PENDJABI / PUNJABI

ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਕਰੋ ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਮਾਅਨੇ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ।

ਗੁਰੇ ਜ਼ ਕਰੋ :

ਬੰ ਦ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਂ

ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਂ

ਨੇ ੜ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋ ਂ

ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ :

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ
ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

ਸਥਾਨਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ ਸਲਾਹ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੇ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦਾਇਰੇ
ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ

ਆਪਣੇ ਜੋ ਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂ ਕਣ ਕਰੋ
ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਗਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌ ਨ-ਮੈ ਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਅਤੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੈ ਿਟੰ ਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱ ਟ, ਦਰਿਮਆਨੇ , ਉੱਚ ਜੋ ਖਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇ ਠਾਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਪੋ ਜ਼ਰ ਲਈ ਜੋ ਖਮ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਬੰ ਦ ਸਥਾਨਾਂ, ਲੰ ਬਾ ਐਕਸਪੋ ਜ਼ਰ ਸਮਾਂ, ਭੀੜ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਹ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ (ਚੀਕਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਖੰ ਘਣਾ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਭਾਿਵਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਘੱ ਟ ਜੋ ਖਮ

ਦਰਿਮਆਨਾ ਜੋ ਖਮ

ਉੱਚ ਜੋ ਖਮ

ਮੇ ਲ ਅਤੇ ਪੈ ਕੇਜ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਹੇ ਅਰ ਸੈ ਲੂਨ/ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਗਰੌ ਸਰੀ ਅਤੇ ਿਰਟੇ ਲ ਸ਼ੌ ਿਪੰ ਗ

ਮੈ ਡੀਕਲ/ਹੈ ਲਥ
ਅਪੌ ਇੰਟਮੈ ਂਟਾਂ/ਡੈ ਂ ਿਟਸਟ

ਕੈ ਂ ਿਪੰ ਗ

ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱ ਬ
ਿਜੰ ਮ ਅਤੇ ਐਥਲੈ ਿਟਕ ਸਟੂ ਡੀਓ
ਕਰੂ ਜ਼ ਿਸ਼ੱ ਪ ਅਤੇ ਿਰਜ਼ੋ ਰਟ
ਜੱ ਫੀ ਪਾਉਣਾ, ਚੁੰਮਣਾ ਜਾਂ ਹੱ ਥ ਿਮਲਾਉਣਾ

ਹੋ ਟਲ/ਬੀਐੱਨਬੀ

ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ (ਇਕੱ ਲੇ ਜਾਂ
ਘਰੇ ਲੂ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨਾਲ)

ਵੱ ਡੇ ਧਾਰਿਮਕ/ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਇਕੱ ਠ

ਟੈ ਕਸੀ/ਰਾਈਡ ਸ਼ੇ ਅਰ

ਅਰੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਟੇ ਡੀਅਮਾਂ ਿਵੱ ਚ ਖੇ ਡ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਵੇ ਖਣਾ

ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

ਸੈ ਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ
ਆਪਣੇ 'ਬੱ ਬਲ' ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨਾਲ
ਬੈ ਕਯਾਰਡ ਬਾਰਬੀਿਕਊ
ਰੈ ਸਟੋ ਰੈਂਟ ਟੇ ਕਆਉਟ

ਕੈ ਸੀਨੋ
ਪਲੇ ਢਾਂਿਚਆਂ 'ਤੇ ਖੇ ਡਣਾ
ਭੀੜ ਭਰੀ ਪਬਿਲਕ ਟ੍ਰ ਾੰਸਪੋ ਰਟੇ ਸ਼ਨ (ਬੱ ਸ,
ਸਬਵੇ ਅ)

ਿਫਲਮ ਥੀਏਟਰ

ਭੀੜ ਭਰੇ ਇਨਡੋ ਰ ਰੈ ਸਟੋ ਰੈਂਟ/ਬਫੇ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ/ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ
ਬੀਚ

ਆਊਟਡੋ ਰ ਰੈ ਸਟੋ ਰੈਂਟ/ਪੈ ਿਟਓ
ਐਿਮਊਜ਼ਮੈ ਂਟ ਪਾਰਕ
ਸਕੂਲ/ਕੈ ਂ ਪ/ਡੇ ਕੇ ਅਰ

ਰਿਨੰਗ/ਹਾਈਿਕੰ ਗ/ਸਾਈਕਲ
ਚਲਾਉਣਾ ਇਕੱ ਲੇ ਜਾਂ ਦੂਿਜਆਂ ਤੋ ਂ
ਦੂਰੀ 'ਤੇ
ਸਮਾਿਜਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ
ਿਪਕਿਨਕ
ਬਾਹਰ "ਦੂਰੀ" ਵਾਲੀਆਂ ਖੇ ਡਾਂ
(ਟੈ ਿਨਸ/ਗੋ ਲਫ)

ਸਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਫੁ ਟਬਾਲ/ਬਾਸਿਕਟਬੌ ਲ)
ਨਾਲ ਉੱਚ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇ ਡਾਂ

ਪਬਿਲਕ ਪੂਲ

ਕੌ ਨਫਰੰ ਸਾਂ

ਮੌ ਲ/ਅਜਾਇਬ ਘਰ/ਗੈ ਲਰੀਆਂ

ਸੰ ਗੀਤ ਸਮਾਰੋ ਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ
ਗਾ ਜਾਂ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ

ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਾਰ

ਨਵੇ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀ
ਇਨਡੋ ਰ ਪਾਰਟੀ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਖਮ ਵਾਲੇ
ਪਿਰਵਾਰ/ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਿਮਲਣ ਜਾਣਾ

ਜੋ ਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਲੇ ਜਾਂ
ਘਰੇ ਲੂ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨਾਲ

ਘਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ
ਬਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ

ਬਾਹਰ/ਅੰ ਦਰ ਥੋ ੜਾ ਸਮਾਂ

ਅੰ ਦਰ ਵੱ ਡੇ ਸਮੂਹ ਲੰ ਬੇ
ਸਮੇ ਂ ਲਈ

ਅੰ ਦਰ/ਬਾਹਰ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ
ਲਈ ਭੀੜ

ਫੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ।
ਕੋ ਿਵਡ ਅਲਰਟ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ।

ਕੋ ਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

canada.ca/le-coronavirus

1-833-784-4397

