ਪਰਸਨਲ ਪਰਰੋਟੇਕਿਟਵ ਇਕੁਇਪਮ�ਟ (PPE): ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਅਤ�
ਪੀਪੀਈ=ਨਕਾਬ, ਅੱ ਖ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ (ਗਾਗਲਜ਼ ਜ� ਮੂੰ ਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੀਲਡ ਵਾਲਾ ਨਕਾਬ)

ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ: ਸਾਬਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ. 30 ਸਿਕੰ ਟ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ
ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜ� ਸ�ਝੀਆਂ ਥਾਵ� ਿਵਖੇ, ਜੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਜ� 6 ਫ਼ੁੱਟ
ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੇ
ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ, ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ,
ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗ�ਾ ਿਸੱ ਧੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ, ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਲਈ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਜਗ�ਾ ਿਸੱ ਧੀ ਸੰ ਭਾਲ
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ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ
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ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱ ਚ ਕਠਨਾਈ

ਪੀਪੀਈ

(PPE)

ਜੀ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ

ਦੱ ਸਤ

ਪਿਹਣਨਾ

ਗਾਊਨ

ਿਪੱ ਠ ਪਾਿਸ� ਖੁੱ ਲ�ਾ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਿਪੱ ਠ ‘ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤੱ ਰ�� ਬੱ ਝਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਨਕਾਬ

ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਕੰ ਨ�/ਿਸਰ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ�� ਦਬਾਉ ਿਕ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ �ਪਰ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਚੜ� ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਠ�ਡੀ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੋਵੇ

ਦਸਤਾਨ� ਜੇ ਗਾਊਨ ਪਾ�ਦੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਇਸ ਤਰ�� ਿਖੱ ਚ ਲਉ ਿਕ ਉਹ ਗਾਊਨ ਦੇ ਕਫ਼� ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੋਵੇ

ਪੀਪੀਈ

(PPE) ਉਤਾਰਨਾ

ਗਾਊਨ: ਇੱ ਕ ਦਸਤਾਨ� ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਉ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਿਖੱ ਚ ਲਉ , ਕਲਾਈ ਿਵਖੇ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਨ� ਹੇਠ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ �ਗਲ� ਲੈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉ। ਰੱ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦਉ।

ਦਸਤਾਨ� ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੱ ਥ� ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹੋ

ਅੱ ਖ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਨਕਾਬ: ਿਪਛਲੇ ਪਾਿਸ� ਜ� ਇੱ ਕ ਪਾਿਸ� ਉਤਾਰੋ ; ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ
ਨਕਾਬ/ਅੱ ਖ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰੱ ਖੋ। ਨਕਾਬ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਹੀ ਉਤਾਰੋ ਜਦ� ਇਹ ਿਗੱ ਲਾ, ਗੰ ਦਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ�
ਜਦ�ਬਰੇਕ ‘ਤੇ ਹੋਵੋ।

• ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਿਪੱ ਛ�, ਜਦ� ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਸ਼ਫ਼ਟ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ (ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਵਰਤਣਵਾਲੇ ਹੋਣ)ਅੱ ਖ� ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ (ਗਾਗਲਜ਼) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਰਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ।

ਗਾਊਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ� ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਿਪੱ ਛ� ਬਦਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।
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