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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਿਓ (ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਮ)

ਅੱਜ ਅਿੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਿਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੇ ਕੁੱ ਝ ਵਹੱਿੇ ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕਰਾਂਗੇ
ਿਮੇਤ:

1. ਕੋਵਿਡ-19 ਕੀ ਹ,ੈ ਇਿਿੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਫੈਲਿਾ ਹੈ
2. ਕਾਰਜ-ਿਥਾਿ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿੇ ਪੜਾਅ
3. ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਤੰਿਰੁਿਤ ਮਵਹਿੂਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਿਾ ਅੰਿੇਸ਼ਾ ਹੈ
4. ਵਿਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ 
5. ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣਾ 
6. ਟੀਕਾਕਰਿ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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1. ਿਾਰਿ-ਕੋਵਿ 2
• ਵਕਿਮ – ਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਿ, ਇਿਿੀ
ਆਵਕਰਤੀ ਕਰਕੇ
•ਿਜਹਾ ਕੋਵਿਡ-19
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:

5

ਆਓ! ਉਿ ਿਾਇਰਿ ਿਾਰੇ ਵਗਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਾ ਮੋਢੀ ਹੈ, 
ਇਿਿਾ ਿਾਮ ਿਾਰਿ-ਕੋਵਿ-2 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿਿੀ ਿਜਹਾ ਿਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਵਿਮਾਰੀ ਿੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 
ਕਵਹੰਿੇ ਹਿ। 
CO = ਕੋਰੋਿਾ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਿਾਇਰਿ ਿਾਲ “ਪਰਤ” ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਪ-ਮੁਕਟ ਉੱਤੇ ਵਤੱਖੀ ਿੋਕ ਿਾਲੇ 
ਪਰੋਟੀਿ, ਿੰੂ ਿਾਮ ਵਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
VI = ਿਾਇਰਿ
D = ਵਿਮਾਰੀ
19 = ਿਾਲ, ਇਿ ਿਾਇਰਿ ਿੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਿੀ



1. ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਫੈਲਿਾ ਹੈ?
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਿੁਆਿ ਿਿੰਧੀ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਿਾਇਰਿ ਿੀ ਿਜਹਾ ਿਾਲ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਿਜ਼ਿੀਕੀ ਿੰਪਰਕ ਿਾਲ ਇਿਿਾਿ ਤੋਂ ਇਿਿਾਿ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਾ ਹੈ।
ਿਾਹ ਛੱਡਣ ਿਮੇਂ ਹਿਾ ਜੋ ਿਾਡੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਆਉਂਿੀ ਹੈ, ਿੋਲਣ, ਵਛੱਕ ਮਾਰਿ, ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਿਮੇਂ ਵਛੱਟੇ 
ਰਾਹੀਂ। ਇਿ ਲਈ ਿਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਿੱਕ ਮਾਿਕ ਿਾਲ ਢੱਕਣ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਿੀ ਹੈ- ਵਛੱਟਾਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ਵਜੰਿਾ ਿੰੂ ਅਿੀਂ ਹਿਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿੇ ਹਾਂ।
ਿੱਡੀਆਂ ਿੂੰ ਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਿੇ ਿੇੜੇ ਵਡੱਗ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਛੋਟੇ ਵਛੱਟੇ ਹਿਾ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱ ਟ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿਫਰ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਿ। 
ਇਹੀ ਕਾਰਿ ਹੈ ਵਕ ਿੰਚਾਰ ਿੇ ਖਤਰੇ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਿੀ ਿਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਿਣਾਈ 
ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 
ਿਾਇਰਿ ਵਜ਼ਆਿਾਤਰ ਤਾਂ ਫੈਲਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਲੋਕ ਇਿਿਾ ਿਾਹ ਲੈਂਿੇ ਹਿ।
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1. ਰੋਗ ਿੀ ਵਿਸ਼ਾਿੀ = ਲੱਛਣ
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਿਾਇਰਿ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਢੰਗਾਂ ਿਾਲ ਗਰਿਤ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉਿਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜੰਿਹ ਾ ਿੰੂ ਹਿਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ, ਉਿਹ ਾ ਲਈ ਜੋ ਵਕਿੇ ਲੱਛਣ ਿਾ 
ਅਿੁਭਿ ਿਹੀਂ ਕਰਿੇ ਅਤੇ ਕੇਿਲ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾੳਣ ਿਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿੰਕਰਵਮਤ ਹਿ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਖਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਿੀ ਹੋਰ ਤਰਕ 
ਹੈ ਵਕ ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਿੂਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਂਿੇ ਿਮੇਂ ਮੂੰ ਹ ਿਾ ਪਰਿਾ ਪਵਹਿੋ।  
ਕੋਵਿਡ -19 ਿੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਿ:

-ਖੰਘ, ਿਾਹ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਿਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ
-ਿੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ
-ਮਾਿਪੇਿੀ ਜਾਂ ਿਰੀਰਕ ਿਰਿ
- ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਿਿਤ
- ਿਿਾਂ ਿੁਆਿ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿੁੰ ਘਣ ਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾ ਰਵਹਣੀ
ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਤੀਿਰ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਜਹਾ ਿਾਲ ਿਾਇਰਿ ਿੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 14 ਵਿਿਾਂ ਿਾਅਿ ਿਾਹਮਣੇ ਆਉਂਿੇ 
ਹਿ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੀਖਕ ਜਾਂ ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਪਰਤੀਵਿਿੱਧ ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਾ 
ਆਓ। ( ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਾ ਆਉਣ ਿੀ ਿੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਕਰਿ ਅਤੇ ਖਿਰ ਿੇਣ ਲਈ ਿਿੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਫੋਿ ਿੰਿਰ ਭਰੋ। )
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2. ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਪਰਿਾਰ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਕੋਵਿਡ-19 ਿੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੁੱ ਝ ਕੰਮ ਹਿ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰ
ਿਕਿੇ ਹੋ
1. ਥੋੜਹੀ-ਥੋੜਹੀ ਿੇਰ ਿਾਅਿ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਿੰੂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 20 ਿਵਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਿੋ। ਅਿੀਂ ਹੱਥ-ਧੋਣ
ਿਾਲੇ ਿਟੇਸ਼ਿ, ਿਾਲ ਿਾਿਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਿੇ ਤੋਲੀਏ ਿਾ ਪਰਿੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। (ਕਾਰਜ ਿਥਾਿ ‘ਤੇ
ਿਟੇਸ਼ਿਾਂ ਿੇ ਵਟਕਾਣੇ ਿਾ ਪਰਿੰਧ ਕਰੋ)
2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਟੀਕੇ ਿਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਚਹਰਾ ਢੱਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਤੁਿੀਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਿੇਲੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਿੀ ਿਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖ
ਰਹੇ ਹੋ ।
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2. ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਪਰਿਾਰ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਕੋਵਿਡ -19 ਿੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਿਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਚਹਰਾ-ਪਰਿਾ ਪਵਹਿੋ ।  
ਵਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਕੰਪਿੀ ਵਚਹਰਾ-ਪਰਿਾ ਪਰਿਾਿ ਕਰਿੀ ਹੈ ।

(‘ਮੂੰ ਹ ਿੇ ਪਰਿੇ’ ‘ਤੇ ਕੰਪਿੀ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਓ – ਮੂੰ ਹ ਿੇ ਪਰਿੇ ਲੈਣ ਲਈ ਿਥਾਿ ਿੱਿੋ ਜਾਂ ਵਜਿ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ 
ਕਰਿਾ ਹੈ)
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਟੀਕੇ ਿਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ‘ਵਫਲਟਵਰੰਗ ਫੇਿਪੀਿ ਰੈਿਪੀਰੇਟਰ’ ਿੀ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਮੇਂ ਵਿਰ ਪਰਿਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । (ਇਿ ਲਈ ਿੇਿਤੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਿਿੰੂ ਿਹੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਿਮੇਤ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿੀ ਿਮਾਂ-ਿੀਮਾ ਲਈ ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਿੇਰਿੇ ਪਰਿਾਿ ਕਰੋ । )
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਿ ਿਾਰੇ ਹਿਾਇਤਾਂ ਪਰਿਾਿ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਇਿਿੰੂ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਵਕਿੇਂ ਪਵਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਿਿੰੂ ਿੰਿਹ  ਕੇ ਵਕਿੇਂ ਕੱਿਣਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਿਿਾਿ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਵਚਹਰਾ ਪਰਿਾ ਵਿਚਕਾਰ ਿੂਰੀ:  ਵਚਹਰਾ-ਪਰਿਾ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਿਿੰੂ ਪਵਹਿਣ ਿਾਲੇ ਿੇ ਆਲੇ-ਿੁਆਲੇ ਿੇ 
ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਿਿਾਿ-ਯੰਤਰ ਇਿਿੰੂ ਪਵਹਿਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਉਿਿੇ ਆਲੇ ਿੁਆਲੇ ਿੇ ਲੋਕਾਂ, ਿੋਿਾਂ ਿੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਿਾ ਹੈ 
। 
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2. ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਿਥਾਿ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰ
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਕਾਰਜ ਹਿ ਜੋ ਅਿੀਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਿਹ ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਛੂਹੇ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਤਹਾਂ ਿੀ ਿਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂੰ -ਮੁਕਤ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਇਿਹ ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ:
-ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਿੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ 
-ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਡੱਿੇ
- ਆਰਾਮ-ਕਮਰੇ ਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈਂਡਲ, ਧੋਣ ਿਾਲੇ ਿਟੇਸ਼ਿ
- ਆਮ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੰਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜੋ-ਿਾਮਾਿ
(ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ-ਿਥਾਿ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰੋ)
ਤੁਹਾਡਾ ਿੁਵਪਹਰ ਿੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ (ਕੰਮ ਿੌਰਾਿ ਥੋੜਹੇ ਿਮੇਂ ਿੀ ) ਛੁੱ ਟੀ ਿੌਰਾਿ ਿੀ ਿਰੀਰਕ ਿੂਰੀਆਂ 
ਿਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਕਾਵਮਆਂ ਿੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
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2. ਖਤਰੇ ਿੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਕਾਰਜ-ਿਥਾਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਿਾਡੀ ਕੰਪਿੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਵਿਯਤ ਿਮੇਂ ‘ਤੇ 
ਕਾਰਜ-ਿਥਾਿ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਿੀ ਪਛਾਣ ਿਾ ਿੰਚਾਲਿ ਕਰਿੇ ਹਾਂ ( ਭਰੋ, ਵਕੰਿੀ ਿੇਰ ਿਾਅਿ) ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਿੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਅਿੀਂ ਇਿਹ ਾ ਿੰੂ ਿੁਆਰਿੇ ਹਾਂ।

ਵਕਿੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਜ-ਿਥਾਿ ਖਤਰੇ ਿੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਿਿ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਵਹਮਾਇਤ ਿੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹਾਂ। 
(ਖਤਰੇ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਕਿੇਂ ਕਰਿੀ ਹੈ ਇਿਿੇ ਿਾਰੇ ਕੰਪਿੀ ਿੰੂ ਖਾਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਓ। ) 
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3. ਤੰਿਰੁਿਤ ਮਵਹਿੂਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੁ ਕਵੋਿਡ-19 
ਹੋਣ ਿਾ ਅੰਿੇਸ਼ਾ ਹੈ
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਤੰਿਰੁਿਤ ਮਵਹਿੂਿ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ਵਜਿ ਿਾਰੇ ਅਿੀਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਿਕਿਾ ਹੈ
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿਾ ਆਓ, ਟੈਲੀਫੋਿ ਿਗੈਰਾ ‘ਤੇ ਿੱਿੋ ਵਕ ਵਿਮਾਰ ਹਾਂ
ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਿਾਤਾ ਿੀਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਿੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਰੋਤਾਂ ਿਾ ਪਰਿੰਧ ਕਰੋ)

ਕੰਪਿੀ ਵਕਿੇ ਕਾਰਜ-ਿਥਾਿ ‘ਤੇ ਪਰਭਾਿ ਿੀ ਛਾਣ-ਿੀਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਿੇ ਿਾਧਿਾਂ ਿਾ 
ਪਰਿੰਧ ਕਰੇਗੀ. (ਕੰਪਿੀ ਿੀ ਵਿਸ਼ਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਾ ਪਰਿੰਧ ਕਰੋ)
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4. ਕੋਵਿਡ-19 ਵਜਮਿੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੀ ਵਿਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ
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ਕਾਰਗਰ ਤਾਰੀਖਾਂ:
ਜਨਵਰੀ 1, 2021 ਤੋਂ
ਸਤੰਬਰ 30, 2021



ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਕੰਪਿੀ ਿਜੋਂ 25 ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਿਾ ਕਾਮੇ ਿਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਿੰਧੀ ਤਰਕ ‘ਤੇ 80 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੀ ਵਿਮਾਰੀ
ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਿੀ ਿਜਹਾ ਿਾਲ ਪਾਿੰਿੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੁੱ ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਭਾਿ, ਟੀਕਾਕਰਿ ਅਤੇ ਰੋਗ
ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕੂਲ/ਿੱਚੇ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾ ਿਕਿੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਪਰ ਇਿਿਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ,
ਤੁਿੀਂ (ਮਿੱੁਖੀ ਿਰੋਤ ਵਿਭਾਗ) ਤੋਂ ਉਿ ਿਮੇਂ ਿੇ ਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਪੁੱ ਛ ਿਕਿੇ ਹੋ ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਵਪਆ, 80 ਘੰਟੇ ਤੱਕ।
ਇਹ ਛੁੱ ਟੀ 30 ਿਤੰਿਰ ਤੱਕ ਉਪਲੱਿਧ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ 80 ਘੰਟੇ ਿੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੋਰ ਿਮੇਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਿਾਲ ਵਿੱਚ ਵਤੰਿ ਵਿਿਾਂ ਿੀ
ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੀ ਵਿਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹੋ। ਤਿੁੀਂ ਇਿ ਛੁੱ ਟੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ
ਵਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮਡੈੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ (ਐਪਾਇੰਟਮੈਂਟ) ਲਈ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਇਿਿੰੂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਿਿੱਿ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤ
ਿਕਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਛੁੱ ਟੀ ਤਾਂ ਉਪਲੱਿਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਕੰਪਿੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 90 ਵਿਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਵਿਮਾਰ
ਹੋ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ (ਕੰਪਿੀ ਪਰਤੀਵਿਧ ਿਾ ਿਾਮ)। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੀ ਵਿਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿੁਾਿੀ ਜਾਂ ਵਲਖਤੀ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱ ਛ ਿਕਿੇ ਹੋ
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4. ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿੇ ਉਪਲੱਿਧ ਲਾਭ
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਤੁਿੀਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿੇ ਿੀ ਲਾਭਾਂ ਿੇ ਪਾਤਰ ਿਣ ਿਕਿੇ ਹੋ ਵਜਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ:

ਕਾਮੇ ਿਾ ਮੁਆਿਜ਼ਾ (ਜੇਕਰ ਕੰਮ-ਿਿੰਧੀ ਪਰਭਾਿ ਿਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ) (ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਰਤੀ-ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਿਾਰੇ 
ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਿੰਧਤ ਿੇਰਿੇ ਿਮੇਤ ਕੰਪਿੀ ਿੰੂ ਿਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਓ)

ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਉਪਲੱਿਧ ਹੋ ਿਕਿੀਆਂ ਹਿ (ਅਵਧਕਤਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜੀਂਿੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ 
ਅਤੇ ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਇਿੇ ਿਾ ਿੇਰਿਾ ਵਿਓ)
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5. ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਵਿਮਾਰ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਿੇਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਇਹ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ

ਿਾਡੀ ਕੰਪਿੀ ਕੋਲ ਇਿ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਜਾਂਚ ਵਕੱਥੇ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ (ਆਮ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਓ)
ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਵਕ ਜਿੋਂ ਤੁਿੀਂ ਵਿਮਾਰ ਮਵਹਿੂਿ ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਿੀ ਿਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰ,ੋ 

ਅਤੇ ਕੰਪਿੀ ਕਾਰਜ-ਿਥਾਿ ਿੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿੇਿੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਿੀਵਤਆ ਹੈ, ਿਾਡੀ ਕੰਪਿੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਿੀ ਿੀਤੀ ਹੈ
(ਕਾਰਜ-ਿਥਾਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੰਪਿੀ ਿੀਤੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰੋ)
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5. ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਿੇ ਿਤੀਜੇ
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਲਈ ਿਾਕਾਰਤਮਕ ਹੋ, ਿੂਵਜਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਪਰਿਾਤਾ ਿੀਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਿਥਾਿਕ ਵਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਿਾਕਾਰਤਮਕ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਹੈ ਵਕ ਤੁਿੀਂ ਪਰਭਾਿ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ,
ਿੂਵਜਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਹੋ ਜਾਓ/ ਵਿਸ਼ਵਚਤ ਿਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਮਡੈੀਕਲ ਪਰਿਾਤਾ ਿੀਆਂ
ਹਿਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਿਥਾਿਕ ਵਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਿਾਰ ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਾਤਾ ਿੇ ਜਾਂ ਿਥਾਿਕ ਵਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੇ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਿਾਿ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ
ਿੁਅੱਛ ਕਰ ਵਿੱਤਾ ਹੈ, ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਉਿ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਫੋਿ ਿੰਿਰ ਵਿਓ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੰੂ ਕੰਮ
‘ਤੇ ਿਾਪਿ ਆਉਣ ਿੀ ਮੰਿਜ਼ਰੂੀ ਿੇਣ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ)
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6. ਟੀਕਾਕਰਿ
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਕੋਵਿਡ-19 ਿੇ ਫੈਲਾਓ ਿੰੂ ਧੀਮਾ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਤਰੀਕਾ ਟੀਕਾਕਰਿ ਿੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਿ ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਾਅਿ ਕੁੱ ਝ ਲੱਛਣ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਿ ਵਜੰਿਾ ਵਿੱਚ ਿੁੱ ਖਿੀ ਿਾਂਹ,
ਿਰਿ, ਥਕਾਿਟ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਿ ਕੁੱ ਝ ਵਿਿਾਂ ਲਈ ਿੁਖਾਰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿ। ਵਕਉਂਵਕ ਟੀਕੇ ਿੀ
ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ, ਲੋਕ ਿੋਚਿੇ ਹਿ ਵਕ ਟੀਵਕਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹਿ। ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ
ਵਕਿੇ ਿੀ ਟੀਕੇ ਿੇ ਆਮ ਗੌਣ-ਪਰਭਾਿ ਹਿ, ਇਿਹ ਾ ਿਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਵਕ ਿਰੀਰਕ ਪਰਤੀਿਾਿੀ, ਿਾਡੀ ਿਾਇਰਿ ਤੋਂ
ਿੁਰੱਵਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱ ਝ ਵਿਿਾਂ ਿਾਅਿ ਗੌਣ-ਪਰਭਾਿ ਗਾਇਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਿੁਕਿਾਿ-ਿੇਹ ਿਹੀਂ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਿਾਅਿ ਿੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਥਾਿ ਵਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਰਿੇਸ਼ਾਂ (ਵਚਹਰਾ-ਪਰਿਾ ਪਵਹਿਣ ਲਈ, ਜਾਂਚ
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰਾਂ) ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਲਈ ਧੰਿਿਾਿ!
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ਪਰਸ਼ਿ?



Leave Blank
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ਵਿਰੀਖਕ ਿੂਚਿਾ:
ਪੁੱ ਛੋ ਜੇਕਰ ਕਾਵਮਆਂ ਿੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਿ ਹਿ

ਜੇਕਰ ਉਪਲੱਿਧ ਹੈ ਕਾਵਮਆਂ ਿੰੂ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਿਮੱਗਰੀ ਵਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਿੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਿਕੇ, ਇਿ ਵਿੱਚ  
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ: 
ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿੀ ਿੇ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਥਾਿ  ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਾਪੀ
ਵਿਮਾਰੀ ਿੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਿੀਤੀਆਂ ਿੀ ਕਾਪੀ
ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਿ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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