12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਹਿਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਵਾਸਸ਼਼ਿੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅ਼ਿੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈਸਟ਼ਿੰ ਗਾਂ ਸਵਿੱ ਚ
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਸਕ਼ਿੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਨੇ ਹੁ ਣ ਸਥਾਨਕ
ਮਾਸਕ ਸਨਰਦੇ ਸ਼ ਨੂ਼ਿੰ ਹਟਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਕ਼ਿੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ
70% ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈ ਕ ਸੀਨ ਲੜੀ ਪੂ ਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਪੂ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ । ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਿੱ ਧਰ ਹੈ ਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰਾ ਪਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਜੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇ ਹ ਹੈ ਸਕ
ਸਕ਼ਿੰ ਗ ਕਾਊਂਟੀ ਸਵਿੱ ਚ 300,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬਿੱ ਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋ ਸਵਡ-19 ਲਾਗ ਤੋਂ ਸੁ ਰਿੱ ਸਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਾਸਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਣ ਤਰੀਕਾ ਹਨ. ਸਕਉਂਸਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ
ਬਿੱ ਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂ਼ਿੰ ਦੂ ਸਜਆਂ ਤਿੱ ਕ ਫੈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ ਦੂ ਸਜਆਂ ਦੀ
ਵੀ ਰਿੱ ਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁ ਰਿੱ ਸਿਆ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਦੂ ਜੇ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। .
ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਸਕੂ ਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ -ਸ਼ਿੰ ਭਾਲ ਸੈ ਸਟ਼ਿੰ ਗਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪ ਸਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ਹੋ ਰ ਜਨਤਕ , ਇਨਡੋ ਰ ਸੈ ਸਟ਼ਿੰ ਗਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ ਸਜਥੇ
ਬਿੱ ਚੇ ਵਿੱ ਡੀ ਸਗਣਤੀ ਸਵਿੱ ਚ ਮੌ ਜੂ ਦ ਹੁ਼ਿੰ ਦੇ ਹਨ .
ਮਾਸਪਆਂ , ਸ਼ਿੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ , ਇਹ ਕੁ ਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸਜ਼ਿੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ
ਤੁ ਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਸੁ ਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ
ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਰਹਵਏ ਦੀ
ਮਾਡਹਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ.
ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਨੂ਼ਿੰ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ
ਦੇ ਹੋ ਰ ਮੈਂ ਬ ਰਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਪੂ ਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਟੀਕੇ ਲਗਿੱ ਗਏ ਹਣ ਤਾਂ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਿੱ ਠੇ
ਹੁ ਨ਼ਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦਸੋੋੱ ਹਕ ਇਿ ਅਜੇ ਵੀ
ਮਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਕਉਂ ਿੈ

ਛੋ ਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਉਲਝਣ ਸਵਿੱ ਚ ਪੈ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਜਦੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਸਚ ਆਂ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆ ਲੇ ਦੇ
ਬਾਲਗਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਹੁ ਣ ਮਾਸਕ ਪਸਹ ਨਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਅਜੇ
ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸਕ ਉਂ
ਹੈ . ਦਸੋ ਸਕ ਚੀ਼ਿਾਂ ਸਬਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ, ਪਰ ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ
ਨੂ਼ਿੰ ਸੁ ਰਿੱ ਸਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਗੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਕਸੇ ਲਈ ਵੈ ਕ ਸੀਨ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਹਕਸਮ ਅਤੇ ਸੈਹਟਿੰ ਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਸਾਪੇਹਖਕ ਖਤਹਰਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰ ਭਵ ਿੋਵੇ ਬਾਿਰ
ਿੁਣੋ

ਹਰ ਸਕਸੇ ਦੀ ਜੋ ਸਿਮ ਸਸਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱ ਿਰੀ ਹੁ਼ਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਉਹਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੈ ਸਟ਼ਿੰ ਗਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਿੰ ਚਾਰ ਜੋ ਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਿੱ ਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅ਼ਿੰ ਦਰ ਹੋ ,
ਸਬਨਾਂ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ , ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਅਤੇ ਸਨਰ਼ਿੰ ਤਰ
ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿੰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਯੋ ਗ ਤਾ ਤੇ
ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕੋ ਸਵਡ-19ਫੈ ਲਾਣ ਦਾ
ਿਤਰਾ ਅ਼ਿੰ ਦਰੋਂ ਨਾਲੋਂ
ਬਾਹਰ ਬਹੁ ਤ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਪਹਰਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।
ਸਜਵੇਂ ਸਜਵੇਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਛੋ ਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂ ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆ ਲੇ ਵਧੇ ਰੇ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨੇ ਹੋ ਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸਹਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਇਕਿੱ ਠਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਯੋ ਜ ਨਾ ਬ਼ਿੰ ਨਾ
ਕੇ ਰਿੱ ਿਣਾ, ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੂ਼ਿੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

•

ਆ ਪ ਣੇ ਪ ਸਰ ਵਾ ਰ ਨਾ ਲ ਅ ਤੇ ਸਰ ਸ਼ ਤੇ ਦਾ ਰਾਂ ਨਾ ਲ ਜੋ ਸਿ ਮ ਮੁ ਲਾਂ ਕ ਣ ਅ ਤੇ ਸਸਹ ਤ ਇ ਸਤ ਹਾ ਸ ਦੇ
ਅ ਧਾ ਰ ' ਤੇ ਆ ਰਾ ਮ ਦੇ ਪਿੱ ਧ ਰਾਂ ਬਾ ਰੇ ਿੁਿੱ ਲਹ ਕੇ ਸਵ ਚਾ ਰ - ਵ ਟਾਂ ਦ ਰਾ ਕ ਰੋ । .

•

ਸਸਥਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱ ਚੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਸਕ ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਸਸਥਤੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਪਤ ਰੁ ਟੀਨ ਦੇ ਅ਼ਿੰ ਦਰ ਸਸਹਯੋ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇ ਯੋ ਗ ਹਨ.

•

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋ ਜ ਨਾ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ :
o ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂ ਬ ਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅ਼ਿੰ ਦਰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਕੋ ਈ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ , ਪਰ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਕਸਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁ ਕਾਨਾਂ ਆਸਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵੇ ਲੇ ਮਾਸਕ
ਪਸਹਨਣਗੇ । .
o ਦੋ ਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿੇ ਡ ਣ ਵੇ ਲੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਰੁ ਝੇ ਵੇਂ ਵਾਲੇ ,
ਜਨਤਕ ਿੇ ਡ ਮੈ ਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅ਼ਿੰ ਦਰ ਿੇ ਡ ਣ ਵੇ ਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । .
o ਸਬਨਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਬਿੱ ਸਚਆਂ (ਅਕਸਰ ਇਿੱ ਕ ਪੋ ਡ ਮ਼ਿੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਸਮੇ ਤ ਦੋ ਸ ਤਾਂ ਦੇ
ਇਿੱ ਕ ਛੋ ਟੇ , ਚੋ ਣ ਵੇਂ ਗਰੁਿੱ ਪ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅ਼ਿੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨ ਣ ਦੀ ਕੋ ਈ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।
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