ਵੁਹਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰ ਤਰ-ਵਵਭਾਗੀ ਮੀਵ ੰ ਗ ਕੀਤੀ
************************************************************************
********
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਿੱ ਜ (2 ਜਨਵਰੀ) ਵੁਹਾਨ, ਹੁਬੇਈ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱ ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰ ਧਤ ਵਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਯਾਦ ਵਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ
ਅੰ ਤਰ-ਵਵਭਾਗੀ ਮੀਵ ੰ ਗ ਕੀਤੀ।
ਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕ ਰੀ, ਪਰੋਫੈਸਰ ਸੋਫੀਆ ਚੈਨ, ਨੇ ਨੋ ਕੀਤਾ ਵਕ ਹਾਲਾਂਵਕ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਵਿੱ ਚ ਵੁਹਾਨ
ਬੈਠਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਰਵਦਆਂ, ਫੂਡ ਐਡ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗ ਸਵਕਆ, ਪਰ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਮੀਵ ੰ ਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ
ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇਗੀ ।
ਪਰੋਫੈਸਰ ਚੈਨ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਵਬੰ ਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵਸਹਤ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ
ਅਲਿੱਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਵਹਲੂਆਂ' ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰ ੀ (HA) ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ (DH) ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ
ਰਵਹਣ ਲਈ ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਬਊਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਵਭਾਗ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਮੀਵ ੰ ਗ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਰਾਂਸਪੋਰ ਅਤੇ
ਹਾਊਵਸੰ ਗ ਵਬਊਰੋ, ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਵਬਊਰੋ, ਸੰ ਵਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਿ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਬਊਰੋ, DH, HA, ਿੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਵਵਭਾਗ,
ਿੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਿੱ ਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਵਵਭਾਗ, ਗਰਵਹ ਮਾਮਲੇ ਵਵਭਾਗ, ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਭਾਗ, ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਵਭਾਗ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾ ਾ ਕਵਮਸ਼ਨ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਵਵਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਨਿਗਰਾਿੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਉਪਾਅ



ਵਨਗਰਾਨੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਉਪਾਅ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਵਵਕਾਸ ਦੀ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵ ਵਸਹਤ ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰ ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ;



ਵੁਹਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਨੇਵੜਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੇ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ੈਸਵ ੰ ਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਕਰੋ;



ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਚੰ ਤਾ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਚ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ
ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗੀ;



ਪੋਰ ਦੇ ਵਸਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ ਰੀ ਹਵਾਈ ਅਿੱ ਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਤਵਰਕਤ ਥਰਮਲ ਇਮੇਵਜੰ ਗ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗਵਾਂਗਜ਼ੂ-ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ-ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਕਸਪਰੈਸ ਰੇਲ ਵਲੰਕ ਦੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵੈਸ ਕੌ ਲੂਨ ਸ ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਵਬੰ ਦੂਆਂ
ਲਈ, ਬੁਿਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਵਕ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 14 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ
ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਾਲੋ -ਅਪ
ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । MTR ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲਮਵ ਡ, ਏਅਰਪੋਰ ਅਥਾਰ ੀ, ਅਤੇ

ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸਪਰੈਸ ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀ ਾਣੂ-ਰਵਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ;



ਵੁਹਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ HA ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ;



ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇ ਾਈਮ ਸਰਵਵਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱ ਤਰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ
ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ;



ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ



ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕ ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੈ ਣ, ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਿੰ ਸਤਰਕ ਕਰਿਾ



HA ਨੇ ਫਰੰ ਲਾਈਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸ ਾਫ ਵਜਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਿੋਜ ਲਈ 18 ਚੀਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੈਂ ਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਿਾਰ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਲਿੱਛਣ
ਹਨ ਦੀ ਕਲੀਵਨਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਹੈ, ਵਜਨਹਾਂ ਨੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 14 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ
ਵੁਹਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ;



ਚੀਨੀ ਡਾਕ ਰੀ ਪਰੈਕ ੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਵਦਵਾਉਂਣ ਲਈ ਪਿੱ ਤਰ ਭੇਜਣਾ;



ਜੇ ਵਕਸੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੰ ਲਾਈਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸ ਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਅਰਬੋਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ DH ਦੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਕੇਂਦਰ (CHP) ਅਤੇ HA ਦੇ ਮੁਿੱ ਿ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ; ਅਤੇ



ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ DH ਦੇ CHP ਨਾਲ ਨੇਵੜਓਂ ਸੰ ਪਰਕ ਰਿੱ ਿੋ ।

ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱ ਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:



ਪੋਲ ਰੀ/ ਪੰ ਛੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਵਿੱ ਠਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਿੱ ਚੋ;



ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਪੋਲ ਰੀ ਮਾਰਕੀ ਾਂ ਜਾਂ ਿੇਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ;



ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ;



ਭੋਜਨ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਅਿੱ ਧ ਪਕਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦੁਿੱ ਧ,
ਅੰ ਡੇ ਅਤੇ ਮੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਰਸਣ ਪਦਾਰਥ, ਮਲ ਮੂਤਰ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਪਸ਼ਾਬ) ਜਾਂ ਦੂਵਸ਼ਤ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਵਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਪਕਾਇਆ, ਧੋਇਆ ਜਾਂ ਵਛਵਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਂ;



ਜੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਠੀਕ ਮਵਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਬੁਿਾਰ ਜਾਂ ਿੰ ਘ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ,
ਹੋ ਲ ਦੇ ਸ ਾਫ ਜਾਂ ੂਰ ਐਸਕੋਰ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਡਾਕ ਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ; ਅਤੇ



ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁਿਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕ ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਵਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਡਾਕ ਰ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।

ਨਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ
ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:



ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਕਸਰ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੂੰ ਹ, ਨਿੱਕ ਜਾਂ ਅਿੱ ਿਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ; ਜਨਤਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹੈਂਡਰੇਲ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹਿੱ ਥੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਿੰ ਘ ਜਾਂ ਵਛਿੱ ਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਦੇ ਛੁਪਣ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱ ਥ ਦੂਵਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ;



ਤਰਲ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਘਿੱ ੋ ਘਿੱ
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ਲਈ ਰਗੜੋ। ਵਫਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਅਤੇ ਵਡਸਪੋਸੇਬਲ

ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਡਰਾਇਅਰ ਨਾਲ ਸੁਿੱ ਕਾਓ। ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਵਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ
ਵਦਿਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦੰ ਦੇ, ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਰਿੱ ਬ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਿੱ ਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਵਕਲਪ
ਹੈ;



ਵਛਿੱ ਕ ਆਉਣ ਜਾਂ ਿੰ ਘਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਨੂੰ ਵ ਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕੋ । ਗੰ ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵ ਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਢਿੱ ਕਣ ਵਾਲੇ
ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ੋ, ਵਫਰ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਵੋ; ਅਤੇ



ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼
ਕਰੋ, ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕ ਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
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