Stay Safe

ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਜਾ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ।
ਘਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ,ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਏੇਨੇ ਸਿਹਤਯਾਬ
ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਜਾ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ੧੦ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਹੀ
ਰਹੋ। (ਦੇਖੋ “ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣੋ ਹੱਟਣਾ” ਥੱਲੇ )।ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਜਾ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ੧੪ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਾਂ ਜਾਣ।ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਨਿਕਲੋ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰਤ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ੧੪ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਓਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ।ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੱਲੇ “ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣੋ ਹੱਟਣਾ” ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ।
੧੪ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਰੋਕੇਂਗਾ।
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ਜਿਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਵੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਜਾ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ
ਤੋਂ ਜਿਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਰੋਕਿਆਂ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਖੋਲੀ ਜਾ
ਸਕੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗ਼ੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ
ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ ਕਰੋ।ਜੇਕਰ ਵੱਖਰਾ ਗ਼ੁਸਲਖ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥ
ਲਵੋ।ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਂਖੀਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ
ਜਾ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ
ਹੋਣ।ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਵੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ
ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪੋਣੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਲਵੋ।
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For more of the latest local advice visit
www.northamptonshire.gov.uk

