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ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਜਵੇ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨਜੀ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਘਟਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਕਨਜੀ ਫਾਸਲਾ 2 ਮੀਟਰ (6 ਫੁੱ ਟ) ਜਾਂ ਕਵੀਨ
ਸਾਈਜ਼ ਬੈਡ ਕਜਨਾਂ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ।

ਡਾਇਲਿਸਸ ਯੂਲਿਟ ਲਵਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
•

ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰਾਈਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਕਜਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖੋ।

o
•

ਦੂਰੀ ਸੂੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਟੋ ਘਟ 1 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਰੁੱ ਖੋ।

ਡਾਇਲਿਸਸ ਿਈ ਸਮੇਂ ਲਸਰ ਆਓ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਿਹੀਂ।

o
•
•
•
•

ਲਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ (6 ਫੁਟ) ਿਾਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਫਾਸਿਾ ਅਪਣੇ ਤੇ ਦੂਲਿਆਂ ਲਵਚ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ, ਕਜਥੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ

ਜੇ ਤਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਕਕ ਅਪਣੀ ਗੁੱ ਡੀ ਕਵਚ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ਕ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ਤੇ
ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਜਥੇ ਕਕ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭੀੜ ਘਟਾਓਣ ਲਈ ਤਹਾਨੂੂੰ ਡਾਇਕਲਸਸ ਦੇ ਮੇਨ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਕਸੇ ਕਪਛਲੇ ਕਮਰੇ ਕਵਚ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਬੀਮਾਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਵਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਮਰੇ ਕਵਚ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਦਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਕਲਸਸ ਯੂਕਨਟ ਕਵਚ ਅਸੀਂ ਮਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਰੁੱ ਖਾਂਗੇ ਜੋ ਤਹਾਡੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਰੀਰਕ ਸਵਾਗਤ ਕਜਵੇ ਹੁੱ ਥ ਕਮਲਾਓਣਾ ਜਾਂ ਜੁੱ ਫੀ ਪਾਓਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਕੋਲਵਡ-19 ਿਾਂ ਹੋਰ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਫੈਿਾਓ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਿਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
•

ਅਪਣੇ ਹੁੱ ਥ ਧੋਵ!ੋ

o
•

ਅਪਣੇ ਹੁੱ ਥ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ।ਡਾਇਕਲਸਸ ਯੂਕਨਟ ਕਵਚ
ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਪਣੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ , ਮੂੂੰ ਹ ਤੇ ਨੁੱਕ ਨੂੂੰ ਨਾ ਛੋਹਵੋ:

o

ਕਕਓਂ? ਹੁੱ ਥ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁੱ ਥ ਵਾਇਰਸ
ਨੂੂੰ ਮੂਹੂੰ, ਨੁੱਕ ਤੇ ਅੁੱ ਖਾਂ ਤਕ ਪਹੂੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਅਗੇ ਵਾਇਰਸ ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤਹਾਨੂੂੰ
ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ

o

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵਧੀਆ ਸਾਹ ਦੀ ਕਹਫਾਜ਼ਤੀ ਸਫਾਈ ਵਰਤੋ।ਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੂੰ ਘਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਛੁੱ ਕ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾ ਮੂੂੰ ਹ ਕਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਢਕੋ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਫੌਰਨ

•

ਕਟਸ਼ੂ ਨੂੂੰ ਸਟ ਕਦਓ।
ਡਾਇਕਲਸਸ ਯੂਕਨਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਅਪਣਾਓ

o

ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਚੋ।

o

ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਜਵੇਂ ਹੈਂਡੀ ਡਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖੋ।

o

ਜੇ ਤਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਹੈਂਡੀ ਡਾਰਟ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਖੂੰ ਘ ਹੈ ਤਾਂ
ਮਾਸਕ ਵਰਤੋ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੇ ਬਾਦ ਅਪਣੇ ਹੁੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰੋ।

