
 

 

ਿ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 ਨੰੂ COVID-19 ਬਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ�ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ,ਂ ਸਾਨੰੂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ 
ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਨ ਦ ੇਸੁਰਿੱਖਅਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰ ੇਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਸੇਧਾ ਂਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ।  
 
 ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥ ੇਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 
 
• ਸਾਡੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।   
 
• ਸਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਮੁਬਾਰਕਾ ਂਿਦੰਦੇ ਹੋ, COVID ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਫਰਕ 
ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਮਸਤੇ ਿਵਚ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰੀਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਮਲੋ।  
 
• ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਤ� ਅਸਮਰਥ ਹੋ।  
  
• ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਿਨਕਲਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨਹ੍ਾਂ 
ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੇ ਛੂਿਹਆ ਹੈ।  
 
• ਜੇ ਤੁਸ� ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਵਰਚੁਅਲ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੱੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ।  
 
• ਜੇ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਮਨਾਓ।  ਅਸ� ਸਭ ਨੇ ਸੁਿਣਆ 
ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂਵਾ ਂਤੇ ਸੰਚਾਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 
• ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱਠ, ਿਜੱਥ ੇਅਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਲਦ ੇਅਤੇ ਿਮਲਦ ੇਹਾਂ, ਇਸ ਸਮ� ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ ਦਾ ਮੱੁਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਿਦਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨਹ� ਹੈ।  
 
• ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨੰੂ ਬੁਲਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ 
ਅਿਧਕਤਮ 15 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ - ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲਗਰੀ ਿਵਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
 
• ਦੀਵੇ/ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰ ੋ- 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 ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ 
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ ਧੋਵੋ।  
 
• ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖੋ - ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾ ਂਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤ� 
ਦੂਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਦਖਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਣ। 
 
 

 

 



 

 

 ٹیشِ  یک اتیہدا یسے بچاؤک19-لئےکوِوڈیءک2020 یوالید
 

دیوالی آگئی ہے اور اس سال بہت سی دوسری تقریبات کی طرح، چیزیں تھوڑی سی مختلف ہوں گی۔ سڻی آف 
سے ہو شیار رہنےکی ترغیب دی رہی ہے تاکہ وه اس سال دیوالی کو حفاظت سے  19-کیلگیرئنز کوکوِوڈکیلگری 
کو منانے اور ان کے  اتیروا یضرورت ہے اور اپن یہونےک یقیتخل ںیطرح ہم یک باتیتقر یبہت سمنائیں۔ 

 وںیاور پابند اتیموجوده ہدا یضرورت ہے جو صحت ک یسوچنےک ںیکے بارے م قوںیمحفوظ طر م کیلئےاحترا
  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۔ •

 
جس طرح خیر مقدم کرتے ہیں اس میں تبدیلی کرنا کوِوڈ کے  ساده سی تبدیلیاں جیسےکہ آپ کسی کا •

میں اپنے ہاتھ جوڑیں  نمستےپھیالؤکو روکنے میں بڑا فرق پیداکر سکتا ہے۔ یہ تجویزکیا جاتا ہےکہ آپ 
  یا غیر جسمانی طریقے سے سالم کریں۔

 
 ںیکے اندر ہچار دیواری ہے، خاص طور پر اگر آپ  یجات یسے سفارش ک یسخت یبھ یماسک پہننےک •

  ره سکتے ہوں۔ ور نہدُ  ڻریدوسروں سے دو م ای
  

 ینیقیاس بات کو ُچھویا ہو تو ضرورت ہے جن کو دوسروں نے  یھونےکاگر آپ کو ان سطحوں کو چُ  •
   ۔ںیاستعمال کر ڻائزرینیس نڈیہ ایں یپہلے اپنے ہاتھ دھوئ سے جانے سےکہ گھر  ںیبنائ

 
اور اپنے دوستوں اور  رہنےغیر صحتمند محسوس کر رہے ہیں تو آپ کوگھر پر ہی  پ خودکواگر آ •

   سالم اور اپنی نیک تمنائیں بھیجنےکی ضرورت ہے۔ (virtual)خاندان کو ورچوئل 
 

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

 
ایک  اسماجی اجتماعات، جہاں ہم دوسروں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، اس وقت وائرس کے پھیالؤ ک •

  بنیادی طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے، یہ دیوالی کی پارڻی یا اجتماع کا وقت نہیں ہے۔
 

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

  حکم کی وجہ سے الزمی ہے۔
 

ہینڈ سینیڻائزر میں استعمال کی   -استعمال نہ کریں   دئیے/ موم بتیاں جالنے سے پہلے ہینڈ سینیڻائزر •
جانے والی الکوحل آتش پذیر ہے اور یہ آ گ لگنےکا سبب بن سکتی ہے۔ اس کی بجائے یہ تجویزکیا 

  سیکنڈ کیلئے دھوئیں۔ 20جاتا ہےکہ آپ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے 
 

 وںیاسے موم بت اسلئے ںیہ یگ پکڑ سکت آ ںیبوتل یکڻائزرینیس  -  ںیور رکھگ سے دُ  کو آڻائزرینیس •
اسے استعمال کیلئے لوگوں کی نظروں کے سامنے  یپھر بھ کنیل ںیمحفوظ جگہ پر رکھ یورکسسے دُ 

 ہونا چاہئے۔

 

 

 

 



 

 

 

िदवाली 2020 के िलए COVID-19 सेफ्टी िटप शीट 
 
िदवाली यहा ँह ैऔर इस साल अन्य कई समारोह� क� तरह, चीजें थोड़ी अलग ह�गी। िसटी ऑफ कैलगरी कैलगरी िनवासीय� को 

COVID-19 के बारे में जाग�क रहने के िलए पर्ोत्सािहत कर रहा ह ैजसेै वे इस वषर् िदवाली को सरुिक्षत �प से मनाते हैं। बह�त सारे 

ज�� क� तरह, हमें रचनात्मक होने क� और अपनी परंपराओ ंका ज� मनाने और सम्मान करने के सरुिक्षत तरीक� के बारे में सोचने क� 
ज़�रत ह ैजो वतर्मान स्वास्थ्य िदशािनदेर्श� और पर्ितबंध� का पालन करते हैं।  
 
 इस वषर् सरुिक्षत �प से मनाने का तरीका यहा ंिदया गया ह:ै 
 
• अपने घर के बाहर के लोग� के साथ शारी�रक दरूी बनाए रखें।  
 
• सरल प�रवतर्न जैसे िक आप िकसी को कैसे बधाई दतेे हैं, COVID के पर्सार को रोकने में पूणर् अंतर ला सकता ह।ै  यह अनुशंसा 

क� जाती ह ैि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 ह,ै खासकर यिद आप घर के अंदर हैं या दसूर� 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 
छूने क� ज़�रत ह ैिजन्हें दसूर� ने छुआ ह।ै  
 
• यिद आप अस्वस्थ महसूस कर रह ेहैं तो आपको घर पर रहने क� आवश्यकता ह ैऔर अपने दोस्त� और प�रवार को अपनी वचुर्अल 
बधाई और शभुकामनाएं भेजें।   
 
• यिद मौसम गमर् ह ैऔर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो अपना उत्स्व बाहर मनाएँ।  हम सभी ने सनुा ह ैिक बाहरी स्थान� में संचरण 
क� संभावना कम होती ह।ै  
 
• सामािजक मलेजोल, जहा ँहम दसूर� के साथ घुलते-िमलते हैं, इस समय वायरस के फैलने का पर्ाथिमक ज़�रया ह।ै इस वजह से अब 
िदवाली पाट� या समारोह करने का समय नह� ह।ै  
 
• यिद आप प�रवार और दोस्त� को बुलाते हैं, तो इसे अपने कोहाटर् में रखें, और सिुनि�त करें िक अिधकतम 15 से अिधक लोग 

नह� हैं - यह पर्ितबंध अल्बटार् सरकार क� तरफ से कैलगरी में अिनवायर् ह।ै  
 
• दीए/मोमबि�या ँजलाने से पहले हैंड सिैनटाइज़र का इस्तेमाल न करें - हैंड सिैनटाइज़र में इस्तेमाल होने वाली अल्कोहल 

ज्वलनशील होती ह ैऔर इससे आग लग सकती ह।ै यह अनशंुसा क� जाती ह ैिक इसक� बजाए आप 20 सेकंड के िलए अपने हाथ� को 
साबुन और पानी से धोएं। 
 
• सिैनटाइज़र को आग से दरू रखें - सिैनटाइज़र क� बोतलें आग पकड़ सकती हैं इसिलए इसे मोमबि�य� से दरू सरुिक्षत स्थान पर रखें 

लेिकन िफर भी यह लोग� को िदखें और वे इसका उपयोग कर सकें । 

 


