
ਵੈਬਸਾਈਟ: healthysandwell.co.uk/covid

ਈਮੇਲ: PHCovid19_Enquiries@sandwell.gov uk

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 0121 569 2266

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ
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ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਬਣਨ 
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 

ਵੱਖ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 
ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ 

ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 

ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 

ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ

 ☑ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 
ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ/ਪੀਣ/ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ/ਵੇਪਿੰਗ ਸਮੇਂ)

 ☑ ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
 ☑ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਛਿੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਂਹ 

ਨਾਲ ਢਕੋ (ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ)।
 ☑ ਵਰਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੋ।
 ☑ ਆਮ ਸਫ਼ਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ 

ਛੂੰਹਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਕੇਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ)। .
 ☑ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
 ☑ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ।
 ☑ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਕਰੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਟੇ-ਛੁਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨ।

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ
 X  ਤੌਲੀਏ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਟੀ-ਟਾਵਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 X X ਕਰੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਟਾ-ਛੁਰੀ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

“ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ  
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।  

““. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ  
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਆਪਣੇ  

ਵੱਲੋਂ ਛੂਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾਵਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ। 
“
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