ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (COVID -19) ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਸੰ ਗਤ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਖ਼ਾਸ ਸੁਝਾਅ: ਸਾਰੇ ਵੱ ਡੇ ਇਕੱ ਠ, ਸਮਾਗਮ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਿਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

1. ਸੰ ਗਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਾਸਤੇ

● ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
20 ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਵ।ੋ
● ਹੱ ਥ ਿਮਲਾਉਣ ਤੇ ਗਲੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਵ ਹੱ ਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।
ਕਰੋ ਿਕ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਸੰ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਦ ਹੀ ਜਾਓ। ਦੀਵਾਨ ਇੰ ਟਰਨਟ ● ਕੋਿ
ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
● ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲਗੰ ਰ ਛੱ ਕਦੇ
ਸਮ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਘੱ ਟ ਕਰੋ।
● ਖੰ ਘਣ ਲੱਿਗਆਂ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਜ ਿਟ ੂ ਨਾਲ ਢੱ ਕ ਲਉ। ਿਟ ੂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵਚ ਿਸੱ ਟੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ।
● ਆਪਣੇ ਭ ਡੇ, ਨਪਿਕਨ ਆਿਦਕ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ ਝੇ ਕਰੋ।
● ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤ ਬਜ਼ੁਰਗ , ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਵਾਲੇ , ਿਦਲ, ਬਲੱਡ-ਪਰੈ ਰ, ੂਗਰ, ਫੇਫੜੇ,
ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ (ਦਮਾ, ਸੀ. ਓ. ਪੀ. ਡੀ.) ਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੀੜ
ਭੜਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਣ।
● ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਰਹੋ।
● ਬੀਮਾਰ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ ਬਚਾਉ ਕਰੋ।

2. ਸੇਵਾਦਾਰ (ਲੰਗਰ, ਦੀਵਾਨ, ਪ ਾਦ)
●
●
●
●
●
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ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪਬੰ ਧਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਿਬਨਾਰ ਰਾਹ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਹੋਵ।ੇ
ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ।
ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੱ ਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਿਖਆਲ ਰੱ ਖਣ।
ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਹੋਣ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ
ਅਤੇ ਨੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀਏ (ਪਰਨਾ) ਜਾ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖਣ।

● ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਰੋਜ਼ ਧੋਵ।ੋ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਪਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਾ
ਰੱ ਖੋ, ਨਾ ਹੀ ਿਕੱ ਲੀਆਂ ਤੇ ਟੰ ਗੋ।
● ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭ ਡੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ
● ਪ ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਪਲੈ ਗਾਰਡ (Splash gaurd) ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
● ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ।
● ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਉਦੇ ਵਕਤ ਮਾਸਕ (mask) ਜ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।
● ਜੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ ਤ ਸਕੂਪ (scoop) ਜ ਕੜਛੀ ਜ ਫੂਡ-ਗਰੇਡ ਦਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪ ਾਦ ਵਰਤਾਓ।
● ਜੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ ਤ ਲੰਗਰ ਪਲੇ ਟ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱ ਖ ਿਦਓ ਤ ਜੋ ਸੰ ਗਤ ਮੇਜ਼ ਤ ਚੁੱ ਕ ਸਕੇ।

3. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਸਾਰੇ ਵੱ ਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਿਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੰ ਗਤ ਲਈ ਹਡ ਫੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉ।
ਖ ਸੀ ਜ ਿਛੱ ਕ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਟ ੂ ਪੇਪਰ ਿਦਉ।
ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱ ਕ ਜ ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ
ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
● ਸਾਰੇ ਹਡਲ, ਦਰਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਫ
ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
● ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱ ਖ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹ,ੋ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਅਤੇ ਪਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ ।
● ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸੈਿਕੰ ਡ ਲਈ ਧੋਵ।ੋ
●
●
●
●

ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਪਰ ਿਲਖੇ ਸੁਝਾਅ ਸੰ ਗਤ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਹੱ ਤ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਸੱ ਖ ਸੰ ਗਤ ਦੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ ਝ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਿਗੱ ਣਤ ਿਸੱ ਖ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Sikh Family Center (SFC) |Joy of Sewa | IkOnkar Bridges | Bhagat Puran Singh Health Initiative
(BPSHI) | Sikh Spirit Alliance |Sikh Religious Society, Palatine, IL| Sikh Healthcare Team, Bay Area|
Sikh Mother Physicians Group (SMP) | Sikhs for Humanity | North American Sikh Medical and
Dental Association. Flyer questions to: VirsaCollaborative@gmail.com

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
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