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ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਦਰ ਰਸਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਿਸ 

ਕਰਕੇ ਪ ਰੇ ਮ ਲਕ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਸਿਚ ਕੋਸਿਡ-19 ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਿਧਦਾ ਿਾ 

ਸਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਸਤਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਰੁੱਸਿਅਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ 

ਸੀਸਮਤ ਇਕੁੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਛ ੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਿਸ਼ਨ ਿਧੇਰੇ 

ਸ ਰੁੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕ ਝ ਹੋਰ ਨ ਕਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ: 
 

• ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਸਾਰੇ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਾਂਉ ਾਂਟੀ ਕਵਚ ਕਕਹੜੀਆਾਂ 

ਗਤੀਕਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਾਂਉ ਾਂਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰ।ੋ 

• ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਚਰਕਦਆਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋਕਜਵ ੇਕਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮੂਕਹਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ 

ਇਕੱਠ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਰੋਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਅਤੇ ਅਕਜਹੀ ਕਈੋ ਵੀ ਜਗਹਾ ਕਜੱਿ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ 

ਹੋਵ ੋਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਰਕਹੂੰਦੇ। 

• ਮਾਸਕ ਕਸਰਫ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪਕਹਨੋ ਕਜਹਨਾ ਨੂੂੰ  ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦ ੇਬਕਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਕਹਣ 

ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਕਜਹਨਾ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਸੋਤ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾ 

ਨਾਲ ਵੀ ਪਕਹਨੋ। 

• ਦਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ,ੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਅਤ ੇਕਚਰਾਾਂ ਤੋਂ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹ ੇਪਕਰਵਾਕਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ 

ਤੋਂ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਾਂਉ ਾਂਟੀ ਨੇ ਮਨਹਾਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅੂੰਦਰਾਾਂ ਕਵਚ ਹੋਰਨਾ ਪਕਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਸ ਕਾਾਂਉ ਾਂਟੀ ਕਵਚ ਹੋ ਕਜੱਿੇ ਅੂੰਦਰਾਾਂ ਕਵਚ ਇਕਠੱ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਜਸ ਵੇਲੇ ਅੂੰਦਰ ਹੋਵੋਂ ਤਾਾਂ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਾਂ ਖੁੱਲਹ ੀਆਾਂ ਰੱਖ ੋਤਾਾਂ ਕਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਘੁੂੰਮਦੀ ਰਹ,ੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਕਹਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਸ ਕਾਾਂਉ ਾਂਟੀ ਕਵਚ ਹੋ ਕਜੱਿੇ ਅੂੰਦਰਾਾਂ ਕਵਚ ਇਕਠੱ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅੂੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗਹਾ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋਕਜੂੰਨੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਖੱਲਰ ਕੇ ਰਹ।ੋ 

• ਆਪਣ ੇਬਰਤਨ ਜਾਾਂ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਿ ਸਾਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

•  ਚਾਹੇ ਅੂੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ, ਇਕੱਠਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੀਕਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੋ। ਸੀਕਮਤ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ। 

• ਕਜਹਨਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਕਵਡ-19 ਗੂੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਕਜਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਚਰਾਾਂ ਤੋਂ 

ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹ ੇਲੋਕ), ਉਹਨਾ ਨੂੂੰ  ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪ ੀਲ ਹ ੈਕਕ ਉਹ ਇਹਨਾ ਇਕੱਠਾਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇ

ਅੂੰਦਰਾਾਂ ਕਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਕਚਰਾਾਂ ਤੋਂ ਕਸਹਤ 

ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕਵਚ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾੳ ਕਕ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਜਾਾਂ 

N95 ਮਾਸਕ ਜਰਰੂ ਪਕਹਨਣ। 

• ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਦ ੇਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹਨ, ਪਰੂੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣ ੇ

ਇਕੱਠ ਤ ੇਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ  ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪਕਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਸੱਦੋ। 
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• ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਗਰਕਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਫੈਲਾਣ ਦੇ ਵਧੇਰ ੇਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹ ੇਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਤਕੱ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕਵਚ ਰਕਹਣ ਅਤੇ 

ਕਫਰ ਹੀ ਅੂੰਦਰਾਾਂ ਕਵਚ ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਕਵਚਰਣ। 

• ਆਪਣ ੇਹੱਿ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਕਕੂੰਟਾਾਂ ਤਕੱ ਧੋਵੋ ਜਾਾਂ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂੂੰ  ਹਿੱ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰ।ੋ  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਬਮਾਰ ਹ ੋਤਾਾਂ ਘਰੇ ਰਹ।ੋ 

  

ਿਸ਼ਨ ਸ ਰੁੱਸਖਅਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾੳ! 
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