
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹਾਂ!
 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਿਸਹਤ ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕੁੰਜੀ



ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?

੨੦੧੯ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਏਰਸ ੨੦੧੯ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਏਰਸ 
(੨੦੧੯-ਏਨ੍-ਸੀਓਵੀ) ਸਾਹ (੨੦੧੯-ਏਨ੍-ਸੀਓਵੀ) ਸਾਹ 
ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ 
ਨਵਾਂ ਵਾਏਰਸ ਹੈ ਬਿਸਦੀ ਨਵਾਂ ਵਾਏਰਸ ਹੈ ਬਿਸਦੀ 
ਪਬਹਲਾਂ ਪਬਹਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਬਹਲਾਂ ਪਬਹਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ. ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਗਈ ਸੀ. ਇਹ ਵਾਇਰਸ 
ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਾਇਰਸ ਪਬਰਵਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਾਇਰਸ ਪਬਰਵਾਰ 
ਦਾ ਬਹੱਸਾ ਹੈ ਬਿਸ ਬਵਚ ਦਾ ਬਹੱਸਾ ਹੈ ਬਿਸ ਬਵਚ 
ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਏਰਸ ਬਕਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਏਰਸ ਬਕਹਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ.ਿਾਂਦਾ ਹੈ.



ਕੋਰੋਨਾਵਾਏਰਸ ਿਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਥਾਣੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਥਾਣੀ 
ਨਨਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਕ੍ਰਨਿਤ ਨਨਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਕ੍ਰਨਿਤ 
ਬੂੰਦਾਬੂੰਦਾ

ਸਾਹ ਥਾਣੀ ਬਨਕਲੀਆਂ ਬਿੱਟਾ ਸਾਹ ਥਾਣੀ ਬਨਕਲੀਆਂ ਬਿੱਟਾ 
ਿਾਂ ਿੂੰਦਾ ਬਿਹੜੀਆਂ ਬਕ ਬਕਸੇ ਿਾਂ ਿੂੰਦਾ ਬਿਹੜੀਆਂ ਬਕ ਬਕਸੇ 
ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਨੱਿ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਨੱਿ 
ਮਾਰਣ ਿਾਂ ਖੰਗਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਮਾਰਣ ਿਾਂ ਖੰਗਣ ਨਾਲ ਹਵਾ 
ਬਵਚ ਰਬਹ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਬਵਚ ਰਬਹ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.



ਕੋਰੋਨਾਵਾਏਰਸ ਿਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹ?ੈ

ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ

ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ 
ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਪੰਰਕ ਹੋਣ ਤੇ.ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਪੰਰਕ ਹੋਣ ਤੇ.



ਕੋਰੋਨਾਵਾਏਰਸ ਿਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਸੰਕ੍ਰਨਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸਨਤਹਾਂਸੰਕ੍ਰਨਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸਨਤਹਾਂ

ਬਕਸੀ ਵੀ ਓੁਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਂ ਬਕਸੀ ਵੀ ਓੁਸ ਚੀਜ਼ ਿਾਂ 
ਸਬਤਹ ਨੂੰ ਬਿਸਨੂੰ ਪਬਹਲਾਂ ਸਬਤਹ ਨੂੰ ਬਿਸਨੂੰ ਪਬਹਲਾਂ 
ਬਕਸੇ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਬਵਅਕਤੀ ਨੇ ਬਕਸੇ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਬਵਅਕਤੀ ਨੇ 
ਿੂਬਹਆ ਹੋਵੇ, ਿੂਹਣ ਨਾਲ ਿੂਬਹਆ ਹੋਵੇ, ਿੂਹਣ ਨਾਲ 
ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 
ਮੂਹੰ, ਨੱਕ ਿਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਵੱਚ ਮੂਹੰ, ਨੱਕ ਿਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਵੱਚ 
ਵੱੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਵੱੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.



ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਿਕਵੇਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸਪੰਰਕ ਨਾ ਕਰੋ. ਬਿਮਾਰ ਸਪੰਰਕ ਨਾ ਕਰੋ. ਬਿਮਾਰ 
ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
2 ਮੀਟਰ ਿਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ 2 ਮੀਟਰ ਿਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ 
ਫਾਸਲਾ ਿਣਾਕੇ ਰਖੋ.ਫਾਸਲਾ ਿਣਾਕੇ ਰਖੋ.



ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਿਕਵੇਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹੱਥ ਧੋਵੋਹੱਥ ਧੋਵੋ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ ਵਾਰ 
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਿਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਿਣ 
ਨਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਨਾਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 
ਸਬਕੰਟਾ ਲਈ ਧੋਵੋ.ਸਬਕੰਟਾ ਲਈ ਧੋਵੋ.



ਨਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 
ਲਿਾਓੁ

ਦੋਹਾਂ ਹਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਿਲਾਂ ਆਪਸ ਨਵਚ 
ਫਸਾਕੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਿੱਲੋ.

ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਿੂਠੇ ਸਿੇਤ ਉਂਿਲਾ 
ਦੇ ਨਹੁੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਨਵਚ 
ਿੱਲੋ. ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਿਲਾਂ ਨਾਲ 
ਦੋਹਰਾਉ.

ਦੋਵਾਂ ਹੱਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਨਵਚ ਿੱਲਕੇ 
ਰਿੜੋ.

ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਿਲਾਂ ਦੇ ਨਪੱਛਲੇ 
ਪਾਨਸਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਵਚ 
ਫਸਾਕੇ ਰਿੜੋ.

ਜੇ ਸਾਬੁਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੋਲੀਏ ਨਾਲ ਬੰਦ 
ਕਰੋ. ਜੇਕਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਨਤਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਰਨਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ.

ਇਕ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ 
ਨਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ ਰਿੜੋ.

ਇਕ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਿੂਠਾ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 
ਫ਼ੜਕੇ ਘੁਿਾਂਨਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿੱਲੋ. ਏਸੇਂ 
ਤਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਿੂਠੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾਉ.

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਕਵੇਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਿਕਵੇਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਆਪਣੇ ਨਚਹਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਚਹਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ 
ਲਿਾਓਲਿਾਓ

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ 
ਅਤੇ ਮੂਹੰ ਨੂੰ ਅਣਧੋਤੇ ਅਤੇ ਮੂਹੰ ਨੂੰ ਅਣਧੋਤੇ 
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਿੂਹਣ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਿੂਹਣ ਤੋਂ 
ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ.ੋ



ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਿਕਵੇਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ 
ਿਾਤਿਾਿਾਤਿਾ

ਅਕਸਰ ਿੂਹੀਆਂ ਿਾਣ ਅਕਸਰ ਿੂਹੀਆਂ ਿਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ 
ਸਬਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਬਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ 
ਕੀਟਾਣੂ-ਰਬਹਤ ਰੱਖੋ.ਕੀਟਾਣੂ-ਰਬਹਤ ਰੱਖੋ.



ਲੱਛਣ ਵੇਖੋ

ਕੋਬਵਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਬਵਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ 
ਲੱਿਣ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਿਹੁਤ ਲੱਿਣ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਿਹੁਤ 
ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਿਹੁਤ 
ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਿਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਿਵੇਂ 
ਬਕ ਿੁਖਾਰ, ਖੰਗ ਅਤੇ ਸਾਹ ਬਕ ਿੁਖਾਰ, ਖੰਗ ਅਤੇ ਸਾਹ 
ਲੈਣ ਦੀ ਤੰਗੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਤੰਗੀ. 
ਇਹ ਲੱਿਣ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਹੋਣ ਇਹ ਲੱਿਣ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਹੋਣ 
ਤੋਂ 2-14 ਬਦਨ ਿਾਅਦ ਤੋਂ 2-14 ਬਦਨ ਿਾਅਦ 
ਬਵਖਾਈ ਬਦੱਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਬਵਖਾਈ ਬਦੱਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ.ਹਨ.



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ 
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ 
ਲੱਛਣ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦੱਦ ਲਉ

 -ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ -ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 -ਿਾਤੀ ਬਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਿਾਂ  -ਿਾਤੀ ਬਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਿਾਂ 
ਦਿਾਅਦਿਾਅ
 -ਬਦਮਾਗੀ ਉਲਝਣ ਿਾਂ ਿਾਗਣ ਦੀ  -ਬਦਮਾਗੀ ਉਲਝਣ ਿਾਂ ਿਾਗਣ ਦੀ 
ਅਸਮਰਥਾਅਸਮਰਥਾ
 -ਿੁੱਲ੍ਾਂ ਿਾਂ ਬਚਹਰੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਪੈਣਾ -ਿੁੱਲ੍ਾਂ ਿਾਂ ਬਚਹਰੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਪੈਣਾ
 -ਤੇਜ਼ ਿੁਖਾਰ -ਤੇਜ਼ ਿੁਖਾਰ



ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ?  
 -ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਕੜੀ 
ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ.

 -ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਵੱਚਕਾਰ  -ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਵੱਚਕਾਰ 
ਬਿੰਨੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਨੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਓੁਨਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਇੱਸ ਵਾਇਰਸ ਓੁਨਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ਆਦਾ ਇੱਸ ਵਾਇਰਸ 
ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

 -ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ  -ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਬਵਸਥਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਬਵਸਥਾਰ 
ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ.ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ.



ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ?

ਬਪੱਿਲੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੁਰਿੇ ਬਪੱਿਲੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੁਰਿੇ 
ਮੁਤਾਿਕ, ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਅਤੇ ਮੁਤਾਿਕ, ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਅਤੇ 
ਿੇਤੀ ਤੋਂ ਿੇਤੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਿੇਤੀ ਤੋਂ ਿੇਤੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ 
ਕਰਣ ਨਾਲ, ਸਕੰ੍ਰਮਣ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਣ ਨਾਲ, ਸਕੰ੍ਰਮਣ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 
ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ 
ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਕਰ ਨੂੰ ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਕਰ ਨੂੰ 
ਸਮਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 
ਮਾਮਬਲਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਓੁਣਾ ਮਾਮਬਲਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਓੁਣਾ 
ਹੈ.ਹੈ.



(ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ) ਅਲਗਾਵ, (ਕੁਆੰਰਟੀਨ) 
ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ

ਿੀਮਾਰ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸਹਤਮਦੰ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿੀਮਾਰ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸਹਤਮਦੰ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 
ਅਲੱਗ ਰਖਣਾ.ਅਲੱਗ ਰਖਣਾ.

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਿਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ  ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਿਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ  
ਉਹਨਾਂ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਣੀ ਬਿਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਣੀ ਬਿਨ੍ਾਂ 
ਤੇ ਸ਼ੱਕ਼ ਹੋਵੇ ਬਕ ਉਹ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ ਤੇ ਸ਼ੱਕ਼ ਹੋਵੇ ਬਕ ਉਹ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਿੋ 
ਵੇਬਖਆ ਿਾ ਸਕੇ ਬਕ ਓੁਹ ਅੱਗੇ ਿਾਕੇ ਿੀਮਾਰ ਵੇਬਖਆ ਿਾ ਸਕੇ ਬਕ ਓੁਹ ਅੱਗੇ ਿਾਕੇ ਿੀਮਾਰ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ.ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ.

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 
ਿੋ ਲੋਕ ਿੀਮਾਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਾਓ ਿੋ ਲੋਕ ਿੀਮਾਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਾਓ 
ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਸ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਸ 
ਬਵਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਬਵੱਥ ਿਣਾਕੇ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਵਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਬਵੱਥ ਿਣਾਕੇ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਗੈਰ 
ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਮੇਲ ਿੋਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼.ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਮੇਲ ਿੋਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼.



ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ 
ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਬਨਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਬਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਨਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਬਵੱਚ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ 
ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਿ ਨੂੰ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਿ ਨੂੰ ਲਾਭ 
ਬਮਲੇਗਾ. ਉਹ ਬਵਅਕਤੀ ਿੋ ਿਹੁਤ ਿੀਮਾਰ ਬਮਲੇਗਾ. ਉਹ ਬਵਅਕਤੀ ਿੋ ਿਹੁਤ ਿੀਮਾਰ 
ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੰ੍ਰਬਮਤ ਿਾਂ 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ 
ਮਾਬਪਆਂ, ਿੱਬਚਆਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਬਪਆਂ, ਿੱਬਚਆਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ 
ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਿੱਸਾਂ ਬਵਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਣ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਿੱਸਾਂ ਬਵਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਣ 
ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੀ 
ਇਕਠੀਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿਣਦੀ ਹੈ ਬਕ ਇਕਠੀਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ਮੇਵਾਰੀ ਿਣਦੀ ਹੈ ਬਕ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਕੇ ਵਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਕੇ ਵਕਰ 
ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ 
ਬਮਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟਾਈਏ.ਬਮਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟਾਈਏ.



ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾ ਿਕ 
ਪਰਉਪਕਾਰ

ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਰਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਰਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੋਿਨ, ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੋਿਨ, ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ 
ਘਰਾਂ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ. ਘਰਾਂ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ. 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਲਗਾਵ ਬਵਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਲਗਾਵ ਬਵਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 
ਸਾਬਰਆਂ ਲਈ ਆਪਸ ਬਵਚ ਿੁੜੇ ਰਬਹਣਾ ਅਬਤ ਸਾਬਰਆਂ ਲਈ ਆਪਸ ਬਵਚ ਿੁੜੇ ਰਬਹਣਾ ਅਬਤ 
ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.

ਕਈ ਸਮਾਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸੰਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਗਰੂਕ ਕਈ ਸਮਾਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸੰਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਿਾਗਰੂਕ 
ਨਾਗਬਰਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਂਢੀਆਂ ਨਾਗਬਰਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਂਢੀਆਂ 
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ 
ਹਨ.ਹਨ.

ਅਗਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਲਈ ਿਣੇ ਰਹੋ ਬਕਉਂਬਕ ਅਗਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਲਈ ਿਣੇ ਰਹੋ ਬਕਉਂਬਕ 
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਰਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਰਆਂ ਨੂੰ 
ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਿੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸੇਹਤ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਿੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸੇਹਤ 
ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
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