
ਕੋਵਿਡ-19
ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 
ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਰਵਮਤ ਸਤ੍ਾ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 
ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਿਤੀਆ ਂਿਾਲੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 
ਗੰਭੀਰ ਵਸੱਵਿਆ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜੋਵਿਮ ਹੈ। ਲੱਛਣਾ ਂਵਿੱਚ ਬੁਿਾਰ, 
ਸੁੱਕੀ ਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਨੂੰ

 ■ ਹੱਿ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਕਸਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਿਾਈਜ਼ਰ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

 ■ ਿੰਘ ਅਤੇ ਵਛੱਕਾ ਂਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 ■ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਵਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 ■ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਦਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲਈ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾ ਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਚਂ ਲਈ ਜਾਓ

 ■ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਘ ਜਾ ਂਬੁਿਾਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੇਸ ਮਾਸਕ 
ਨਾ ਪਾਓ

 ■ ਵਬਨਾ ਂਛੂਹੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰੋ 
(ਹੱਿ ਨਾ ਵਮਲਾਓ)

ਵਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀ (ਖਾਸ ਤੌਰ 
‘ਤੇ 80+ ਉਮਰ ਿਾਲੇ) ਅਤੇ 

ਉਹ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਆਿਟੀਜ਼, 
ਫੇਫਵਿਆਾਂ ਸਿੰਧੀ ਵਿਮਾਰੀ, 

ਅਤੇ ਵਦਲ ਸਿੰਧੀ ਵਿਮਾਰੀਆਾਂ 
ਹਨ

 ■ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸਰ ਜਾ ਂਡਾਇਬਿੀਜ਼ 
ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਾਈਆ ਂਿਰਗੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ 
ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆ ਂਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰੋ

 ■ ਭੀੜ੍ਹ, ਕਰੂਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹਿਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ

 ■ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ, 
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਦੂਵਜਆ ਂਤੋਂ 
6 ਫੁੱਿ ਦੂਰ ਰਹੋ

 ■ ਵਬਮਾਰ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 
ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਜਾ ਂਉਸ 
ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ 

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ

 ■ ਵਸਿਲਾਈ ਲਓ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਸੰਕਰਮਣ ਰੋਕਿਾਮ 
ਵਿਸੇਸਤਾਿਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

 ■ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੋ

 ■ ਇਸ ਸੰਭਾਿਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ 
ਵਿਕਲਵਪਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਿੈਂਿੀਲੇਿਰ ਸਮੇਤ 
ਡੂੰਗ੍ਹੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਵਿਤ 
ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੰਵਿਆ ਨੂੰ ਿਧਾਏਗੀ

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

 ■ ਿਾਇਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ 
ਸਪਸਿ, ਵਿਸਿਾਸਯੋਗ ਅਤੇ 
ਉਵਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ

 ■ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਲਾ ਂਦੇ ਲਾਭਾ ਂ
ਅਤੇ ਲਾਗਤਾ ਂਦਾ ਵਿਸਲੇਸਣ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ 
ਰੱਵਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਨਰਣਾ 
ਲਓ

 ■ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਵਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਸੱਿਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ 
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆ ਨੂੰ 
ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਿੱਧ ਵਸੱਿਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ 
ਿਾਇਰਸ ਿੱਧ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਾਂ ਿਾਵਧਤ 
ਯਾਤਰਾ, ਿਸਤਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂ ਆਰਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਿੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੂੰ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੈ।


