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ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ 

 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹੀਦਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਕੋਵਿਡ -19 ("ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ") ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਅਤ ੇਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਵਸਹਤ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹੋ) 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ (ਇਿੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਿਜੋਂ) ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨ ੰ  ਉਸ ਅਰਸ ੇਦੌਰਾਨ ਹੇਠ 
ਵਲਖੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 

 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਕਆੁਰੰਟੀਨ ਹੋਿੇ ॥ 

ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਪ੍ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ੀ.ਏ.ਿੀ.-19 ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹਣੋ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੋਦੀ ਹੈ  ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗ ਲਗਣ ਤੋ  ਪ੍ਵਹਲਾ  ਬਚਾਅ ਜਰ ਰੀ  ਹੈ।  

ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਹੋਣ ਦਾ, ਜੋ ਵਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਦ ਵਜਆ ਂਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਸਾਿਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਭ 

ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਿੱਛਤਾ ਅਤੇ ਦ ਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਉਪ੍ਾਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰ ਪ੍ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ. । ਕਆੁਰੰਟੀਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਵਬਨਾਂ ਘਰ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਅਤ ੇਦਿੋੇਂ ਸਵਹਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਦ ਸਰੇ 
ਮਵਹਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਆ ਕਰੋ। ਇਕ ਕਮਰੇ ਅਤ ੇਇਕ ਬਾਥਰ ਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਦ ਜੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ  ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖਲੋਹ ਕੇ ਹਿਾ  ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਥ ੇਬਾਥਰ ਮ ਦੀ  ਿਰਤੋਂ  ਹਰ ਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਾਈ 
ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜਗਾ  ਨ ੰ  ਕੀਟਾਨੰੁ  ਰਵਹਤ ਰਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ: ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ (ਬਲੀਚ) 

ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗਲ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਦਿੱ ਸ ੇਗਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ। 



ਵਦਨ ਵਿਚ ਦ ੋਿਾਰ (ਸਿੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ) ਆਪ੍ਣ ੇਤਾਪ੍ਮਾਨ ਨ ੰ  ਮਾਪੋ੍ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬੁਖਾਰ ਹਣੋ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਹੈ। 

ਲਿੱ ਛਣਾਂ (ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ, ਬਦਬ  ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਥਕਾਿਟ, ਠੰਡ, ਆਵਦ) ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਆਪ੍ਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਸ ਵਚਤ ਕਰੋ। 

ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਵਿਚ: ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਪ੍ਵਹਨੋ, ਦ ਜੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਰਿੱ ਖੋ, ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਮਾਸਕ ਨ ੰ  ਛ ਹਣਾ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਿਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜੇ ਫੇਸਪ੍ਲੈਟ ਵਗਿੱ ਲਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਿੇ ਤਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।. ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨ ੰ  ਛੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਜੈਵਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਆਪ੍ਣ ੇਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ  ਕੁਦਰਤੀ ਹਿਾਦਾਰ ਦਾਹੋਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਕਲੀਵਨਕ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰ ਮ ਵਿਚ ਵਸਿੱ ਧੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਆਪ੍ਰਟੇਰ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 

ਦੋਵਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸਵਿਪ੍ਾਤਰ ਲਈ ਕਆਰਵਟੰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 

ਿੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤ ੇਸਵਹਪ੍ਾਤਰੀ ਦਿੋਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਿਾਲੀ ਸਿਿੱਛਤਾ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤ ੇਜੇ ਇਹ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਜੈੈੱਲ ਿਰਤ ਕ;ੇ ਕਆੁਰੰਟੀਨ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 
ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡਸਪੋ੍ਸੇਬਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੱਤਿ ਹੈ: 

 ਬਾਥਰ ਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਹਾਡ ੇਹਿੱ ਥ ਗੰਦੇ ਲਿੱ ਗਣ; 

 ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ। 

ਖੰਘ ਅਤੇ ਵਨੈੱਛ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ; ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਵਕ ਖੰਘ ਅਤ ੇਵਛਿੱ ਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮ ੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਨ ੰ  ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਟਸ਼ ਆ ਂਜਾਂ ਕ ਹਣੀ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈ। 

ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਵਲਨਨ ਧੋਣ ਦੀ ਸਫਾਈ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਹਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਕਰੋ (ਪ੍ਲੰਘ ਦੀਆਂ, ਮੇਜ਼ਾਂ, ਵਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤ ੇਫਰਨੀਚਰ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 
ਬੈਡਰ ਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ)ਨ ੰ  ਪ੍ਤਲੇ ਬਲੀਚ ਘੋਲ ਿਾਲੀ ਇਕ ਆਮ ਘਰਲੇ  ਕੀਟਾਣ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਦਸਤਾਨੇ ਿਰਤੋ ਤ ੋ ਬਾਦ ਸਟੁ ਦਣੇੇ। 

 

ਬਾਥਰ ਮ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਤਹ ਨ ੰ  ਵਦਨ ਵਿਚ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਇਕ ਿਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਕੀਟਾਣ -ਰਵਹਤ ਕਰੋ ।ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਿਾਰ ਦ ੇ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਿੱਕ ਪ੍ਤਲਾ ਬਲੀਚ ਦ ੇਘੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ।  

 

ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਰੋਸੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਰੇਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸੀਟ ਨੰੁ ਬੰਦ ਕਰ।ੋ 



 
ਅਲਿੱ ਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ  ਵਲਨਨ (ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ, ਚਾਦਰਾਂ, ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ ੇਤਲੌੀਏ) ਨ ੰ  ਇਕ ਿਿੱ ਖਰੇ ਡਿੱਬ ੇਬੈਗ 
ਵਿਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਣੋ ਲਈ ਰਿੱ ਖੇ ਹੈ ਤਾ ਧੋਣ ਲਈ 60-90 60 C (ਵਬਹਤਰ 90 ° C) 'ਤੇ ਿਾਵਸੰ਼ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਕਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਡਸ਼ਿਾਸ਼ਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਵਡਟਰਜੈਂਟ 
ਨਾਲ ਧਤੋਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।. 

ਫਜ਼ੂਲ 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਰਵਹੰਦ-ਖ ੰ ਹਦ ਪ੍ਦਾਰਥ (ਿਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਕਾਗਜ਼ ਦ ੇਰਮੁਾਲ, ਿਰਤੇ ਗਏ ਸਰਜੀਕਲ 
ਮਾਸਕ, ਵਡਸਪੋ੍ਸੇਜਲ ਤਲੌੀਏ, ਕਈੋ ਿੀ ਵਡਸਪੋ੍ਸੇਜਲ ਦਸਤਾਨੇ), ਇਕ ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਕ ੜ ੇਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿਚ ਰਿੱ ਖਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ 
ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਿੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਦ ਜੇ ਘਰਾਂ ਿਾਵਲਆ ਨਾਲ ਵਨਪ੍ਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ 
ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕ ੜਾ ਕਰਕਟ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਰੁਮਾਲ, ਫੈਬਵਰਕ, ਮਾਸਕ, ਵਡਸਪੋ੍ਸੇਜਲ ਤੌਲੀਏ, ਆਵਦ). 

 

 

 

 

 

 


