ਉਸ ਕਾਂਉਟ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਗਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਸਿੰਨੀ ਤਸੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਖੁੱਲਰ ਕੇ ਰਹੋ।

•
•

ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਿਾਂ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਿ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਸਿਹਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਸਵਡ-19 ਗੰਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਿੋਖਮ ਸਵਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਿਵੇਂ
ਬਜ਼ਰਗ ਅਤੇ ਸਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਹਤ ਸਮੁੱਸਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਿਝ ਰਹੇ ਲੋ ਕ), ਉਹਨਾ ਨੰ ਪਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ
ਸਕ ਉਹ ਇਹਨਾ ਇਕੁੱਠਾਂ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਾਂ ਸਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੁੱਠਾਂ ਸਵਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।
ਿੇਕਰ ਤਸੀ ਂ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਨਾਲ ਿਾਂ ਸਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਹਤ ਸਮੁੱਸਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਿਝ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੁੱਠ
ਸਵਚ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾੳ ਸਕ ਉਹ ਸਰਿੀਕਲ ਿਾਂ N95 ਮਾਸਕ ਿਰਰ ਪਸਹਨਣ।

•

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਸਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਹਨ, ਪਰੰਤ
ਿੇਕਰ ਤਸੀ ਆਪਣੇ ਇਕੁੱਠ ਤੇ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰ ਸੁੱਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਦੋ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਹੀ ਸੁੱਦੋ।

•

ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤਹਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਗਰਸਸਤ ਹੋ ਿਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਫੈਲਾਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ 14 ਸਦਨਾਂ
ਤੁੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਵਚ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਸਫਰ ਹੀ ਅੰਦਰਾਂ ਸਵਚ ਹੋਰਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਵਚਰਣ।

•

ਆਪਣੇ ਹੁੱਿ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 20 ਸਸਕੰਟਾਂ ਤੁੱਕ ਧੋਵੋ ਿਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੁੱਖਾਂ, ਨੁੱਕ ਅਤੇ ਮੰਹ ਨੰ
ਹੁੱਿ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ਰੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਿੇਕਰ ਤਸੀ ਂ ਸਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹੋ।

•

ਂ ੀ ਸਵਚ ਹੋ ਸਿੁੱਿੇ ਅੰਦਰਾਂ ਸਵਚ ਇਕੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸ ਵੇਲੇ
ਿੇਕਰ ਤਸੀ ਂ ਉਸ ਕਾਂਉਟ
ਅੰਦਰ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲਹੀਆਂ ਰੁੱਖੋ ਤਾਂ ਸਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਘੰਮਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮਾਸਕ
ਪਸਹਨ ਕੇ ਰੁੱਖੋ।

ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਬਾਹਰ, ਇਕੁੱਠਾਂ ਨੰ ਸੀਸਮਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱਧ ਹੋਵੋ। ਸੀਸਮਤ
ਸਰੁੱਸਖਅਤ ਹੈ।
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