
HELPISNEXTDOOR.CA – sur̀iKAq Kwxw sWJw krnw

 

koivf 19 dy dorwn sur̀iKAq Kwxw sWJw krnw  

sMswr dy swry s`iBAwcwrW iv`c hI Kwxw sWJw krnw kwPI mh`qvpUrn mMinAw jWdw hY[ieh swnUM 

pirvwrW, dosqW dy qOr qy bMnx dw kMm krdw hY[iBAMkr bImwrI dy smy dorwn bhuq swry lokW nUM ies 

qoN ipC̀y htxw ipAw hY ikauNik Kwxy dy leI v`fy ie`kTW nMU ies vwiers dy PYlx dw kwrx mMinAw 

igAw hY[ie`k smW Aweygw jdoN iksy vI qrHW nwl Kwxw sWJw krnw mnHw hoeygw[ies leI swnUM ies 

sbMD iv`c swfy AwgUAW dIAW id`qIAW nvIAW hdwieqW nUM suxdy rihxw hovygw, pr swnUM ieh krn dI 

iejwzq id̀qI jwvygI jdo q`k AsIN sur`iKAq FMg nwl krdy rhWgy[ 

nvIAW hdwieqW nuM ies ilMk qo dyiKAw jw skdw hY[ COVID-19 info for Albertans | Alberta.ca 

pihlw izAwdwqr lok guAwFIAW, dosqW leI Kwxw dy ky jwxw jW bxwaudy sn ijhnW dy 

 Gr nvy b`cy dw jnm hoieAw huMdw sI[ 

 iksy dosq jW Gr dy mYNbr dI mOq dy d`uK smy[ 

 jo Awpxy Aqy Awpxy pirvwr leI Kwxw dyx ivc Asmr̀Q sn[ 

 koeI v`fw Gwtw ipAw huMdw sI[ 

 jo auqSwihq Aqy Kws smW sWJw krnw cwhuMdy sn[   

so AsIN auhnW iek̀TW nUM ikvyN plwn krIey ijhnW iv̀c Kwxw sWJw krnw Swiml huMdw hY? AwE iek̀Ty 

isK̀Iey[ 



hyT id̀qy sroq Alvrtw pRoivMSIAl Aqy ishq syvwvW v`lo jwrI hdwieqW nUM iek`qr kIqw igAw hY jo 

ik hotl, kYtrr Aqy proPYSnl sPweI vwilAW nUM id`qIAW geIAW hn qW jo auh sur`iKAq qrIky 

nwl sWJw kIqw jw sky jo swry sMswr iv`c cMgw l`gdw hY[Kwxw sWJw krnw!! 

 

pihlw kdm : Awpxy Awp nUM dyKxw! 

ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠ ਿਲਖੀ pRSnwvlI ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਨੂੰ  ਵੇਖ ੋਜ ੇਤੁਸ� ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ  ਹ� ਦਾ 

ਜਵਾਬ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਵੱਖ ਕਰ ੋਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਨਾ ਕਰ[ੋ 

skrIinMg  pRSnwvlI 

1. ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ nUM ਹੇਠ� idq̀w ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹ?ੈ itk̀ kro 

 ਬੁਖ਼ਾਰ hW ਨਹ� 

ਖੰਘ hW ਨਹ� 

ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ / ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ ਮ�ੁਿਕਲ  hW ਨਹ� 

ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾ� hW ਨਹ� 

ਵਗਦਾ ਨੱਕ / ਨੱਕ bMd hW ਨਹ� 

cMgw mihsUs nw krnw / ਥੱਕ ੇਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ hW ਨਹ� 

 ਉਲਟੀਆਂ / ਦਸਤ hW ਨਹ� 

ਮਾਸਪੇ�ੀ ਦ ੇਦਰਦ hW ਨਹ� 

ਿਸਰ ਦਰਦ hW ਨਹ� 

ਕੰਨਜਕਿਟਵਾਇਿਟਸ (ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ�) hW ਨਹ� 

ਗੰਧ ਜ� ਸੁਆਦ dw nw hoxw hW ਨਹ� 

2. ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨ�  ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਕਨ� ਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ 

ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ 

hW ਨਹ� 

3. ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ* ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹ ੈ(2 ਮੀਟਰ / 6 ਫੁੱ ਟ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਹਮੋ-

ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪਰਕ) ਜ ੋਖੰਘ ਅਤ ੇ/ ਜ� ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹ?ੈ 

hW ਨਹ� 

4. ਕੀ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨਾਲ ਨ� ੜਲੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ * ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਜਸਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਜ� 

ਉਸ ਨੂੰ  ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ?ੈ 

hW ਨਹ� 

5. ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ °C 



* ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈ ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ� (ਪੀਪੀਈ) ਤ� ਿਬਨ� ਨ� ੜ ੇਦਾ ਸੰਪਰਕ[ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ��ਨ ਦਾ “ਹ�”ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� 

ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਅਲੱਗ ਰੱਖ[ੋ 

ਸੂਬ ੇਦ ੇਅਿਧਕਾਰਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਟੂਲ ਨੂੰ  ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਿਲੰਕ 'ਤ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰ:ੋ 

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/Assessment.aspx 

 

dUjw kdm : AwigAw lYxI  

 

“ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜ ੇ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਿਲਆvw? ਮ� ਸੇਫ ਫੂਡ �ੇਅਿਰੰਗ ਸਰੋਤ 

helpisnextdoor.ca ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ�[ ਜ ੇਤੁਸ� ਮੇਰ ੇduAwrw ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਅਰਾਮਦੇਹ ਹ,ੋ ਤ� ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹ?ੈ” 

ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮ� ਿਕਸ ੇਤ� ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ [ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪਿਹਲ� ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ 

ਕੋਿ�� ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਨ� � ਦ ੇਜਵਾਬ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ[ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ 

helpisnextdoor.ca ਦ ੇਸਰੋਤ� ਨੂੰ  ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਿਝਜਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ[ੋ 

ਜੇ ਉਨ� � 'ਤ ੇਖਾਣ ਦੀਆ ਂਕਝੁ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਨ� � ਤੱਤ� ਦੀ ਸੂਚੀ �ਾਮਲ ਕਰ ੋਜੋ ਤਸੁ� ਵਰਤ ੇ

ਹਨ. 

qIjw kdm : Awpxy Awp nUM iqAwr krnw 

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵ!ੋ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਿਭਆਸ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਦੂਿਜਆ ਂਿਵੱਚ ਲਾਗ ਜ� ਫੈਲਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ 

 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਧੋਵ,ੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਾ�ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ vkq[ 

o ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ੋਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� 

ਹਨ[ 



o ਹੱਥ� ਦ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ  ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਹੱਥ� ਦ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਦੇ ਸਮ� ਉਨ� � ਦੀ ਹਮੇ�� ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ,ੋ ਿਕ�ਿਕ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ Kwxw ਵੀ 

ਘਾਤਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ[ੈ 

 ਜਦ� ਖੰਘ ਜ� ਿਛੱਕ ਆ�ਦੀ ਹੈ 

o ਖੰਘ ਜ� ਿਛੱਕ leI ਿਕਸੇ ਿਟ� ੂਜ� ਆਪਣI kuhxI dI vrqo kro, h`QW dI vrqoN nw kro [ 

o ਿਟ�ੂਆਂ ਨੂੰ  ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਟ[ੋ 

o ਹੁਣ ੇਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵ ੋ 

 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ�, ਨੱਕ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ  ibnW Doqy ਹੱਥ� ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਚ[ੋ 

 

ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ / ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ!ੋ 

ਹਰੇਕ ਸਤਹ ਨੂੰ  ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਿਨ�ਚਤ ਕਰ ੋ[ਤੁਸ� ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਕੀਟਾਣੂਨਾ�ਕ ਜ� ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਵਰਤ�[ 

ਕਨyਡਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ  ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ -19 ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਉਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਨ[ 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-

19/list.html#tbl1 

ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਤੁਸ� 1000 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (4 ਕੱਪ) ਪਾਣੀ ਦ ੇਨਾਲ 20 ਿਮਲੀਲੀਟਰ (4 ਚਮਚ)ੇ KuSbU rihq 

(uncented), ਘਰੇਲ ੂਬਲੀਚ ਨੂੰ  ਿਮਲਾ ਕ ੇ1000 ਪੀਪੀਐਮ ਬਲੀਚ ਵਾਟਰ ਘੋਲ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹ[ੋ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ 

ਕਰ ੋਿਕ 1 ਿਮੰਟ ਲਈ ਬਲੀਚ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਤ�ਾ ਿਗੱਲੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ[ੈ 

ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਹਵਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬਲੀਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ੋਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ� ਿਵਚ ਕਦ ੇਨਾ ਿਮਲਾਓ, 

ਤਾਜ਼ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਿਨ�ਚਤ ਕਰ,ੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਿਸਰਫ 

ਬਲੀਚ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਓ (ਅਤੇ ਵਾਧ ੂਰਸਾਇਣ� ਨਾਲ ਨਹ�)[ 

sroq: https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-environmental-

cleaning-public-facilities.pdf 

 

  



cOQw kdm : Kwxw iqAwr krnw 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ�  ਜਦ� ਤੁਸ� ਭਜੋਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਵੱਖ ੋਵੱਖਰੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦ ੇਿਵਚਕਾਰ 

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵ[ੋਮੈਨੂੰ  ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਸਹੀ ਮਾਸਕ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਬਾਰੇ ਮਜੌੂਦਾ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ� ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ:  

pMjvW kdm : Kwxw prosxw  

ਜੇ ਤੁਸ� ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕੱਠ ਲਈ ਲੋਕ� ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕ ੇਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜ� �ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ��ਨਾਵਲੀਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ[ੋ 

ਜਦ� ਖਾਣਾ Kvwaux ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� 'ਤ ੇਗੌਰ ਕਰ:ੋ 

 ਸਾਰੀਆ ਂਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਪੂਰਵ-ਭਾਗ ਵਾਲਾ, ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ[ੈ 

 ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਇਕੱਲੇ ਡੱਬ ੇਜ� ਪਲੇਟ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ੋ[ 

o ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ: ਇਕ ੋਕੰਟੇਨਰ ਿਵਚ ਸ�ਡਿਵਚ, ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤ[ੇ 

 ਪਲੇਟ�, ਬਰਤਨ, ਕੱਪ ਜ� pweIpW ਲਈ ਡੱਿਬਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ[ੋ ਿਸਲਵਰਵੇਅਰ ਨੂੰ  ਸਮ� ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਰੋਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ie`k vwr-ਵਰਤ� vwly ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਸਰਿਵੰਗ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਨ� ਪਿਕਨ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰ[ੋ 



 

 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕੱਠ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਸਮੂਹ� ਜ� ਘਰੇਲੂ ਸਮੂਹ� ਤ� ਪਰ)ੇ 

ਛੋਟ ੇਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕੱਠ� ਨੂੰ  ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜ� ਵੱਡ ੇਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਹਵਾਦਾਰ ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹ[ੈ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦ ੇਅੱਧ ਤਕ, ਦਸ ਲੋਕ� ਦ ੇਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਿਗਣਤੀ 

ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹ[ੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮ� ਨੂੰ  ਹੇਠਲੀ ਸਾਈਟ ਤ ੇਪiੜ�Aw ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ  

COVID-19 info for Albertans | Alberta.ca 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮਜੌੂਦਾ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ[ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਜ� ਘਰੇਲ ੂਇਕਾਈਆਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਸਮੂਹ ਕਰ[ੋ ਸਾਰ ੇ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੂੰ  ਆਪਣ ੇ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਬੈਠਣ ਦ ੇਖੇਤਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ[ 

 ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆ ਂਦਾ ਪ�ਬੰਧ ies qrHw ਕਰ ੋਤ� ਿਕ ਹਰ ਖਾਣ ੇਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤ ੇਕੁਰਸੀਆ ਂਦ ੇਬਾਹਰੀ ਘੇਰ ੇ

ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕ[ੇ 



 ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟ� ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਥੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ  ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ[ 

 jwx vwlI jgHw ਕਾਫ਼ੀ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ hY ਤ� ਜ ੋ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ jgHw 

ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕ[ੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਟ�ੈਿਫਕ ਪ�ਵਾਹ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ[ੋ 

 pROgrwm ਤ� ਪਿਹਲ�, ਕੁਰਸੀਆ ਂਅਤੇ ਟੇਬਲ� ਨੂੰ  ਤਾਜ਼ੇ Doqy kp̀Vy nwl F`k dyxw cwhIdw hY, ਜ� ਹਰੇਕ 

ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰ[ੋ 

 ਿਨਰਧਾਰਤ QW ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ  ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰ ੋਤ� ਜ ੋਕਈ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਕੁਰਸੀ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕੇ [ ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ  ਘਟਾ�ਦਾ ਹ[ੈ 

 ਜੇ ਤੁਸ� ਬਫ ੇਸਟਾਈਲ ਦੀ ਸਰਿਵੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਮਖੌਟਾ 

ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ�  ਪਿਹਨ�  ਹੋਏ ਲੋਕ� ਨੂੰ  ਿਡ�ੰ ਕ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕ� ਦੀਆ ਂਪਲੇਟ� 'ਤ ੇਭੋਜਨ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਬਰਤਨ 

ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ[ੋ ਘਰੇਲ ੂਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਮੂਹ� ਨੂੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਿਵਚ iek dy ਆਉਣ ਲਈ 

ਕਿਹ ਕੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ  ਘੱਟ kro[ 

 ਜੇ ਇਕ ਬਾਥਰੂਮ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪਿਹਲ� ਹਰ ਸਤਹ ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰ ੋਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇ

ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓ[ (ਕਦਮ ਿਤੰਨ ਿਵਚ ਸਤਹ 

ਸਫਾਈ ਦ ੇਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ� ਵੇਖ)ੋ 

 ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕ ੇਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੀ ਸਚੂੀ ਰੱਖ ੋਜ ੋ�ਾਿਮਲ ਹੋਏ ਸਨ  ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਕੇਰ 

ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹY[ 

ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੱਡ ੇਪੱਧਰ 'ਤ ੇਕੇਟਿਰੰਗ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨੂੰ  ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ ਮਾਰਗ-ਦਰ�ਨ ਤ� ਆ�ਦੀ ਹ:ੈ 

https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-relaunch-guidance-food-catering.pdf 

 

 



Helpisnextdoor.ca  ਐਡਿਮੰਟਨ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਉਿਸੰਗ dI ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹ ੈ

ਸਾਡੇ ਿਵਿਭੰਨ ਿਵ�ਵਾਸ ਸਮੂਹ ਕਿਮauਿਨਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ�ਝੇ ਮੁੱ ਲ� ਨੂੰ  ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: “ਮਨੁੱ ਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ 

ਸਿਤਕਾਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ, ਅਤੇ �ਮਲੂੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਿਜਥੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਖੁ�ਹਾਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ[“(ਇੰਟਰਫੇਥ 

ਸਟੇਟਮ�ਟ, 2011) 

www.interfaithhousing.ca 

 

 


