ਕੋਿਵਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੂਿਲੰਗ (ਇੱ ਕੋ ਗੱ ਡੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕਠ� ਜਾਣਾ )

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵਾਹਨ (ਗੱ ਡੀ) ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਇੱ ਥੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਇੱ ਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਿਸਹਤ ਜ�ਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ:

ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਸਨੂੰ ਕੋਿਵਡ
-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ(ਗੱ ਡੀ)
ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ�
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੈਨ�ਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਨ ਿਗਆ ਸੀ ।

ਿਕਸੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਤਰਾ
ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ
ਨ� ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੋਿਵਡ -19
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ
ਸੰ ਪਰਕ ਹਨ।

ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਉਸ ਨਾਲ
ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ
ਬਾਰ ਉਹੀ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਰਾਈਡ (ਸਫਰ) ਕਰੋ।

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ (ਪੱ ਕਾ) ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੋਵ� ਨੂੰ ਢੱ ਕਦਾ
ਹੋਵੇ।

ਵਾਹਨ(ਗੱ ਡੀ) ਿਵੱ ਚ ਚੜ�ਨ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਮਾਸਕ ਪਾਓ।

ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹ�ਡ ਸੈਨ�ਟਾਈਜ਼ਰ
ਅਤੇ ਿਟਸ਼ੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਵਾਹਨ(ਗੱ ਡੀ) ਿਵੱ ਚ ਬੈਠ� ਹੋਏ ਹਰ ਸਮ�
ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਮਾਸਕ
ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ।

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ (ਪੱ ਕਾ) ਕਰੋ ਿਕ ਸਾਰੇ
ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰ ਘ� ਅਤੇ ਿਛੱ ਕ� ਨੂੰ
ਸਹੀ ਤਰ�� ਢਕਣ।
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ਕਾਰਪੂਲ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਪਿਹਲ�

ਯਾਤਰੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖੋ:
ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱ ਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ(ਗੱ ਡੀ) ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਾਸੇ
ਬੈਠ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪੂਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਤੁਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ (ਗੱ ਡੀ) ਿਵੱ ਚ
ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ� ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ
ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮੰ ਿਜ਼ਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਸੱ ਧੇ
ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਿਟ�ਪ
ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਰੁਕੋ ਨਾ ।

ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ
ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ ਵਾਲੀਆਂ
ਿਵੰ ਡੋਜ਼ (ਿਖੜਕੀਆਂ)ਖੋਲੋ ।�

ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਵ�ਟ ਨੂੰ ਸੈ�ਟ ਕਰੋ। ਗੱ ਡੀ
ਿਵਚਲੀ ਅੰ ਦਰ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਘੁਮਾਓ।

ਕਾਰਪੂਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ
ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਸ� ਵਾਹਨ(ਗੱ ਡੀ) ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ
ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਹ�ਡ
ਸੈਨ�ਟਾਈਜ਼ਰ ਜ� ਸਾਬਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।

ਵਾਹਨ (ਗੱ ਡੀ) ਦੀ ਸਫਾਈ
ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ
ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਵਾਹਨ (ਗੱ ਡੀ) ਿਵੱ ਚ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਤਹ�(ਥਾਵ�) ਨੂੰ ਸਾਫ
ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂੰ ਹਦੀਆਂ ਸਤਹ�(ਥਾਵ�) ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂੰ ਹਦੀਆਂ ਸਤਹ�(ਥਾਵ�)ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� :
ਡੋਰ
(ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੇ) ਹ�ਡਲ

ਸੀਟ ਬੈਲਟ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਬਕਲ

ਕਾਰ
ਦੀਆਂ
ਸੀਟ�

ਸੀਟ� ਅਤੇ
ਬ�ਹ ਨੂੰ ਿਟਕਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ�
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ਹਰ ਕਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਤੇ
ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਓ।

ਹੈਲਥ ਕਨ�ਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ
ਪ�ਵਾਿਨਤ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�

ਫ�ਟਾਿਸਕ®

ਕਲੋ ਰੌਕਸ®

ਲਾਈਸੋਲ®

ਕੰ ਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ �ਤੇ
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਿਵਡ
-19 ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕਾਰਪੂਲ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਿਵਡ
-19 ਲਈ ਪੌਜ਼ਿਟਵ ਟੈਸਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕਾਰਪੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਉਸ ਲਈ
ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ
ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ:

ਸਰੋਤ

ਤੁਸ� ਕਾਰਪੂਲ ਕਦ�
ਕੀਤਾ (ਤਾਰੀਕ� )।

ਜੇ ਲੋ ਕ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਦਨ ਵਾਹਨ�(ਗੱ ਡੀਆਂ) ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਹਰ
ਿਸ਼ਫਟ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਾਹਨ(ਗੱ ਡੀ)
ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ
(ਗੱ ਡੀ) ਿਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਸੀ।

ਿਕਉ ਆਰ ਕੋਡ ('ਕ਼ੁਇੱਕ ਰਸਪ�ਸ'' ਲਈ ਛੋਟਾ ਕੋਡ) ਬਾਰਕੋਡ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ
ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੈ�ਬ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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