ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ

(COVID-19)

ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ

b

Examples of
“underlying
conditions”
Diabetes
Cancer
Immunodeficiency
Asthma
COPD
& more

ਬਜ਼ੁ ਰਗ ਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ ੂੰਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਜਬਮਾਰੀਆਾਂ ਹਨ,
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰੋ |
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦਾ ਵਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
| ਚੀਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਤੋਂ
ਜਿਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਿਾਾਂ ਮਰੇ ਹਨ
ਓਹਨਾ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ

ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਿੂੰਦਗੀ ਜਵੱਚ ਕੋਈ (ਵੁਲਨਰਏਿਲ) ਕਮਜ਼ੋਰ / ਜਿਮਾਰ
ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ :• ਉਨਾਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰੋ ਜਕ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਿਚਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਹੋ
ਸਕੇ ਘਰ ਰਜਹਣ। ਉਨਾਾਂ ਲਈ ਕਜਰਆਨੇ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਗਰੋਸਰੀਜ਼
ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ੜ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕਰੋ, ਿਾਾਂ
ਜਕਸੇ ਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ।

•

ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ |

•

ਗੱਲ ਿਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੋਂ।

•

ਉਨਾਾਂ ਨੂੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੋਰ ਤੇ ਹੱਥ ਿੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰੋ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਾਂ ਦੇ ਜਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਤੋਂ
ਪਜਹਲਾਾਂ।

•

ਿੇਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ਸਤਹ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਰਇਰਸ
ਵਾਜਲਆਾਂ ਜਵੱਚੋ 15 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਮਰੇ ਹਨ |
ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਿਰਰੀ ਹੈ ਜਕ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ)
ਕਮਜ਼ੋਰਾਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਰਇਰਸ ਦੇ
ਐਕ੍ਸਪੋਿਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇ|

ਿਦੋਂ ਘਰ ਰਜਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਪਰਾਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹਨ - ਪਰ ਜਿਹੜੇ

ਪਰਾਹੁਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਿਾ ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਭੇਿ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਫਨ ਕਾਲ ਿਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀ ਾਂ

ਓੁਨਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆ ਜਿਮਾਰੀਆਾਂ ਸਨ | ਇੱਕ
ਅਜਿਐਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲੱ ਗਭੱਗ 80 ਸਾਲ ਿਾਾਂ

ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫਜਤਆਾਂ ਦੀ

ਦਜਿਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਤੇ ਰਹੋ | ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ,
ਾਂ ਰਿ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹਿ
ਜਿਵੇ ਦਰਵਾਿੇ ਦੀਆਾਂ ਹੈਂਡਲਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਟ
ੇ
ਕਰੋ, ਉਦਾਰਣ ਲਈ - ਦਰਵਾਿਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹੱਥਾ ਦੀ ਥਾਾਂ ਤੇ
ਕੱਪੜੇ ਿਾਾਂ ਟਾਵਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਰਯਗ
ੋ ਕਰੋ । ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਾਂਝੀ ਸਤਹ
ਿਾਾਂ ਚੀਜ਼ ਛਹਣ ਤੋ ਿਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੋਵੋ ਿਾਾਂ ਹੈਂਡ
ਸੈਜਨਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ।

COVID-19 ਵਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਿਕਾਰੀ ਲੈ ਿ ਲਈ ਤੁ ਸੀ:ਂ

BePreparedYuba.org

&

BePreparedSutter.org

