ਆਮ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ
ਜੂਨ 23rd, 2021

1 ਜਦ� ਜੂਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ "ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਗਾ" ਤ� ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਗਾ?

ਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
2 ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਟ
3, ਿਜਨ�� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ�� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਅਸ� ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ�?

ਜਦ� ਜੂਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ "ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ�ੇ ਗਾ" ਤ� ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਗਾ?
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ੩ ਵੱ ਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
•

ਪਿਹਲ�, ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ

ਰੈਸਟੋਰ�ਟ�, ਕਿਰਆਨ� ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�, ਦੁਕਾਨ�, ਿਸਨ�ਮਾਘਰ�, ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ� ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
o

•

ਪਰ, 10,000 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਵਾਲੇ ਵੱ ਡੇ ਇਨਡੋਰ ਈਵ�ਟ� ਨੂੰ 75% ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ

ਦੂਜਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ�, ਕਿਰਆਨ� ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�, ਦੁਕਾਨ�,
ਿਸਨ�ਮਾਘਰ� ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ� ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।.

•

ਤੀਜਾ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਜੋਿਖਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

•

ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਗੱ ਲ� ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਿਗਆਂ:
o

ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹ� ਬਦਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ

o

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਰੱ ਖੋ, ਿਕ�ਿਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ

o

ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਮਾਸਕ

ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਧ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ.

ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

o

ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੈਿਟੰ ਗ�, ਜੇਲ�� ਅਤੇ ਜੇਲ��, ਬੇਘਰ ਸ਼ੈਲਟਰ�, ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਬਾਲ-

ਸੰ ਭਾਲ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱ ਚ, ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

o

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� .ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਟ
•

ਂ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਛੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ “ਿਚੰ ਤਾ ਦੇ ਰੂਪ�” ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ
ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਟ

ਯੂਐਸ, ਅਲਫਾ ਿਕਸਮ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੂਤ ਕਾਰੀ (25-60% ਵਧੇਰੇ) ਹੈ.
•

ਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਕਸਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਟ

ਂ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਨਵ� ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ-19 ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 7% ਅਤੇ ਨਵ� ਅਮਰੀਕੀ
ਸਮ�, ਵੇਰੀਐਟ

ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ 10% ਬਣਦਾ ਹੈ।
•

ਤਾਜ਼ਾ ਅਿਧਐਨ� ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨਾ ਮਰਨਾ ਟੀਕੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲਟਾ

ਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 88% ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਇੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ
ਵੇਰੀਐਟ

33% ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵ� ਖੁਰਾਕ� ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ

ਹੈ.
•

ਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਇੱ ਕ-ਖੁਰਾਕ ਜੌਹਨਸਨ ਐਡ
ਂ ਜੌਹਨਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ
ਖੋਜਕਰਤਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਟ

ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ

ਜ�ਦੀ ਹੈ.
•

ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ

ਕਰਦੇ ਹਨ.
•

ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਤ� ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਟ

•

ਂ ਤ� ਸਭ ਤ� ਵੱ ਡਾ ਖਤਰਾ ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਲਈ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗੇ। ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਟ
ਂ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੇਰੀਐਟ

ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਪ�ਕੋਪ ਉਨ�� ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਘੱ ਟ ਹਨ।
•

ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗੇ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਕੇ,

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਲੱਛਣ� ਜ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ

ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਤੁਰੰਤਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਰਖਤ ਰਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਸ� ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸੂਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗਾਏ
ਗਏ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੁਆ ਰਾ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਨਹ� ਹਨ

ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ�ਿਕ ਿਕ 16 ਸਾਲ ਜ�

ਇਸ ਤ� ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ 70% ਤ� ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ� ਨ� ਆਪਣੇ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੋਿਵਡ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹਨ ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

300,000 ਤ� ਵੱ ਧ ਬੱ ਚੇ, ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ,ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਅਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ�
ਹਨ

•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜੰ ਨ�� ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਰੋਧਤਾ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਕ�ਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ�, ਜ� ਦਵਾਈਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ, ਜ� ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਜ� ਪੇਡ ਛੁੱ ਟੀ ਨਾ

ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ� ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗੇ, ਅਤੇ
•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਸਰਕਾਰ
ਬਾਰੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜ� ਬੇਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ.

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਵ�ਝੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ
ਹੋਰਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਤੇ , ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਭੀੜਭੜੱ ਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ� ਿਬਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਅੰ ਦਰੂਨੀ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਹੈ, ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ

ਬਨਾਉਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ .,

ਅਸ� ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�:
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਯੋਗ ਹੋ ਤ� ਟੀਕੇ ਲਗਾਵਉ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਜਦ� ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ

ਹਨ, ਤ� ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਰੱ ਿਖਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ� 'ਤੇ
•

ਉਪਲਬਧ ਹੈ- kingcounty.gov/vaccine
ਇੱਥ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋ ਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋ ਕ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਲਾਗ ਦਾ ਵਧ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਿਸਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜ�

ਵਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜੇ । ਦੂਸਰੇ, ਿਬਨ� ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਚੋਣ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਜ� ਐਲਰਜੈ�ਨ� ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ.
•

ਕਾਰੋਬਾਰ� ਕੋਲ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ.

•

�ਚ ਜੋਿਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕ�ਗਰ�ਟ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵ�, ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ

ਸੁਿਵਧਾਵ�, ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ ਘਰ�, ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ� ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ

ਨਹ� ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਮਾਸਕ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�,

ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ
•

ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਮ� ਿਬਤਾਓ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਅਜੇ ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲਗਾੱ। ਕੋਿਵਡ-19 ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਅੰ ਦਰ� ਨਾਲ� ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੈ।
•

ਇਨਡੋਰ ਏਅਰ ਵ�ਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਵਾਇਰਸ ਅੰ ਦਰ ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ-ਭੜੱ ਕੇ

ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� 'ਤੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸਹੂਲਤ� ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ

ਚੰ ਗੀ ਹਵਾ ਹਵਾ ਦਾ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਡੋਰ ਏਅਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।.
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਜ� ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹਨ ਤ� ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ. ਕੋਿਵਡ-19 ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ

ਨਵ� ਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਛੂਤ ਕਾਰੀ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ,
ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ.. ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ

•

ਲੋ ਕ� ਦੀ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਣ ਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਨਾਊਣ, ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਇਕੱ ਠ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼

ਕਰਕੇ ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
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