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ਜਰਰੀ-ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਗਿਡ-19 ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਗਿਦਾਇਤਾਾਂ
ਕੋਗਿਡ-19 ਇੱਕ ਸਾਿ ਦੀ ਗਬਮਾਰੀ ਿੈ, ਜੋ ਨਿੇਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਿੂੰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਇਰਸ ਕੋਗਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਗਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਿ ਦੀਆਾਂ ਬੂੰਦਾਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਗਿੱਚ ਆਉਣ
ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਿੈ। ਕਝ ਲੋ ਕ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਿੀ ਇਸ ਗਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਗਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਬਾਕੀਆਾਂ ਗਿੱਚ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਗਕ ਲੱਛਣ ਸਾਿਮਣੇ ਨਾ
ਆਉਣ, ਪਰ ਗਫਰ ਿੀ ਇਿ ਛਤਕਾਰੀ ਿੂੰਦਾ ਿੈ।
ਕੋਗਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ, www.toronto.ca/COVID19 ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਿੇਠਾਾਂ ਗਦੱਤੇ ਸਝਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਤਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਗਿਆ ਕਰਨ ਗਿੱਚ ਮਦਦ ਗਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਗਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਗਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ,
ਕੋਗਿਡ ਅਲਰਟ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਤਿਾਨੂੰ ਗਕਸੇ ਕੋਗਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਗਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਗਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਗਸੱਧਾ ਸਗਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇ ਬੀਮਾਰ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਘਰੇ ਰਿੋ




ਬੀਮਾਰ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਾਂ ਿਦ ਨੂੰ ਦਗਜਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਕੀਤੇ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜਾਓ।
ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਸੀਗਮਤ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤਿਾਡੇ ਗਿੱਚ ਕੋਗਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਨ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਗਿੱਚ ਆਏ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣਾ ਘਟਾਓ






ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਸਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।
ਰਸੋਈ, ਦਿਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਰਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਫਤੇ ਗਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਤੱਕ ਘਟਾਓ।
ਘਰੇ ਪਗਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਮੌਜਦ ਜਰਰੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿੋ। ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੋ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਗਜਿੇਂ ਗਕ ਨਿੀਆਾਂ
ਰੈਗਸਪੀਆਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ)।
ਗਆਾਂਢੀਆਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਜਰਰੀ ਸਮਾਨ ਗਲਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।
ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:
o ਬਾਿਰ ਬੀਤਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਗਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਚੀ ਬਣਾਓ।
o ਇੱਕ ਿਾਰ ਗਿੱਚ ਿੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਿਫਗਤਆਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਿਰੀਦ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੜੀਆਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ
ਦੀ ਘਾਟ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
o ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਰੀਦਾਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਕਰੋ।
o ਸਟੋਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਮਾਾਂ ਗਕਿੜਾ ਿੈ (ਭਾਿ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਘੱਟ ਿੂੰਦੀ ਿੈ) ਅਤੇ ਬਜਰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਗਕਸੇ ਗਨਰਧਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਸਟੋਰ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਿੋ ਜਾਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
o ਿਾਧ ਸਮਾਾਂ ਕੱਢਕੇ ਗਨਕਲੋ । ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਗਕ ਸਟੋਰ ਗਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਗਿੱਚ ਗਸਰਫ ਕਝ ਲੋ ਕਾ ਨੂੰ ਿੀ ਦਾਿਲ ਿੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਕਤਾਰ
ਿੀ ਬਣੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
o ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਾਂ ਗਾਿਕਾਾਂ ਨਾਲ ਗਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ।

ਸਰੱਗਿਅਤ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਗਭਆਸ


ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਨੂੰ ਅਗਭਆਸ ਗਿੱਚ ਗਲਆਓ:
o ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਾਧ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਲਆਕੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਘਟਾਓ।
 ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਿੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਜ਼ੂੰਮੇਿਾਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
o ਦਗਜਆਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫੱਟ) ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਿੋ:
 ਿਰ ਥਾਾਂ ਗਦੱਤੇ ਮਤਾਬਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਗਿਜਆਲ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ (ਗਜਿੇ ਗਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਗਨਸ਼ਾਨ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 ਭੀੜ-ਭਾੜ ਿਾਲੀਆਾਂ ਗਲੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ।
 ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਤਿਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਚਣਨ ਲਈ ਪਰਾ ਸਮਾਾਂ ਗਦਓ।

Punjabi
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 ਜੇ ਤਸੀਂ ਗਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਪੱਛਣਾ ਿੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਿੀ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ।
 ਭਗਤਾਨ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ।
 ਆਪਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਰੱਿਣ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਤਿਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿੜੇ ਗਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
o ਗਸਰ ਜਾਾਂ ਿੱਥ ਗਿਲਾਕੇ ਦਗਜਆਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਿੀ ਗਮਲੋ ।
ਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਿਣ ਅਤੇ ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਜੜੇ ਅਦਬੋ-ਆਦਾਬ ਨੂੰ ਅਗਭਆਸ ਗਿੱਚ ਗਲਆਓ:
o ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਗਕੂੰਟਾਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਧੋਿੋ।
o ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਾਂ, ਐਲਕੋਿਲ ਆਧਾਗਰਤ ਿੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤਿਾਡੇ ਿੱਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਗਮੱਟੀ ਨਿੀਂ ਲੱਗੀ ਿੈ।
o ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਿੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਿੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਿਰ ਗਨਕਲਣ ਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
o ਿੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਗਛੱਕਣ ਿੇਲੇ ਟੀਸ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਟੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੜੇਦਾਨ ਗਿੱਚ ਸੱਟ ਗਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਜੇ ਤਿਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਿੂੰਘਣ ਜਾਾਂ
ਗਛੱਕਣ ਿੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਾਂਿ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ।
o ਆਪਣੇ ਗਚਿਰੇ ਨੂੰ ਿੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ।
o ਰੋਗਾਣਨਾਸ਼ਕ ਿਾਈਪਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ:
o ਜੇ ਸਟੋਰ ਗਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਕਾਰਟ ਜਾਾਂ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਿੈਂਡਲ ਨੂੰ ਿਾਈਪ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਗਦਓ।
o ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਿੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਗਾਣਨਾਸ਼ਕ ਿਾਈਪਸ ਨਾਲ ਿੀ ਗਲਆਓ।
ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਭੋਜਨ ਸਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਅਗਭਆਸ ਗਿੱਚ ਗਲਆਓ:
o ਗਜਿੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤਸੀਂ ਨਿੀਂ ਿਰੀਦਣੀਆਾਂ ਿਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰ ਿੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ।
o ਫਲਾਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰ ਚਣਨ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਅੱਿੀਂ ਗਨਰੀਿਣ ਕਰੋ।
o ਡੱਬਾਬੂੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਗਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਜੂੰਗ ਨਿੀਂ ਲੱਗੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਜਾਾਂ ਫੱਗਲਆ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
o ਪੈਗਕੂੰਗ ਗਜਓਂ ਦੀ ਗਤਓਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਗਜਸ ਉੈੱਪਰ ਕੋਈ ਗਸਲਿਟ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਜਾਾਂ ਪੈਗਕੂੰਗ ਫਟੀ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ।
o ਪਗਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਥੋਕ ਗਿੱਚ ਿਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ (ਭਾਿ ਕੈਂਡੀ, ਗਗਗਰਆਾਂ)।
o ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਿੋਿੇ, ਸੂੰਪਰਕ ਰਗਿਤ ਭਗਤਾਨ ਗਿਕਲਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
o ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਗਰਮ ਕਾਰ ਗਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਗਕਉਂਗਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗਰਮਾਿਟ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗਿਕਗਸਤ ਿੋਣ ਗਿੱਚ ਮਦਦ ਗਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।
o ਜੇ ਮੜ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਬੈਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਦਗਜਆਾਂ ਗਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਛੋਿ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਿਦ ਪੈਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਿਨ ਦੀਆਾਂ ਸਤ੍ ਾਿਾਾਂ (ਗਜਿੇਂ ਗਕ ਸਟੇਅਗਰੂੰਗ ਿ੍ ੀਲ, ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਦੇ ਿੈਂਡਲ, ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਧੋਣ/ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਬਨ੍ ਾਾਂ ਛਗਿਆ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣਮਕਤ ਕਰੋ।

ਦਸਤਾਨੇ






ਦਸਤਾਨੇ ਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਿੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਗਿਕਲਪ ਨਿੀਂ ਿਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਗਸਫ਼ਾਗਰਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਗਿਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਇਿ ਜਰਰੀ ਿੈ ਗਕ ਤਸੀਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਗੂੰਦੇ ਿੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਗਿੱਚੋਂ ਗਨਕਲਣ ਸਾਰ ਬਦਲ ਲਓ/ਉਤਾਰ ਗਦਓ।
ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਗਚਿਰੇ ਨੂੰ ਿੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ।
ਦਸਤਾਗਨਆਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੜੇਦਾਨ ਗਿੱਚ ਸੱਟ ਗਦਓ।
ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਨ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ।

ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਕਿਗਰੂੰਗ


ਟੋਰੋਂਟੋ ਸ਼ਗਿਰ ਦੇ ਨਿੇਂ ਗਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਤਿਾਡੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਗਜਿੀਆਾਂ ਗਕਸੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਿੇਠ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਫੇਸ ਕਿਗਰੂੰਗ ਪਗਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਕਝ ਅਪਿਾਦ
ਲਾਗ ਿੂੰਦੇ ਿਨ, ਗਜਸ ਗਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਗਸਆ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿੇ ਗਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਗਜਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪਗਿਨਣਾ ਮਸ਼ਕਲ ਿੂੰਦਾ ਿੈ।
ਮਾਸਕਾਾਂ ਦੀ ਸਿੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਨਪਟਾਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣੋ ।

ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਰ ਰੱਿ ਗਦਓ



ਘਰੇ ਪਿੂੰਚਣ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਬੈਗ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਗਕੂੰਗ/ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਿੱਥ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦਰ ਰੱਿਣ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ।
ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਠੂੰਡੇ ਪਾਣੀ ਿੇਠ ਧੋਿੋ।
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ਿਰਾਬ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰੂੰਤ ਿੀ ਫਗਰੱਜ ਗਿੱਚ ਰੱਿ ਗਦਓ ਜਾਾਂ ਫ਼ਰ ੀਜਰ ਗਿੱਚ ਰੱਿ ਗਦਓ।
ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਿੋਲ੍ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤ੍ ਾਿਾਾਂ (ਗਜਿੇਂ ਗਕ ਕਾਊਂਟਰਟਾਪ) ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣਮਕਤ ਕਰੋ।
ਰਸੋਈ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮੜ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਿਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧੋਿੈ।

ਭੋੋਜਨ ਗਿਤਰਣ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ









ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਾਂ ਗਬਨ੍ ਾਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ ਪਿੂੰਚਾਇਆ ਜਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਗਡਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪਗਿਲਾਾਂ ਿੀ ਭਗਤਾਨ ਕਰ ਗਦਓ।
ਗਿਤਰਣ ਸੂੰਪਰਕ ਰਗਿਤ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:
o ਆਰਡਰ ਤਿਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਿਾਲੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਜਾਾਂ ਗਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਗਡਲੀਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
ਗਡਲੀਿਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫੱਟ) ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਿੋ।
ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਡਲੀਿਰੀ ਲੈ ਣ ਿੇਲੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ:
o ਭੋਜਨ ਗਜਨ੍ ੀਂ ਜਲਦੀ ਸੂੰਭਿ ਿੋਿੇ ਗਡਲੀਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਗਕ ਇਿ ਸਿੀ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਗਮਲੇ : “ਗਰਮ ਭੋਜਨ” ਗਰਮ ਿੋਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ “ਠੂੰਡਾ ਭੋਜਨ” ਠੂੰਡਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
o ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਗਕੂੰਗ ਗਜਓਂ ਦੀ ਗਤਓਂ ਿੀ ਰਗਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਲੀਕ ਿੋਣ ਅਤੇ ਆਿਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰੱਗਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਸੀਲਬੂੰਦ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
o ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਗਕੂੰਗ ‘ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਲੱਗਗਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
o ਭੋਜਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿੋਣ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ (ਭਾਿ ਗਕਸੇ ਗਕਸਮ ਦਾ ਗਰਸਾਅ ਅਤੇ ਉੈੱਲੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਿੋਿੇ)।
o ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਿੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਸੱਟ ਗਦਓ ਜਾਾਂ ਗਜਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਗਲਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਗਤਆਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਡਲੀਿਰੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਗਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪੈਗਕੂੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਗਦਓ।
ਟੇਕ-ਆਉਟ ਬੈਗ/ਪੈਗਕੂੰਗ ਨੂੰ ਿੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ।

ਘਰ ਗਿਿੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਰੱਗਿਆ ਲਈ ਆਮ ਅਗਭਆਸ


ਦਗਜਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਦਗਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕੋ:
o ਫਲਾਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਗਤਆਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੀਟ ਤੋਂ ਿੱਿ ਰੱਿੋ।
o ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਿੱਥ ਲਗਾਉਣ ਜਾਾਂ ਗਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿੱਚ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਧੋਿੋ।




ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਗਬਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਕਾਓ/ਗਰਮ ਕਰੋ।



ਘਰ ਗਿਿੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਰੱਗਿਆ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਿੋ।

ਭੋਜਨ ਸਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪੱਕ ਗਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਾ ਸਿੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਿਣ ਲਈ ਪਰੋਬ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
o ਬੀਫ, ਪੌਲਟਰੀ, ਪੋਰਕ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਸਫ਼ਾਗਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੂੰਦਰਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਲਈ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਗਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨ ਿਾਲਾ
ਿਾਇਰਸ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਿੂੰਚ


ਉਿ ਬਜਰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਨਿਾਸੀ, ਗਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਿਦ ਨੂੰ ਦਗਜਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਬੀਮਾਰ ਮਗਿਸਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਜਾਾਂ ਭੋਜਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਿ
ਮਦਦ ਲਈ 211 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।



ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਿੂੰਚ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਡਲੀਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਿੋ।

ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ www.toronto.ca/COVID19 ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ ਸਾਨੂੰ 416-338-7600 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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