COVID-19 ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ
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ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ 2019 ਜਾਂ COVID -19 ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 2020 ਿਵੱਚ, COVID-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱ ਿਗਆਂ ਜਦ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ 2 ਹਫਿਤਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀ 2-ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ
ਖੁਰਾਕ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਟੀਕਾ ਿਦੱਿਤਆਂ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮ� ਤਕ,
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ।ੋ
ਜਦ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ:
•

ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਬਨਾਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਤੁ ਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਯਾਤਰਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਿਨਯਮ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰੋਗ ਪ�ਤੀਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਾ
ਹੋਵੋ, ਭਾਵ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ�ਾਪਤ
ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਿਫੱਟ ਕੀਤਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� 3 ਤ� 5 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਭਾਵ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ
ਨੈਗੇਿਟਵ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦ� ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ।
ਸਧਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ COVID-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਕਉ ਂ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਾਇਰਸ ਪ�ਤੀ ਪ�ਤੀਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲ� ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਜਾਂ
ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਾਂ 2
ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਂ ਿਕਸਮ ਹਰ ਸਮ� ਲੱ ਭੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਿਨਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇੱਕ ਕੋਿਵਡ
ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ
ਟੀਕਾ ਨਵ� ਸਟ�ੇਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਟੀਕਾ ਨਵੀ ਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ COVID-19 ਟੀਕੇ ਤ� ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ ਤ� ਕੁਝ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪ�ਤੀ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ�ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਟੀਕੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ
ਂ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੱ ਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਦ
ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਡਾਕਟਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਜੱਥੇ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਮ� ਕੋਿਵਡ -19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹੋਵਾਂ?
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜੇ:
•

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾ ਲੱ ਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ ਜਦ� ਤ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਿਵਚ ਅਲੱ ਗ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਿਵਚ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਵੋ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੰਦਰ COVID -19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ।
ਂ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� 3 ਤ� 5 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਦ
14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਭਾਵ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਦ� ਤੱਕ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਿਟਵ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦ� ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ।
ਕੀ ਮ� ਖਾਣ, ਜਾਂ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜਦ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ:
•

ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ।

•

ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਚਰਚ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ।

•

ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ।

•

ਿਫਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਥਏਟਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ।

•

ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ।

ਸਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਜਦ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਵਾਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੀੜ ਤ� ਬਚਣ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਵ।ੋ
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ
ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
•

ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।

•

ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਿਛੱਕਣ ਤ�
ਬਾਅਦ। ਜੇ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਵਰਤੋ।
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਰਗੜੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ
ਨਹੀ ਂ ਲ� ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ,
ਜਾਂਚਾਂ, ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ, ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ

ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਹੈ। https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms
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