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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19)
(Coronavirus Disease (COVID-19))

ਿਬਮਾਰੀ ੰ ਨੂਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ
(Wearing a mask to stop the spread)

COVID-19 ੰ ਨੂਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ। ਜਦ� ਤੁਸੀ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂ ਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕ
ੱ ਦੇ ਹੋ, ਓਦ� ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਅਤੇ
ੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮਾਸਕ COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਫੈ
ੂੰ ਲਣ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਿਕਉ ਿਂ ਕ ਉਹ:
• ਤੁ ਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹਨ
ਂ ੇ ਹੋ, ਓਦ�
• ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਦ
ਕੀਟਾਣੂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਸੀ ਓਦ� ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਆਪਣੇ
ਂ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਤਹ ਨੂੰ ਹੱਥ
ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਦ
ਂ ੇ ਹੋ।)
ਲਗਾਉਦ
ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
(What else can I do along with wearing a mask?)

ਮਾਸਕ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਓਦ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ।ੋ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਰੱਬ (ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ) ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਸਾਫ ਕਰਨਾ।
• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ (ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਘੱਟ-ਤ�-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ)
• ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਰਿਹਣਾ
• ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨਾ
ਜਦ� ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਦ� ਸਾਿਰਆਂ ੰ ਨੂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਰਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਸਮ� ਮਾਸਕ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?

(Will a mask help when physical distancing is difficult?)

ਜਦ� ਤੁਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੋ, ਓਦ� ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨਸੁ
ੂੰ ਰਿੱ ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਂਵਾਂ 'ਚ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਾਵੋ ਿਜਵ� ਿਕ:
•
•
•
•
•

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ
ਕਿਰਆਨੇ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੈਲੂਨ
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ਕੀ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੈੰਨੂਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
(Do I need to wear a mask if I’ve had the COVID-19 vaccine?)

ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੰ ੂ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ COVID-19 ਟੀਕੇ COVID-19 ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਿਸੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ�ਾਂ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਗਭਗ 94% ਤ� 95% ਹੈ,
100% ਨਹੀਂ । ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ 100 ਿਵੱਚ� 5 ਜਾਂ 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ੰ ਨੂਅਜੇ ਵੀ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ�
ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ
ੰ ੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਂਪਤਾ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ
ਿਰਹੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਕੋCOVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ੰ ਨੂਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਉਪਕਰਣ ਿਪਹਨਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਿਰਹਣਾ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਣਾ। ਇਹ
ਉਪਾਅ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ੰ ਨੂਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਟੀਕਾ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ।
ਮੈੰਨੂਮਾਸਕ ਲ�ਿਦਆਂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(What should I look for in a mask?)

ਇਕ ਸਾਫ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕਅਤੇ ਠੋਡੀ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਬੈਠਦਾ
ਹੋਵੇ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਛੇਕ ਹੋਵੇ (ਇਕ
ਛੇਕ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਖੁਲਦਾ ਹੋਵੇ), ਿਕਉਂਿਕ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਛੇਕ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ (ਤੁਸੀ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ ੰ ਨੂਕੂੜੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹੋ) ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ
ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਵਰਤ�ਯੋਗ ਮਾਸਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਕ ਿਫਲਟਰ ਪਰਤ ਸਮੇਤ 3 ਪਰਤਾਂ ਹੋਣ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ:
•
•
•
•

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇਵੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਤਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਲੂ ਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਰਹੇ

ਮ� ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਪਾਵਾਂ?
(How do I put on my mask?)

ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ:
1. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਰੱਬ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
2. ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਕ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲੋ।
3. ਤਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੂ ਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਿਵੱਚ ਨੱਕ ਦੀ ਥਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਬਾਓ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (ਕੋਿਵਡ-19) - ਿਬਮਾਰੀ ੰ ਨੂਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ

(Wearing a mask to stop the spread)
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4. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅੱਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ।
ਮ� ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਉਤਾਰਾਂ?
(How do I take off my mask?)

ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ:
1. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਰੱਬ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
2. ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੂ ਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ। ਮਾਸਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ
ਲਾਓ।
3. ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜਮੀਨ, ਬੰਨੀ ਜਾਂ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ
ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
4. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਹ�ਡ ਰੱਬ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲਈ, ਇਕ ਥੈਲਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ੰ ਨੂਓਦ�
ਤਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸੀ ਉਸ ੰ ਨੂਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਨਾ ਸਕੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕ ਥੈਲਾ ਰੱਖੋ, ਿ
ਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਾਫ ਮਾਸਕ ਹੋਣ। ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਥੈਲੇ ਿਵੱਚ� ਸਾਫ
ਮਾਸਕ ਕੱਢਣ ਤ� ਿਪਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰੋ।
ਮ� ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ੰਨੂਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਫ ਕਰਾਂ?

(How do I clean reusable masks?)

ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲਈ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ
ਨਹੀ ਂਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ੰ ਨੂਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਤੁਸੀ ਉਨ�ਾਂ ੰ ਨੂਡ�ਾਇਰ ਿਵੱਚ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ੰ ਨੂਹਵਾ ਨਾਲ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ
ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲਨੀ ਨਹੀ ਂਚਾਹੀਦੀ।
ਮੈੰਨੂਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਅਕਸਰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(How often should I change my mask?)

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਿਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਘਟ�ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।
Alberta Health Services (AHS) ਦੇ ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੈੰਨੂਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿ
ਕਉਂ ਹੈ?
(Why do I need to change my mask when I go to an Alberta Health Services (AHS) facility?)

AHS ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ (ਿਜਵ� ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ) ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਦੇਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
AHS ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਮ� ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਓਦ� ਮ� ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਧ ਜੰਮਣ ਤ� ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਰੋਕਾਂ?

(How do I stop my glasses from fogging up when I’m wearing a mask?)

ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਲ�ਸਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਦ� ਤੁਹਾਡੇ
ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਧ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਧ ਜੰਮਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਹ ਨੁਸਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉ:
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (ਕੋਿਵਡ-19) - ਿਬਮਾਰੀ ੰ ਨੂਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ
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Punjabi (India)
• ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਐਂਟੀ-ਫੌਿਗੰਗ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ
ਨਾਲ ਸੁੱਕਣ ਦਵੋ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਪੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਲ� ਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਵੱਚਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਿਟਕਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਿਟਕਾਓ ਿਕ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਫਰੇਮ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਮੂੰਹ ਤ� ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹੇ।
ਜੇ ਮ� ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੋਵਾਂ?
(What if I can’t wear a mask?)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ
ਨਹੀ ਂਪਿਹਨ ਸਕਦੇ। ਮਾਸਕ ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨ�ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀ ਂਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਕਉ ਿਂ ਕ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਖਤਰੇ
ੂੰ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਂ ਾ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਜਾਂ
ੂੰ
ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀ ਦ
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਨਦੱ
ੂੰ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀ ਂਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਕਮਰੇ
ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਨਫੈ
ੂੰ ਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਦੇ
ਲਈ, Alberta Health ਦੀਆਂ COVID-19: ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖੋ।
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਲੰਕਸ
(Related Links)

Alberta Health: (COVID-19) ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਂ ਹਨ
AHS ਪੋਸਟਰ: ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲੋ ੜੀਦੇ
Alberta Health Services ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)
ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਫੱਟ ਕਰਨਾ (ਵੀਡੀਓ)
Health Canada: ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ

24/7 ਨਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਮ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Health Link 811 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਮੌਜਦ
ੂ ਾ: ਫਰਵਰੀ 2, 2021
ਲੇ ਖਕ: Infection Prevention & Control, Alberta Health Services
ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਿਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਿਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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