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COVID-19: ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ 
 
ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ 
ਿਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਕੂੰਪ੍ਨੀ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ

 
• ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਖੂੰਘ 

ਆਉਣਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਠੂੰ ਡ ਲਗਣਾ, ਮਾਸਪੇ੍ਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 
ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੂੰਿ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਾਉਣਾ। 

o ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ: ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਲੱਭਣ ਲਈ nyc.gov/covidtest 
'ਤੇ ਜਾਓ। 

o ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਦੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ 
ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਣ: 

▪ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। 
▪ ਵਪ੍ਛਲੇ ਵਤੂੰ ਨ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ-ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲਏ ਵਬਨਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ 

ਹੋਇਆ ਹੈ।  
▪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱੁਚੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

o ਵਜਨਹ ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਕੂੰਮ ’ਤੇ ਿਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਲੂੰ ਬਾ 
ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿੇਗਾ। 

• ਚੂੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
o ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 20 ਸਵਕੂੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਵਨਿੱਤ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਿੋਿੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 

ਪੈ੍ਵਸਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਗ ਨ ੂੰ  ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਿੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ 
ਉਪ੍ਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

o ਵਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਖੂੰਘਣ ਿੇਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮ ੂੰ ਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਵਟਸ਼  ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਆਸਤੀਨ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। 
o ਆਪ੍ਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਟਸ਼  ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪ੍ਲਬਿ ਰੱਖੋ। 
o ਵਬਨਾਂ ਛ ਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕਰੋ। ਨਕਦੀ ਅਤ ੇਕਰੇਵਡਟ 

ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਜੂੰ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
ਅਖਿਹਾ ਨਾ ਕਰ:ੋ 
o ਹੱਥ ਿੋਤ ੇਬਗੈਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤ ੇਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਛ ਹੋ। 
o ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਵਮਲਾਓ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਾਣੀ ਿਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ 
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ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।  
• ਆਪ੍ਣੀ ਗੱਡੀ ਨ ੂੰ  ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰੋ। 

o ਉਹਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤ ੇਿਸਤ ਆਂ ਿੱਲ ਖਾਸ ਵਿਆਨ ਵਦਓ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਛ ਹੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਵਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਟਨ, ਤਾਲੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੱਥ/ਬਾਂਹ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਸੀਟ ਕੁਸ਼ਨ, ਬੱਕਲ ਅਤ ੇਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ 
ਪ੍ ੂੰ ਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਵਦਓ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਛ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਟੀਯਵਰੂੰਗ ਿਹੀਲ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ 
ਬਟਨ, ਮੁੜਨ ਦੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੀਿਰ ਅਤ ੇਕੱਪ੍ ਹੋਲਡਰ। 

o ਵਦੱਸ ਰਹੇ ਵਮੱਟੀ-ਘੱਟ ੇਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ ੂੰ ਝ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Clorox, ਪੈ੍ਰੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਿਾਰਤ ਬਹੁ-
ਉਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪ੍ਾਦ) ਜੋ ਸਤਹਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੋਗਾਣ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਹੋਣ। ਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਸਾਫ਼ ਸਤਹਾਂ ਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਿਾਲੇ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਪ੍ੜਹ ੋਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

o ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਰੋਗਾਣ -ਨਾਸ਼ਕ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਵਡਸਪੋ੍ਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਿਾਂ 
ਸੁਰੱਵਖਆਤਮਕ ਵਗਅਰ ਪ੍ਵਹਨੋ। ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ ੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱੁਟ ਵਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰ ਤ 
ਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਿੋਿੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਿਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

o ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਿਾਹਨ ਦੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਖੱੁਲੇ ਰੱਖੋ। 
o ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਾਈਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਸੱੁਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 
o ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ 

ਜਾਓ ਅਤ ੇ“Guidance for Businesses” (ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ) ਪ੍ੂੰ ਨੇ 'ਤੇ “General 
Cleaning/Disinfection Guidance for Non-Health Care Settings” (ਗੈਰ-ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੀਆਂ ਸੈਵਟੂੰਗਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਫਾਈ/ਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ) ਦੇਖੋ। 

• ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 
o ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤ ੇਦ ਵਜਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਖੋ। 
o ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 202.18 ਦੇ ਤਵਹਤ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਿੇਲੇ 

ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਗ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ 
ਮੇਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਪ੍ਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਦਾ ਿੀ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਗ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਗ ਬਾਰੇ 
ਿਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤ ੇ“FAQ About Face 
Coverings” (ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਗ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਿਾਲ) ਲੱਭੋ। 

o ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਪੱ੍ਛੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ 
(ਵਿਭਾਜਨ) ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬੂੰਦ ਕਰ ਵਦਓ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤ ੇਵਪ੍ਛਲੇ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਵਰਅਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ (ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਬੈਵਰਅਰ ਨ ੂੰ  ਰੀਅਰਵਿਯ  ਿਾਲੇ ਸ਼ੀਸੇ਼ ਦੀ ਵਦੱਖ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ)। ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਵਲਮੋਵਜ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ (Taxi and Limousine Commission, TLC) ਰਾਹੀਂ 
ਲਸੂੰਸਿਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨ ੂੰ  TLC ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 
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ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
o ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਲਜਾਓ ਜੋ ਇੱਕੋ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਰੱੁਪ੍ ਰਾਈਡਾਂ (ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸ਼ੇਅਰਡ” ਜਾਂ 

“ਪ੍ ਲਡ” ਰਾਈਡ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਵਸਿਾਇ ਪੈ੍ਰਾਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ)। 
o ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਿਾ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਿੈੈੰਟਸ (ਵਨਕਾਸ ਮਾਰਗ) ਦੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤ/ੇਜਾਂ 

ਵਿੂੰ ਡੋਜ਼ ਨ ੂੰ  ਥੱਲਹੇ ਕਰ ਵਦਓ। ਰੀਵਕਰਕੁਲੇਟਡ ਏਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ।ੋ 
 
ਤੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਰ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲੂੰ ਕ ਤੋਂ ਬਚੋ 

 
• ਰੋਗ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਨਸਲਿਾਦ ਅਤ ੇਵਿਤਕਰੇ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂੰਭਾਿੀ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 

ਨਸਲ, ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ। 
• ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 

ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ (NYC) ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  311 'ਤੇ 
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇ “human rights” (ਵਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ) ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ nyc.gov/cchr 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ “Report 
Discrimination” (ਵਿਤਕਰ ੇਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰੋ) 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਕ ੇਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਖਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰੋ 
 

• nyc.gov/nycwell 'ਤੇ ਐਪ ਲਾਇਬਰੇਰੀ: ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਭਾਿਨਾਤਮਕ ਕਵਲਆਣ ਸਬੂੰ ਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਿਨ। 
• NYC Well: ਮੁਫਤ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਰੈਫਰਲ ਲਈ 24/7 ਉਪ੍ਲਬਿ। 

888-692-9355 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/nycwell 'ਤੇ ਜਾਕ ੇਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ। 
• NYS COVID-19 ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਵਸਵਖਅਤ ਪੇ੍ਸੇ਼ਿਰ ਜੋ ਸੁਣਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 

ਅਤ ੇਲੋੜ ਪੈ੍ਣ 'ਤੇ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਸੱਤ 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 ਨ ੂੰ  ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 844-692-
4692 ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਰੱਿੋ 

 
• 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 ਪੋ੍ਸਟ ਕਰੋ। ਪੋ੍ਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਇਰ ਲਈ 

nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਸਖਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ NYC ਖਸਹਤ ਖਵਭਾਗ ਖਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6.11.20 
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