ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈਲੋਿੀਨ ਮਨਾਉਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਭਾਿੇਂ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਤੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਿਕ- ਔਰ- ਰਿੀਰ(ਕੈਂਡੀਆਂ ਮੰ ਗਣ) ਲਈ ਨਾਂ ਜਾਓ, ਕੈਂਡੀਆਂ ਨਾਂ ਿੰ ਡੋ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ
ਵਕਸੇ ਪਾਰਰੀ ਵਿਚ ਜਾਓ।
ਜਦਓ।

ਵਰਿਕ-ਔਰ-ਰਿੀਰ

• ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ ਅਤੇ ਟੌਂਗ ਿਾਂ ਗਿੈਬਰ(ਕੈਂਡੀ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ

• ਅਜਿਹੇ ਕੱ ਪੜੇ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਜ ੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨ ਸਕਣ।

ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਉਹ ਹੈਲੋ ੀਨ ਮਾਸਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨ ਸਕਦੇ ਿੇਕਰ ਉਹ

• ਜਟਿਕ-ਔਰ-ਟਿੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਦਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਿੇ ਸੰ ਭ

ਠੀਕ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ

ਹੋ ੇ ਤਾਂ

ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿਾਏ ਡਿਾਈ - ੇ, ਗੈਰਾਿ ਿਾਂ ਲਾੱਨ

ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੰ ਨੋ ਜਕ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਇਸਨੰ ਸੈੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾਂ ਪ ੇ।

ਜ ੱ ਚੋਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ੰ ਡੋ।

• ਜਸਰਫ ਪਜਰ ਾਰ ਿਾਂ ਕੋਹਰਟ(ਸਮਹ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾਓ ਅਤੇ

• ਜਟਿਕ-ਔਰ-ਟਿੀਟਰਾਂ ਨੰ ਬੈੈੱਲ

ਦਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਦਰੀ ਤੇ ਰਹੋ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜ ਚ ਆਉਣ

ਸਤ)

ਿਾਉਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਦਰ ਾਿਾ

ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱ ਖਣ

• ਕੈਂਡੀਆਂ ੰ ਡਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਜ ਚ ਹੀ ਰਹੋ।

-

• ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉੱਚ ਛਹ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿ ੇਂ ਡੋਰਬੈਲ

ਪਿੀਪੈਕਡ(ਪਜਹਲਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ) ਕੈਂਡੀਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ
(ਘਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ)

ਿਾਂ ਰੇਜਲੰਗ ਨੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
-

ਕੈਂਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ੰ ਡੋ।

ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਿਾਂ ਪੋਰਚ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਰੱ ਖ ਕੇ "ਜਟਿਕ ਿਾਂ ਟਿੀਟ"

-

ਕੈਂਡੀਆਂ ਨੰ ਬੱ ਜਚਆਂ ਨੰ ਆਪ ਲੈ ਣ ਲਈ ਖੁੱ ਲਾ ਨਾਂ ਛੱ ਡੋ।

ਕਹੋ ਅਤੇ ਕਜਹਣ ਾਲੇ ਜ ਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਜਨਆ ਹੋ ।ੇ

-

ਕੈਂਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰ ਡਲ ਿਾਂ ਬੈਗ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਜਟਿਕ-ਔਰ-

• ਿੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੈੈੱਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਦਰ ਾਿਾ ਖੜਕਾਓ ਿਾਂ

ਟਿੀਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਿਾਂ ਕੰ ਬਲ ਤੇ ਰੱ ਖ ਜਦਓ।

• ਕੈਂਡੀਆਂ ੰ ਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ੋ।

• ਰੋਚਕ ਤਰੀਕੇ

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਨਡੋਰ(ਅੰ ਦਰ) ਹੋ ਜਿ ੇਂ (ਸਕਲ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਬਲਜਡੰ ਗ,

ਨੀਚੇ ਜਖਸਕਣ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਓ। ਇੱ ਕ (ਸੁਰੱਜਖਅਤ) ਕੈਂਡੀ

ਿਾਂ ਮਾਲ) ਤਾਂ ਜਟਿਕ-ਔਰ-ਟਿੀਟਰਾਂ (ਜਿ ੇਂ ਸਕਲ ਦੀ ਕਲਾਸਰਮ,

ਕੈਟਾਪੋਲਟ ਬਣਾਓ! ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਬਲਜਡੰ ਗ, ਮਾਲ) ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਟੇਬਲ ਿਾਂ ਡੈਸਕ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਕੈਂਡੀ ਦੇਣ ਸਮੇ
• ਜਟਿਕ-ਔਰ-ਟਿੀਟਰਾਂ ਨੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਂਡੀਆਂ

ਕੈਂਡੀਆਂ ੰ ਡਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਢੰ ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਰੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਸਮੇ (ਿਾਲਗ ਅਤੇ ਿੱ ਚੇ)
•

Classification: Protected A

ਆਪਣੇ ਿਾਣ ਪਜਹਚਾਣ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜਬਤਾਓ। ਛੋਟਾ
ਗਰੁੱ ਪ ਧੇਰੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੈ।

ੰ ਡ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ.ਸੀਏ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜਪਿੰ ਟ
ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਾਿੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖੋ ਿਾਂ ਜਖੜਕੀ ਤੇ ਟੰ ਗ

ਰਤਜਦਆਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਿਾਂ ਰੇਜਲੰਗ ਤੋਂ

•

ਿੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖੋ। ਇੱ ਥੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਦਰੀ ਰੱ ਖਣੀ

ਸੰ ਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹ ਾ ਦਾ ਸਰਕਲੇ ਸ਼ਨ ਚੰ ਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।("ਬਾਹਰੀ

-

ਸਮਾਗਮਾਂ"(“Outdoor Events”) ਲਈ ਸੁਝਾਅ ੇਖੋ)
•

ਿੇ ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੰ ਛੋਟਾ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਦਿੇ

ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ੇ (ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਜਰੰ ਗ ਨਹੀਂ)।
-

ਪਜਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਹਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਰੱ ਖੋ।
("ਇਨਡੋਰ ਈ ੈਂਟਸ"(“Indoor Events”) ਲਈ ਸੁਝਾਅ ੇਖੋ)
•

•

ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਜਕਜਰਆ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਜ ੱ ਚ ਚੀਿਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾਂ ਪ ੇ ਅਤੇ ਦਰੀ ਰੱ ਖੀ ਿਾ ਸਕੇ।

alberta.ca/covid19

Classification: Protected A

ਜਚਹਰੇ ਦੀ ਪੇਂਜਟੰ ਗ ਦੀ ਬਿਾਏ ਕੱ ਚੇ ਟੈਟ ਿਾਂ ਸਜਟੱ ਕਰ ਜਦਓ ਿੋ
ਮਜਹਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਣ।

-

ਜਡਿੰ ਕ, ਸਨੈਕਸ, ਜਸਗਰੇਟ, ੇਪ ਿਾਂ ਕੈਨਾਜਬਸ ਨੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ

- ਅਤੇ ਐਪਲ ਬੌਜਬੰ ਗ(ਗੇਮ) ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜਕ ਹਰੇਕ ਮਜਹਮਾਨ

ਹਰ ਸਾਂਝੀ ਸਤ ਨੰ ਹਰ ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਰਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼
ਕਰੋ।

-

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੋ ੋ ਿਾਂ ਸੈਨੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ।

