ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ COVID-19 ਮਾਰਗਦਰ਼ਿਨ
ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਮਿਟੀਜ਼ ਮ ਿੱ ਚ COVID-19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ੀ ਸਿੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ
ਦੂਮਜਆਂ ਿਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮ ਿੱ ਚ ਜੋਖਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਜ ੇਂ-ਮਜ ੇਂ ਸ਼ਮਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱ ਲਹ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਿੂੂੰ
COVID-19 ਿੂੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਿ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
COVID-19 ਨੂੰ ਰੋਕੋ
COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਿ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਿੁਿੱ ਖ ਸੁਝਾਅ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ:
•

•
•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧ
ਜੋਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵਿੱ ਚ ਰਹੋ।
o ਯੋਜਿਾਬਿੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਣ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
o ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਿਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਜੂੰ ਿਾਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਮ ਿੱ ਚ ਰਮਹਣਾ (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੰ ਿ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਦੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਅਜੇ ੀ COVID-19 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਮਜਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਿ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਸੁਰਿੱਮਖਅਤ ਮ ਕਲਪ ਹੈ।
o COVID-19 ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਸਹਤ ਦੀ ਆਿ ਿਾਲੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਿਾਲ

ਮਿਗਰਾਿੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਿੇ ਲਿੱਛਣ ਹਿ, ਤਾਂ ਘਰ ਮ ਿੱ ਚ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ (COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਿੇਤ) ਜਾਂ ਿੁਿੱ ਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਜ ੇਂ ਕਮਰਆਿੇ ਦਾ
ਸਿਾਿ, ਮਲਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਿਹੀਂ ਮਲਆ
ਸਕਦਾ।
ਫੇਸ ਕਵਸਰੂੰ ਗ ਪਸਹਨੋ। ਭਾ ੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਿੌਜੂਦ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਫੇਰ ੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ੋ ਓਦੋਂ ਫੇਸ ਕ ਮਰੂੰ ਗ ਪਮਹਿੋ ਅਤੇ ਦੂਮਜਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 20 ਸਮਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਮਿਿੱਤ ਆਪਣੇ
ਹਿੱ ਥ ਧੋ ੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਹਿ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
o ਿਮ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਿਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਸੌਖਾ ਿਾ ਹੋ ੇ।
ਸਮਰੂੰ ਜ ਸਰਮ ਸ ਪਰਦਾਤਾ (syringe service providers, SSP), ਿੈਡੀਕਲ ਕਲੀਮਿਕਸ ਜਾਂ
ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਡਰੌਪ-ਇਿ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ,
o ਮਿਿੱਛ ਿਾਰਿ ਜਾਂ ਖੂੰ ਘਣ ਲ
ੇ ੇ ਆਪਣੇ ਿੂੂੰ ਹ ਅਤੇ ਿਿੱਕ ਿੂੂੰ ਮਟ਼ਿੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਿਾਲ ਢਿੱ ਕੋ।
ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰੋ।

•

o ਹਿੱ ਥ ਧੋਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ, ਿਿੱਕ ਜਾਂ ਿੂੂੰ ਹ ਿੂੂੰ ਿਾ ਛੂਹ।ੋ
o ਦੂਮਜਆਂ ਿਾਲ ਹਿੱ ਥ ਿਾ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ੇ ਕਰੋ।
ਦਸਜਆਂ ਤੋਂ ਭੌਸਤਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ।
o ਮਕਸੇ ੀ ਸਿੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ੋ ਤਾਂ ਦੂਮਜਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੂਰ ਰਹੋ।

Punjabi (India)

o ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮਹਣ ਦੀ ਪਿੱ ਕੀ ਥਾਂ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੂਰ ਰਮਹਣ ਦੀ
ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕ ਮਰੂੰ ਗ ਪਮਹਿੋ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਸਖਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੈਕੇਮਜੂੰ ਗ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਉਿਹਾਂਿੂੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਿੁਕਤ ਕਰਿ ਾਲੇ
ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਤਲੀ ਬਲੀਚ, ਜਾਂ ਅਮਜਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਾਲ ਪੂੂੰ ਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਮਜਿਹਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 60%
ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ੇ।
ਆਪਣੇ ਿ਼ਿੇ ਖੁਦ ਮਤਆਰ ਕਰੋ।
ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਮਜਿਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਿਹਾਂ ਤੋਂ ਭੌਮਤਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ।
ਉਿਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਮਖਆ ਿੂੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਮ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ ਮਜਿਹਾਂ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਮਜਹੇ ਮਕਸੇ

ੀ ਮ ਅਕਤੀ, ਮਜਸ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਰਮਹੂੰ ਦੇ, ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲੌ ਕਸੋਿ ਰਿੱ ਖੋ। ਿਲੌ ਕਸੋਿ ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਮਖਅਤ ਦ ਾਈ ਹੈ ਜੋ ਓਪੀਔਇਡ ਦੀ ਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ
ਪਰਭਾ ਿੂੂੰ ਉਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਜਹੇ ਮਕਸੇ ਮ ਅਕਤੀ ਿਾਲ ਇਿੱ ਕ ਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਿੂੂੰ
ਰਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਤਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ 800-484-3731 ’ਤੇ “Never Use Alone”
(ਿੈ ਰ ਯੂਜ਼ ਅਲੋ ਿ) ਹੌਟਲਾਈਿ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਇਹ ੇਖਣ ਲਈ ਮਕਸੇ SSP ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਮਕ ਉਹ ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਲਈ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਮਹਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਿਲੌ ਕਸੋਿ ਮਡਮਲ ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਜਾਂ ਿਹੀਂ।
ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਾਮ ਤ ਕਿੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮਤਆਰ ਰਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ:
• ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
o ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਸਮਰੂੰ ਜਾਂ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ) ਸਾਂਝਾ ਕਰਿੀਆਂ ਜਾਂ ਿੁੜ ਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਿ,
ਤਾਂ ਰਤੋਂ ਦੇ ਮ ਚਕਾਰ ਉਿਹਾਂਿੂੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋ ੋ।
▪ ਜੇਕਰ ਬਲੀਚ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 30 ਸਮਕੂੰ ਟ ਲਈ ਉਸਿੂੂੰ ਬੈਰਲ ਮ ਿੱ ਚ
ਰਮਹਣ ਮਦਓ। ਬਲੀਚ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬੈਰਲ ਿੂੂੰ ਫਲਿੱ਼ਿ ਕਰ
ਕੇ ਧੋ ੋ।
• ਜੇਕਰ ਿੁਿਮਕਿ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਖੁਦ ਮਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਗਾਓ।
•

ਸੂਈ ਿਾ ਚਿੱ ਟੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ, ਬੌਂਗ, ਸਟਰਾ ਜਾਂ ਈ-ਸਸਗਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ:
• ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਿਹਾਂ ਮਹਿੱ ਮਸਆਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਿੱ ਲਹਾਂ, ਿਿੱਕ ਜਾਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਿਾਲ ਛੂੂੰ ਹਦੇ ਹੋ, ਰਤਣ
ਦੇ ਮ ਚਕਾਰ ਉਿਹਾਂਿੂੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਸ ੈਬ ਿਾਲ ਪੂੂੰ ਝੋ।
ਵਾਧ ਮਾਰਗਦਰ਼ਿਨ

•
•

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਿੇਸੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਾਧੂ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈ ਣ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਔਇਡ ਦੇ ਰਤੋਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਮ ਕਾਰ ਲਈ ਦ ਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ ੇਂ ਿੇਥਾਡੋਿ ਜਾਂ
ਮਬਊਪਰੀਿੌਰਫੀਿ, ਤਾਂ:
o ਟੈਲੀਿੈਮਡਮਸਿ ਅਪੌਇੂੰਟਿੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮ ਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਓਪੀਔਇਡ ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
o ਘਰ ਮਲਜਾਣ ਾਲੀ ਦ ਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮ ਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਓਪੀਔਇਡ
ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

ਵਸੀਲੇ
•

•

•

•

•

SSP ਉਹ ਪਰੋਗਰਾਿ ਹਿ ਜੋ ਿਮ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਿ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਮਹਤ ਿਸ਼ਾ
ਉਪਕਰਣ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਿਕ SSP ਿੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਮਕ
COVID-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਮਕਹੜੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। nyc.gov/health
’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “syringe service programs” (ਸਮਰੂੰ ਜ ਸਰਮ ਸ ਪਰੋਗਰਾਿਸ) ਖੋਜੋ।
ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਲਿੱਭਣ ਲਈ, nyc.gov/nycwell ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 888-692-9355 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਿੁਦਾਏ-ਅਧਾਰਤ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਿੇਸੀਆਂ ਦੇ ਮਟਕਾਮਣਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਿਲੌ ਕਸੋਿ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਉਿਹਾਂ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਮਕਉਂਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋ ੇ।
NYC Well: NYC Well ਦਾ ਸਟਾਫ 24/7 ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਿੁਫ਼ਤ ਸੂੰ ਮਖਪਤ
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 888-692-9355 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/nycwell 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਿਲਾਈਿ ਚੈਟ ਕਰੋ।
ਮ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਿ, ਮਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਬੀਿਾ ਕ ਰੇਜ ਮਜਹੇ ਿੁਿੱ ਮਦਆਂ ਿੂੂੰ ਸੂੰ ਬੋਮਧਤ ਕਰਿ ਾਲੇ ਾਧੂ
ਸੀਮਲਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਮ ਆਪਕ ਸੀਲਾ ਗਾਈਡ ੇਖੋ। nyc.gov/health/coronavirus ’ਤੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ “Community Services” (ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਸੇ ਾ ਾਂ) ਲਿੱਭੋ।
COVID-19 ਬਾਰੇ ਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਸਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਸਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7.7.20

