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ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਾਰ ਜੋ ਕਖਲਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕਵੱਚ ਵਾਲੀ ਖਚੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਸਬੂਤ 

ਵੱਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਕਖਲਨੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਖਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱ ਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਬੱਚੇ ਹਨ।

• ਖਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਖਲਖਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਖਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ 
ਵਧੀਕ ਖਧਆਨ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜੱਥੇ ਖਕਧਰੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖਵੱਚ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਖਵੱਚ ਨਾ ਜਾਓ।
• ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ; ਪਖਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਖਹਣਾ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਖਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਖਪ੍ਰਸਕਖਰਪਸ਼ਨਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ) ਲੈਣ ਲਈ ਪਖਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕੀ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਹੁੰ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ 

ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਜੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਰਖਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਖਸਹਤਮੰਦ ਰਖਹਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੈਰ 
ਲਈ ਜਾਓ।

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿਣ ਲਈ ਖਧਆਨ ਰੱਿੋ।
• ਉਸ ਸੂਰਤ ਖਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ ਖਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਓਗੇ।
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