ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ (WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH)

COVID-19 ਕਿਰਆਨ� ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੁਝਾਅ
ਿਸਰਫ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ COVID-19 ਤ� ਿਬਮਾਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤ�
ਵਧੇਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

ਜਾਣ ਤ�
ਪਿਹਲ�

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ।

ਿਪਕ ਅਪ ਜ� ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਲਈ
ਕਿਰਆਨ� ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਕਿਰਆਨ� ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ
ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਤ� ਸਟੋਰ
‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

ਖੰ ਘਣ ਅਤੇ ਿਛੱ ਕਣ ਦੌਰਾਨ
ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਢਕੋ।

ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਾ
ਲਗਾਓ।

ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ
ਲਈ ਵੀ ਛੱ ਡ ਿਦਓ।

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ।

ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ

ਕਈ ਸਟੋਰ� ਿਵੱ ਚ 60 ਤ� ਵੱ ਧ
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ�, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ�
ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ�
ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਘੰ ਟੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕਵਰ ਨਾਲ
ਮੂੰ ਹ ਢਕੋ।
ਕੱ ਪੜੇ ਵਾਲਾ ਕਵਰ
ਇੱ ਕ ਿਸ�ਤਾ ਹੋਇਆ
ਮਾਸਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ
ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟੋਰ ਿਵੱ ਚ

ਖਾਸ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱ ਖੋ।

ਤੁਸ� ਕਿਰਆਨ� ਦੀ ਗੱ ਡੀ ਜ� ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ
ਂ ੀਸੈਪਿਟਕ
ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜ� ਐਟ
ਵਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

ਆਪਣੇ ਕਿਰਆਨ� ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ
ਿਕਟਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ� ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਵੋ। ਆਪਣੇ
ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 6
ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ, ਚੈ�ਕਆਉਟ
ਕਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ।

ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ
ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤ�
ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਚੋਖਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ
doh.wa.gov/coronavirus ਜ�
coronavirus.wa.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਲਈ,
1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ #
ਦਬਾਓ।
211211 ‘ਤੇ Coronavirus ਿਲਖ ਕੇ ਭੇਜੋ।
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