ਿਦਵਾਲੀ 2020 ਲਈ COVID-19 ਸੇਫਟੀ ਿਟਪ ਸ਼ੀਟ
ਿਦਵਾਲੀ ਇਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ,ਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ,
ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ COVID-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ�ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ,ਂ ਸਾਨੂ ੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ
ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
•

ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

•

ਸਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁ ਸ� ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਿਕਵ� ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, COVID ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਫਰਕ

ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਮਸਤੇ ਿਵਚ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰੀਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਮਲੋ ।
•
ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁ ਸ� ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂ ਿਜਆਂ ਤ� ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ
ਦੂ ਰੀ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਤ� ਅਸਮਰਥ ਹੋ।
•
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਿਨਕਲਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ
ਸਤਹਾਂ ਨੂ ੰ ਛੂ ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੂ ਿਜਆਂ ਨੇ ਛੂ ਿਹਆ ਹੈ।
•
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ
ਵਰਚੁਅਲ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ।
•
ਜੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂ ੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਾਓ। ਅਸ� ਸਭ ਨੇ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•
ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱਠ, ਿਜੱਥੇ ਅਸ� ਦੂ ਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਅਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮ� ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਿਦਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹ� ਹੈ।
•
ਜੇ ਤੁ ਸ� ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂ ੰ ਬੁਲਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਰੱਖ,ੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ
ਅਿਧਕਤਮ 15 ਤ� ਵੱਧ ਲੋ ਕ ਨਾ ਹੋਣ - ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਕੈਲਗਰੀ ਿਵਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
•
ਦੀਵੇ/ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ - ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਅਲਕੋਹਲ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਧੋਵੋ।
•
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਤ� ਦੂ ਰ ਰੱਖੋ - ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂ ੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤ�
ਦੂ ਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਿਦਖਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਣ।

ﺷﯿﭧ
دﯾﻮاﻟﯽ 2020ءﮐﯿﻠﺌﮯﮐﻮ ِوڈ19-ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤﮐﯽ ﮨﺪاﯾﺎت ﮐﯽ ِ
دﯾﻮاﻟﯽ آﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور اس ﺳﺎل ﺑﮩﺖ ﺳﯽ دوﺳﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎت ﮐﯽ طﺮح ،ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺗﮭﻮڑی ﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮں ﮔﯽ۔ ﺳﮣﯽ آف
ﮐﯿﻠﮕﺮی ﮐﯿﻠﮕﯿﺮﺋﻨﺰ ﮐﻮﮐﻮ ِوڈ 19-ﺳﮯ ﮨﻮ ﺷﯿﺎر رﮨﻨﮯﮐﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ دی رﮨﯽ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ وه اس ﺳﺎل دﯾﻮاﻟﯽ ﮐﻮ ﺣﻔﺎظﺖ ﺳﮯ
ﻣﻨﺎﺋﯿﮟ۔ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎت ﮐﯽ طﺮح ﮨﻤﯿﮟ ﺗﺨﻠﯿﻘﯽ ﮨﻮﻧﮯﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ اور اﭘﻨﯽ رواﯾﺎت ﮐﻮ ﻣﻨﺎﻧﮯ اور ان ﮐﮯ
اﺣﺘﺮام ﮐﯿﻠﺌﮯ ﻣﺤﻔﻮظ طﺮﯾﻘﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﻨﮯﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﺟﻮ ﺻﺤﺖ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮده ﮨﺪاﯾﺎت اور ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮں
ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮں۔
ذﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯﮐہ اس ﺳﺎل ﻣﺤﻔﻮظ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯﮐﯿﺴﮯ ﻣﻨﺎﺋﯿﮟ:
•

اﭘﻨﮯﮔﮭﺮاﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ﺑﺮﻗﺮار رﮐﮭﯿﮟ۔

•

ﺳﺎده ﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎں ﺟﯿﺴﮯﮐہ آپ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺟﺲ طﺮح ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اس ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻮ ِوڈ ﮐﮯ
ﭘﮭﯿﻼؤﮐﻮ روﮐﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮍا ﻓﺮق ﭘﯿﺪاﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﺗﺠﻮﯾﺰﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯﮐہ آپ ﻧﻤﺴﺘﮯ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﺟﻮڑﯾﮟ
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ طﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺳﻼم ﮐﺮﯾﮟ۔

•

ﻣﺎﺳﮏ ﭘﮩﻨﻨﮯﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﮯ ﺳﻔﺎرش ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،ﺧﺎص طﻮر ﭘﺮ اﮔﺮ آپ ﭼﺎر دﯾﻮاری ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﯿﮟ
ﯾﺎ دوﺳﺮوں ﺳﮯ دو ﻣﯿﮣﺮ د ُور ﻧہ ره ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮں۔

•

اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ان ﺳﻄﺤﻮں ﮐﻮ ُﭼﮭﻮﻧﮯﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ دوﺳﺮوں ﻧﮯ ُﭼﮭﻮﯾﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ
ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ دھﻮﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﮨﯿﻨﮉ ﺳﯿﻨﯿﮣﺎﺋﺰر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ۔

•

اﮔﺮ آپ ﺧﻮدﮐﻮ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺘﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﮐﻮﮔﮭﺮ ﭘﺮ ﮨﯽ رﮨﻨﮯ اور اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں اور
ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻮ ورﭼﻮﺋﻞ ) (virtualﺳﻼم اور اﭘﻨﯽ ﻧﯿﮏ ﺗﻤﻨﺎﺋﯿﮟ ﺑﮭﯿﺠﻨﮯﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ۔

•

ﺳﻦ رﮐﮭﺎ ﮨﮯﮐہ
اﮔﺮ ﻣﻮﺳﻢ ﮔﺮم ﮨﮯ اور آپ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ،ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎت ﺑﺎﮨﺮ ﻣﻨﺎﺋﯿﮟ۔ ﮨﻢ ﺳﺐ ﻧﮯ ُ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻓﻀﺎء ﻣﯿﮟ واﺋﺮس ﮐﯽ ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ ﮐﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﻢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔

•

ﺳﻤﺎﺟﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺟﮩﺎں ﮨﻢ دوﺳﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮔﮭﻞ ﻣﻞ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ،اس وﻗﺖ واﺋﺮس ﮐﮯ ﭘﮭﯿﻼؤ ﮐﺎ اﯾﮏ
ﺑﻨﯿﺎدی طﺮﯾﻘہ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ وﺟہ ﺳﮯ ،ﯾہ دﯾﻮاﻟﯽ ﮐﯽ ﭘﺎرﮢﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎ وﻗﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

•

اﮔﺮ ﯾﮩﺎں آپ ﮐﺎ ﺧﺎﻧﺪان اور دوﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ،ﺗﻮ اﻧﮩﯿﮟ اﭘﻨﮯﮔﺮوپ ) (cohortﻣﯿﮟ رﮐﮭﯿﮟ ،اور اس ﺑﺎت
ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮐہ زﯾﺎده ﺳﮯ زﯾﺎده  15اﻓﺮاد ﮨﻮں  -ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﺒﺮﮢﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﮐﯿﻠﮕﺮی ﻣﯿﮟ ﯾہ ﭘﺎﺑﻨﺪی
ﺣﮑﻢ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ۔

•

دﺋﯿﮯ /ﻣﻮم ﺑﺘﯿﺎں ﺟﻼﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯿﻨﮉ ﺳﯿﻨﯿﮣﺎﺋﺰر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ  -ﮨﯿﻨﮉ ﺳﯿﻨﯿﮣﺎﺋﺰر ﻣﯿﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ
ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ اﻟﮑﻮﺣﻞ آﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﮯ اور ﯾہ آ گ ﻟﮕﻨﮯﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ اس ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﯾہ ﺗﺠﻮﯾﺰﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯﮐہ آپ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ ﺻﺎﺑﻦ اور ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ  20ﺳﯿﮑﻨﮉ ﮐﯿﻠﺌﮯ دھﻮﺋﯿﮟ۔

•

ﺳﯿﻨﯿﮣﺎﺋﺰرﮐﻮ آ گ ﺳﮯ د ُور رﮐﮭﯿﮟ  -ﺳﯿﻨﯿﮣﺎﺋﺰرﮐﯽ ﺑﻮﺗﻠﯿﮟ آ گ ﭘﮑﮍ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ اﺳﻠﺌﮯ اﺳﮯ ﻣﻮم ﺑﺘﯿﻮں
ﺳﮯ د ُورﮐﺴﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﮕہ ﭘﺮ رﮐﮭﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﺳﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﻠﺌﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﻈﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ
ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ۔

िदवाली 2020 के िलए COVID-19 सेफ्टी िटप शीट
िदवाली यहाँ है और इस साल अन्य कई समारोह� क� तरह, चीजें थोड़ी अलग ह�गी। िसटी ऑफ कै लगरी कै लगरी िनवासीय� को
COVID-19 के बारे में जाग�क रहने के िलए पर्ोत्सािहत कर रहा है जैसे वे इस वषर् िदवाली को सुरिक्षत �प से मनाते हैं। बह�त सारे
ज�� क� तरह, हमें रचनात्मक होने क� और अपनी परंपराओं का ज� मनाने और सम्मान करने के सुरिक्षत तरीक� के बारे में सोचने क�
ज़�रत है जो वतर्मान स्वास्थ्य िदशािनदेर्श� और पर्ितबंध� का पालन करते हैं।
इस वषर् सुरिक्षत �प से मनाने का तरीका यहां िदया गया है:
•

अपने घर के बाहर के लोग� के साथ शारी�रक दरू ी बनाए रखें।

• सरल प�रवतर्न जैसे िक आप िकसी को कै से बधाई देते हैं, COVID के पर्सार को रोकने में पूणर् अंतर ला सकता है। यह अनुशंसा
क� जाती है िक आप अपने हाथ� को नमस्ते में जोड़ें या गैर-भौितक तरीके से अिभवादन करें ।
•

मास्क पहनने क� भी �ढ़ता से िसफा�रश क� जाती है, खासकर यिद आप घर के अंदर हैं या दसू र� से दो मीटर दरू रहने में असमथर् हैं।

• अपने घर से बाहर िनकलने से पहले अपने हाथ धोना सुिनि�त करें या हैंड सैिनटाइज़र का उपयोग करें यिद आपको उन सतह� को
छू ने क� ज़�रत है िजन्हें दसू र� ने छु आ है।
• यिद आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो आपको घर पर रहने क� आवश्यकता है और अपने दोस्त� और प�रवार को अपनी वचुर्अल
बधाई और शुभकामनाएं भेजें।
• यिद मौसम गमर् है और आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो अपना उत्स्व बाहर मनाएँ। हम सभी ने सुना है िक बाहरी स्थान� में संचरण
क� संभावना कम होती है।
• सामािजक मेलजोल, जहाँ हम दसू र� के साथ घुलते-िमलते हैं, इस समय वायरस के फै लने का पर्ाथिमक ज़�रया है। इस वजह से अब
िदवाली पाट� या समारोह करने का समय नह� है।
• यिद आप प�रवार और दोस्त� को बुलाते हैं, तो इसे अपने कोहाटर् में रखें, और सुिनि�त करें िक अिधकतम 15 से अिधक लोग
नह� हैं - यह पर्ितबंध अल्बटार् सरकार क� तरफ से कै लगरी में अिनवायर् है।
• दीए/मोमबि�याँ जलाने से पहले हैंड सैिनटाइज़र का इस्तेमाल न करें - हैंड सैिनटाइज़र में इस्तेमाल होने वाली अल्कोहल
ज्वलनशील होती है और इससे आग लग सकती है। यह अनुशंसा क� जाती है िक इसक� बजाए आप 20 सेकंड के िलए अपने हाथ� को
साबुन और पानी से धोएं।
• सैिनटाइज़र को आग से दरू रखें - सैिनटाइज़र क� बोतलें आग पकड़ सकती हैं इसिलए इसे मोमबि�य� से दरू सुरिक्षत स्थान पर रखें
लेिकन िफर भी यह लोग� को िदखें और वे इसका उपयोग कर सकें ।

