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Novel Coronavirus
There is currently no vaccine to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19).
The best way to prevent illness is to avoid being exposed to this virus

Symptoms:

Travel:

Prevention:
•
•
•
•
•
•

If you are returning from a foreign trip,
have an appointment with your physician
immediately. After getting clearance
from a certified physician, it is safe to
send your students back to school. Please
provide the school office with medical
report.

Avoid close contact with people who are sick.
Avoid touching your eyes, nose, and mouth.
Stay home when you are sick.
Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash.
Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces using a regular
household cleaning spray or wipe.
Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds,
especially after going to the bathroom; before eating; and after blowing your
nose, coughing, or sneezing.
See Reverse for Punjabi Version

ਨੌਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 2019 (COVID-19)
ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜ੍ਾਂ ਇਲਾਜ੍ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਲੱਛਣ:
•

ਬੁਖ਼ਾਰ

•

ਖੰ ਘ

•

ਔਖਾ ਸਾਹ

ਇਹ ਬਬਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 2-14 ਬਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋ ਬਕਵੇਂ ਬਚੀਏ ?

ਯਾਤਰਾ:
ਜ੍ੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਬਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਤੋਂ ਮੈਬਡਕਲ ਜ੍ਾਂਚ
ਕਰਵਾਓ। ਡਾਕਿਰ ਤੋਂ ਆਬਗਆ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਸਕਲ ਭੇਜ੍ਣਾ ਸੁਰਬਖਅਤ ਹੈ । ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਕਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਵੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬਰਪੋਰਿ ਦੇਵੋ ।

ਰੋਕਥਾਮ:
•

ਬਜ੍ਹੜੇ ਲੋ ਕ ਬਬਮਾਰ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ ।

•

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ, ਅਤੇ ਮੰ ਹ ਨੰ ਨਾ ਛੁਹੋ ।

•

ਜ੍ਦੋਂ ਬਬਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ ।

•

ਜ੍ੇ ਖੰ ਘ ਤੇ ਬਛੱ ਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰ ਹ ਢਕੋ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ ਨੰ ਕੜੇਦਾਨ ਬਵੱ ਚ ਸੁੱ ਿੋ ।

•

ਬਜ੍ਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਛਬਹਆ ਹੋਵੇ ਉਨਹਾਂ ਉਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰੋਂ ਜ੍ਾ ਵਾਈਪਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ।

•

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਕਸਰ ਘਿੋ-ਘੱ ਿ ਵੀਹ ਸਬਕੰ ਿਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ਼ ਧੋਵੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜ੍ਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰਮ ਜ੍ਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ
ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ; ਖੰ ਘ, ਬਛੱ ਕਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

