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ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦੇ ਵਸਨ਼ੀਕਾਾਂ ਲਈ ਕੋਰਵਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ
ਸੰਪਤ਼ੀਪਰਬਧ
ੰ ਕਾਾਂਲਈਰਧਆਨਦੇਣਯੋਗਗੱਲਾਾਂ:
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਵਸਨ਼ੀਕਾਾਂ ਅਤੇ ਮਰਹਮਾਨਾਾਂ ਲਈਅੰਦਰੂਨ਼ੀ ਆਮ ਖੇਤਰਾਾਂ,ਐਲ਼ੀਵੇਟਰਾਾਂ, ਗਰਲਆਰੇ ਅਤੇ ਲੌ ਬ਼ੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜਾਾਂ ਫੇਸ ਕਵਰਰੰਗ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਲਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।









ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਰਨਟ ਰਵੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਅਤੇ ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਰਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ ਅਤੇ
ਫੇਸ ਕਵਰਰੰਗ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰਰਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਆਮ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਲਾਾਂਡਰ਼ੀ ਲੌ ਬ਼ੀਆਾਂ ਰਵੱਚ 70-90%ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨ਼ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ।
ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਆਮ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਵੱਚ ਅਕਸਰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਛੋਹ ਵਾਰਲਆਾਂ ਸਤਹ ਾਵਾਾਂਨੂੰ ਰਦਨ ਰਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਵ਼ੀ ਉਹਨਾਾਂ ‘ਤੇ
ਗੰਦਗ਼ੀ ਰਦਖੇ, ਇਹਨਾਾਂ ਰਵੱਚ ਡੋਰਕਨੌ ਬਸ, ਐਲ਼ੀਵੇਟਰ ਬਟਨ, ਲਾਈਟ ਸਰਵੱਚ, ਟਾਇਲਟ ਹੈਂਡਲ, ਕਾਉਂਟਰ, ਹੈਂਡ ਰੇਲਜ਼, ਟੱਚ ਸਕ੍ਰ਼ੀਨ ਦ਼ੀ ਸਤਹ ਾ ਅਤੇ ਕ਼ੀਪੈਡ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਰਕਸੇ ਵ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਹਲਾਾਂ ਹ਼ੀ ਨੋ ਰਟਸ ਦੇ ਰਦਓ, ਤਾਾਂਰਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ
ਅਰਜਹ਼ੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਰਗਣਤ਼ੀ ਘਟਾਓ, ਰਜਸ ਲਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੂਬਾਈਰਸਫਾਰਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੀਮਤ ਕਰੋ।
ਸਰ਼ੀਰਕਦੂ ਰ਼ੀਬਣਾਏ ਰੱਖਣ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ, ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਐਲ਼ੀਵੇਟਰ ਰਵੱਚ)ਨੂ ੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਮਾਰਕਰ
(ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਫਰਸ ਦੇ ਰਨਸਾਨ, ਪਾਇਲਨ) ਲਗਾਓ।
ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਲਗਾਓ।

ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਕ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ






ਅੰਦਰੂਨ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਕੰਡੋਮ਼ੀਨ਼ੀਅਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਐਲ਼ੀਵੇਟਰਾਾਂ, ਗਰਲਆਰੇ, ਲੌ ਬ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਾਂਡਰ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਰਆਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜਾਾਂ ਰਚਹਰਾ ਢੱਕਣਾ।
ਬਾਹਰ਼ੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮ਼ੀਟਰ/ਛੇ ਫੁ ੱਟ ਦ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰਕ ਦੂ ਰ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਿਆਸ ਕਰੋ।
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜਾਾਂ ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ 70-90% ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨ਼ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਕੋਰਵਡ ਅਲਰਟ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਪ਼ੀੜਤ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸੂਰਚਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲਾਾਂਡਰ਼ੀ






ਗੰਦੇ ਕੱਪਰੜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਨਾ ਝਟਕਾਓ। ਇਹ ਹਵਾ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਕਸੇ ਵ਼ੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦ਼ੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਨੂ ੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਕੱਪਰੜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਬਣ ਜਾਾਂ ਰਡਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।ਕੱਪਰੜਆਾਂ ਦ਼ੀਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਮ ਪਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੱਪਰੜਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰ਼ੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੁਕਾਓ - ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਇਰਸ ਨੂ ੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਾਂਡਰ਼ੀ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਘੱਟ ਿ਼ੀੜ ਹੋਣਵੇਲੇ ਹ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦ਼ੀ ਕੋਰਸਸ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਰਵੱਚ ਸਾਰ਼ੀਆਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂਸਤਹ ਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰੋਗਾਣੂ -ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਚਹਰੇ ਨੂ ੰ ਨਾ ਛੂ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਲਾਾਂਡਰ਼ੀ ਬੈਗ/ਹੈਂਪਰ ਧੋਵੋ ਜਾਾਂ ਰੋਗਾਣੂ -ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ਼ੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਾਂ 70-90%ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨ਼ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।



ਸਾਾਂਝ਼ੀ ਲਾਾਂਡਰ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੀਮਤ ਸਮਾਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਹ਼ੀ ਫੋਲਡ ਕਰੋ)




ਐਲ਼ੀਵੇਟਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ





ਐਲ਼ੀਵੇਟਰ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਰਗਣਤ਼ੀ ਸ਼ੀਰਮਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ਼ੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮ਼ੀਟਰ/ਛੇ ਫੁ ੱਟਦ਼ੀ ਦੂ ਰ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਰਕ ਇੱਕੋ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰ਼ੀਰਕ ਦੂ ਰ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਰਬਨਾਾਂ ਵ਼ੀ ਐਲ਼ੀਵੇਟਰ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਮਾਰਤ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਰਵੱਚ 10 ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
ਇਮਾਰਤ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਹਲਾਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਾਾਂ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।



ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ- ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਾਂ ਰੱਖੋ।
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ਰਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ


ਇਮਾਰਤ ਰਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਰਗਣਤ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸੰਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਲੌ ਬ਼ੀ ਰਵੱਚ ਰਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।



ਜੇਜਰੂਰ਼ੀਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਰਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹ਼ੀ ਰਸੱਧੇ ਆਪਣ਼ੀ ਯੂਰਨਟ ਰਵੱਚ ਰਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਰਵੱਚ ਹੋ, ਰਕਸੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦ਼ੀ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

*ਜੇ ਰਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜਾਾਂ ਸੰਪਤ਼ੀ ਪਰਬਧੰ ਕ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਸੰਬਧੰ ਼ੀ ਰਦਸਾ-ਰਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਾਂ ਸਮੱਰਸਆਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਰਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ 311‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ 311@toronto.ca‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਰੋਤ
ਕੋਰਵਡ-19 ਹਾਉਰਸੰਗ ਕਾਨੂ ੰਨ
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਬਲਰਡੰਗ ਉਪਰਨਯਮ
ਰਕਰਾਏਦਾਰ਼ੀ: ਕੋਰਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਦਦਦਦਦ ਦਦ ਦਦਦਦਦ
ਵਪਾਰਕ ਦਦਦ ਦਦਦਦਦਦਦ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਦਦ ਕੋਰਵਡ-19 ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਰਦਸਾ-ਰਨਰਦੇਸ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਸਾਡ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟwww.toronto.ca/COVID19‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ ਸਾਨੂ ੰ 416-338-7600‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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