COVID-19: ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ
ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ
ਿਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਹਲਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱ ਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
•

ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਖੂੰ ਘ
ਆਉਣਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਠੂੰਡ ਲਗਣਾ, ਮਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੂੰ ਿ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਾਉਣਾ।
o
o

ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ: ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਲੱਭਣ ਲਈ nyc.gov/covidtest

'ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਦੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ
ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱ ਚ ਨਾ ਹੋਣ:
▪

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਵਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।

▪

ਵਪ੍ਛਲੇ ਵਤੂੰ ਨ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬੁਖਾਰ-ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲਏ ਵਬਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

▪

ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

o ਵਜਨਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਕੂੰ ਮ ’ਤੇ ਿਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਲੂੰਬਾ

•

ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿੇਗਾ।

ਚੂੰ ਗੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।
o ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਵਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਵਨਿੱਤ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥ ਿੋਿੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ੈਵਸਆਂ ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਾਇਆ ਹੋਿੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ
o
o
o

ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਵਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਖੂੰ ਘਣ ਿੇਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵਟਸ਼ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਆਸਤੀਨ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ।
ਆਪ੍ਣੀ ਗੱ ਡੀ ਵਿੱ ਚ ਸਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਟਸ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪ੍ਲਬਿ ਰੱ ਖੋ।
ਵਬਨਾਂ ਛਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕਰੋ। ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰੇਵਡਟ
ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਜੂੰ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱ ਟ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਅਖਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ:

o
o
Punjabi (India)

ਹੱ ਥ ਿੋਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛਹੋ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਨਾ ਵਮਲਾਓ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਿਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ

ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
•

ਆਪ੍ਣੀ ਗੱ ਡੀ ਨੂੰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
o

ਉਹਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਿਸਤਆਂ ਿੱ ਲ ਖਾਸ ਵਿਆਨ ਵਦਓ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਛਹੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਵਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਟਨ, ਤਾਲੇ , ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ

ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੱ ਥ/ਬਾਂਹ ਰੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਸੀਟ ਕੁਸ਼ਨ, ਬੱ ਕਲ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਿੀ
ਪ੍ੂੰ ਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਵਦਓ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਛਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਟੀਯਵਰੂੰ ਗ ਿਹੀਲ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਬਟਨ, ਮੁੜਨ ਦੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੀਿਰ ਅਤੇ ਕੱ ਪ੍ ਹੋਲਡਰ।

o ਵਦੱ ਸ ਰਹੇ ਵਮੱ ਟੀ-ਘੱ ਟੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ੂੰ ਝ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Clorox, ਪ੍ੈਰੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਿਾਰਤ ਬਹੁ-

ਉਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪ੍ਾਦ) ਜੋ ਸਤਹਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੋਗਾਣਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਹੋਣ। ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਸਾਫ਼ ਸਤਹਾਂ ਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਪ੍ੜਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।
o ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਨਾਸ਼ਕ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਵਡਸਪ੍ੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਿਾਂ
ਸੁਰੱਵਖਆਤਮਕ ਵਗਅਰ ਪ੍ਵਹਨੋ। ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਨੂੰ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੇਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਵਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ
o
o

ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਿੋਿੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਿਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਹਨ ਦੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਖੁੱ ਲੇ ਰੱ ਖੋ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱ ਕ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

o ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ “Guidance for Businesses” (ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ) ਪ੍ੂੰ ਨੇ 'ਤੇ “General
Cleaning/Disinfection Guidance for Non-Health Care Settings” (ਗੈਰ-ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੀਆਂ ਸੈਵਟੂੰ ਗਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਫਾਈ/ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ) ਦੇਖੋ।
•

ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ।

o

ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਦਵਜਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦਰੀ ਰੱ ਖੋ।

o ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 202.18 ਦੇ ਤਵਹਤ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਿੇਲੇ
ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰ ਗ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ
ਮੇਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਿੀ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰ ਗ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰ ਗ ਬਾਰੇ
ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “FAQ About Face
Coverings” (ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰ ਗ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਿਾਲ) ਲੱਭੋ।
o ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪ੍ੱ ਛੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਿਾਹਨ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ

(ਵਿਭਾਜਨ) ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਵਦਓ। ਜੇ ਗੱ ਡੀ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਵਪ੍ਛਲੇ ਵਹੱ ਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ ਦਾ ਇੱ ਕ ਬੈਵਰਅਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ (ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਬੈਵਰਅਰ ਨੂੰ ਰੀਅਰਵਿਯ ਿਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਦੱ ਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ)। ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਵਲਮੋਵਜ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ (Taxi and Limousine Commission, TLC) ਰਾਹੀਂ

ਲਸੂੰ ਸਿਾਰਕ ਗੱ ਡੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੂੰ TLC ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ

ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
o ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਲਜਾਓ ਜੋ ਇੱ ਕੋ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵਿੱ ਚ ਹਨ। ਗਰੁੱ ਪ੍ ਰਾਈਡਾਂ (ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ “ਸ਼ੇਅਰਡ” ਜਾਂ
“ਪ੍ਲਡ” ਰਾਈਡ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਵਸਿਾਇ ਪ੍ੈਰਾਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੇ)।
o ਗੱ ਡੀ ਵਿੱ ਚ ਤਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਿਾ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਿੈੈੰਟਸ (ਵਨਕਾਸ ਮਾਰਗ) ਦੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਵਿੂੰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਥੱ ਲਹੇ ਕਰ ਵਦਓ। ਰੀਵਕਰਕੁਲੇਟਡ ਏਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲੂੰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ
•

ਰੋਗ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਨਸਲਿਾਦ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਿੀ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਨਸਲ, ਮਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਮਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ (NYC) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨੂੰ 311 'ਤੇ
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ “human rights” (ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ nyc.gov/cchr 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ “Report
Discrimination” (ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰੋ) 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਖਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰੋ
•

nyc.gov/nycwell 'ਤੇ ਐਪ ਲਾਇਬਰੇਰੀ: ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਕਵਲਆਣ ਸਬੂੰ ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਿਨ।

•

NYC Well: ਮੁਫਤ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ 24/7 ਉਪ੍ਲਬਿ।

•

888-692-9355 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/nycwell 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ।
NYS COVID-19 ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਵਸਵਖਅਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਜੋ ਸੁਣਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤ ਵਦਨ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤਕ
844-863-9314 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

NYC ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (NYC Health and Hospitals): ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ, ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਨਿਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 844-6924692 ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਿਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਿੋ
•

COVID-19 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ NYC ਦੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ

ਜਾਓ।
•

ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪ੍ਡੇਟਸ ਲਈ nyc.gov/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।

•

ਆਪ੍ਣੀ ਵਪ੍ਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰੋ। ਪ੍ੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਇਰ ਲਈ
nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਖਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ NYC ਖਸਹਤ ਖਵਭਾਗ ਖਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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