
 

 

Classification: Protected A 

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 ਮੰਗਣ) ਲਈ ਨਾਂ ਜਾਓ, ਕੈਂਡੀਆਂ ਨਾਂ ਿੰਡੋ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ 
ਵਕਸੇ ਪਾਰਰੀ ਵਿਚ ਜਾਓ।

ਵਰਿਕ-ਔਰ-ਰਿੀਰ 

• ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣ ੋਜਿਸ ਜ ੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨ ਸਕਣ। 
ਉਹ ਹੈਲੋ ੀਨ ਮਾਸਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨ ਸਕਦੇ ਿੇਕਰ ਉਹ 
ਠੀਕ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ  ੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੰਨੋ ਜਕ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਇਸਨ ੰ  ਸੈੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਂ ਪ ੇ। 

• ਜਸਰਫ ਪਜਰ ਾਰ ਿਾਂ ਕੋਹਰਟ(ਸਮ ਹ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾਓ ਅਤੇ 
ਦ ਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਦ ਰੀ ਤੇ ਰਹੋ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਜ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਜ ਚ ਹੀ ਰਹੋ। 

• ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉੱਚ ਛ ਹ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿ ੇਂ ਡੋਰਬੈਲ 
ਿਾਂ ਰੇਜਲੰਗ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਿੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੈੈੱਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਦਰ ਾਿਾ ਖੜਕਾਓ ਿਾਂ 
ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਿਾਂ ਪੋਰਚ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਖ ਕੇ "ਜਟਿਕ ਿਾਂ ਟਿੀਟ" 
ਕਹੋ ਅਤੇ ਕਜਹਣ  ਾਲੇ ਜ ਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਜਹਜਨਆ ਹੋ ੇ। 

• ਕੈਂਡੀਆਂ  ੰਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਘਰ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ੋ। 

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਡੋਰ(ਅੰਦਰ) ਹੋ ਜਿ ੇਂ (ਸਕ ਲ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਬਲਜਡੰਗ, 
ਿਾਂ ਮਾਲ) ਤਾਂ ਜਟਿਕ-ਔਰ-ਟਿੀਟਰਾਂ (ਜਿ ੇਂ ਸਕ ਲ ਦੀ ਕਲਾਸਰ ਮ, 
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਬਲਜਡੰਗ, ਮਾਲ) ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਟੇਬਲ ਿਾਂ ਡੈਸਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

ਕੈਂਡੀ ਦੇਣ ਸਮੇ 
• ਜਟਿਕ-ਔਰ-ਟਿੀਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਂਡੀਆਂ 
 ੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ.ਸੀਏ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜਪਿੰ ਟ 
ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਾਿੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਿਾਂ ਜਖੜਕੀ ਤੇ ਟੰਗ 

ਜਦਓ। 

• ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ ਅਤੇ ਟੌਂਗ ਿਾਂ ਗਿੈਬਰ(ਕੈਂਡੀ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ  ਸਤ ) 
ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਜਟਿਕ-ਔਰ-ਟਿੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਦ ਰੀ ਰੱਖੋ। ਿੇ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿਾਏ ਡਿਾਈ - ੇ, ਗੈਰਾਿ ਿਾਂ ਲਾੱਨ 
ਜ ੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਆਂ  ੰਡੋ। 

• ਜਟਿਕ-ਔਰ-ਟਿੀਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਬੈੈੱਲ  ਿਾਉਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਦਰ ਾਿਾ 
ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। 

• ਕੈਂਡੀਆਂ  ੰਡਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 

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

- ਕੈਂਡੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ  ੰਡੋ। 

- ਕੈਂਡੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੱਜਚਆਂ ਨ ੰ  ਆਪ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱੁਲਾ ਨਾਂ ਛੱਡੋ। 

- ਕੈਂਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਿਾਂ ਬੈਗ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਜਟਿਕ-ਔਰ-
ਟਿੀਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਿਾਂ ਕੰਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਜਦਓ। 

• ਰੋਚਕ ਤਰੀਕੇ  ਰਤਜਦਆਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਿਾਂ ਰੇਜਲੰਗ ਤੋਂ 
ਨੀਚੇ ਜਖਸਕਣ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ (ਸੁਰੱਜਖਅਤ) ਕੈਂਡੀ 
ਕੈਟਾਪੋਲਟ ਬਣਾਓ! ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਕੈਂਡੀਆਂ  ੰਡਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਰਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇ (ਿਾਲਗ ਅਤੇ ਿੱਚੇ) 
• ਆਪਣੇ ਿਾਣ ਪਜਹਚਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜਬਤਾਓ। ਛੋਟਾ 

ਗਰੱੁਪ  ਧੇਰੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੈ। 

• ਿੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਦ ਰੀ ਰੱਖਣੀ 
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ਸੰਭ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹ ਾ ਦਾ ਸਰਕ ਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।("ਬਾਹਰੀ 
ਸਮਾਗਮਾਂ"(“Outdoor Events”) ਲਈ ਸੁਝਾਅ  ੇਖੋ) 

• ਿੇ ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦ ਿੇ 
ਪਜਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਖੋ। 
("ਇਨਡੋਰ ਈ ੈਂਟਸ"(“Indoor Events”) ਲਈ ਸੁਝਾਅ  ੇਖੋ) 

• ਜਡਿੰ ਕ, ਸਨੈਕਸ, ਜਸਗਰੇਟ,  ੇਪ ਿਾਂ ਕੈਨਾਜਬਸ ਨ ੰ  ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ 
- ਅਤੇ ਐਪਲ ਬੌਜਬੰਗ(ਗੇਮ) ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

• ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਜਕਜਰਆ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਜ ੱਚ ਚੀਿਾਂ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਂ ਪ ੇ ਅਤੇ ਦ ਰੀ ਰੱਖੀ ਿਾ ਸਕੇ। 

- ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜਕ ਹਰੇਕ ਮਜਹਮਾਨ 
ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ੇ (ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਜਰੰਗ ਨਹੀਂ)। 

- ਜਚਹਰੇ ਦੀ ਪੇਂਜਟੰਗ ਦੀ ਬਿਾਏ ਕੱਚੇ ਟੈਟ  ਿਾਂ ਸਜਟੱਕਰ ਜਦਓ ਿੋ 
ਮਜਹਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਣ। 

- ਹਰ ਸਾਂਝੀ  ਸਤ  ਨ ੰ  ਹਰ  ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਰ ਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕਰੋ। 

- ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੋ ੋ ਿਾਂ ਸੈਨੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 
ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ।
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