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ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ
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ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ.
ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਹ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ; ਤੁਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਹ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ; ਤੁਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਤੁਸ� ਹੋ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ
ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਤੁਸ� ਹੋ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ
ਅੰ ਤ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ.
ਅੰ ਤ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ.
ਅਸ� ਉਪਾਵਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਦਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਮਿਨਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਹਗੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਹ ਦੀ
ਅਸ� ਉਪਾਵਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਦਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਮਿਨਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਹਗੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਹ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵਚ ਚੜ�ਨ ਤ� ਪਿਹਲਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵਚ ਚੜ�ਨ ਤ� ਪਿਹਲਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
ਅਸ� ਸਲਾਹ ਿਦ ੰੇਦ ਹ
ਅਸ� ਸਲਾਹ ਿਦ ੰੇਦ ਹ
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ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ਰੁਕਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�ਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ
ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ਰੁਕਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�ਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ
ਇਕੱਲੇ ਜਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ
ਇਕੱਲੇ ਜਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ
ਕਸਰਤ ਜਹ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਹ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਵਰਤ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ
ਕਸਰਤ ਜਹ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਹ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਵਰਤ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਤਹ ਸਫਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੋਵੋ ਹੱਥ ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਸ� ਵਾਪਸ ਘਰ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਤਹ ਸਫਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੋਵੋ ਹੱਥ ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਸ� ਵਾਪਸ ਘਰ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਵੋ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਵੋ

ਇਨ� ਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰ ਨਵਾਦ.
ਇਨ� ਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰ ਨਵਾਦ.

