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 LifeLabs ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਿਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਰੱਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਬਨਾਂ ਲਛੱਣ ਿਾਲੇ
 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿੈਇੱਛਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਵਟੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ

ਕੁਲੇਕਸ਼ਨ ਸਾਇਟ ਉਪਲਬਿ ਹੋਿੇਗੀ।

  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਬਨ੍ਾਂ ਲਛੱਣਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਵਟੰਗ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਪਰਤ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
 ਵਜਆਦਾ ਟੈਸਵਟੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾ ਨੂੰ ਿੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ

 ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

 ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ
ਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲ:  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਵਟੰਗ

?ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਲ ਵਬਨਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ (ਿਾਕ-ਇਨ) ਦੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਿਾਕ-ਇਨ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

?ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ
 ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਵਦੱਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਵਚਆਂ
ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀ-

 ਰਵਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਅਸੀਂ ਿਾਕ-ਇਨ
ਨੂੰ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ
ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

  ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਤੇ my.thrive.health ਤੇ ਜਾਓ।  .1
 ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਿਾਤਾ ਬਣਾਓ।  ਇੱਕ ਪਾਸਿਰਡ  .2 

ਬਣਾਓ।  
ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।  .3

Registering with a partner ਤੇ ਕਵਲਕ ਜਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ।  .4
 ਆਪਣਾ ਰਵਜਸਟਰੀ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।  .5

 	 ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਯੁਨੀਕ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ
  ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਚੱਠੀ ਿੇਿੋ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਨੰੂ ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰੋ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ  .6
 ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਵਚਤ ਬਾਕਸ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਦਓ।

ਜੋ ਰਵਜਸਟਰੀ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਚਰਣ 5 ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਰੋ ਵਕ ਉਸਨੰੂ ਵਕਸ  .7
 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ

 ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਵਜਸਟਰੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕ
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ‘New Child’ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿੇਰਿੇ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ  .8
ਲਈ ਆਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬੱੁਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  “Book your  .9
 COVID-19 Test” ਤੇ ਕਵਲਕ ਜਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਸ

 ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਿ ਹੋਿੋ।

 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ  .10

 ਫੈਵਮਲੀ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ (ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ) ਅਤੇ ‘Register with Partner’’
‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।

https://my.thrive.health
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 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-877-849-3637
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।’

?ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 ਹਾਂ, ਮਾਵਪਆਂ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

?ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ
 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ 18

 ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

?ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
 ਹਾਂ, ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕੋਈ ਪਛਾਣ

 ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ, ਵਸਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਂ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਲਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

?ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ/ਵਕੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ
 ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੱਬ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

 ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ
 ਸੁਵਿਿਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਵਮਲ ਸਕੇਗੀ।  ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਨਰਿਾਰਤ
 ਕਰਨ ਲਈ, LifeLabs ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੱਿਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

?ਟੈਸਟ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ
 LifeLabs ਇਕ Q-ਵਟਪ ਿਰਗੇ ਸਿੈਬ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ

 ਵਹੱਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਵਕੰਟ (ਹਰ ਨੱਕ ‘ਚ) ਤੱਕ ਘੁੰਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ
 ਵਸਵਿਅਤ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ

 ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ
 ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ

 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਚ ਦੋ ਵਮੰਟ ਤੋਂ ਿੱਿ ਨਹੀਂ
ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

?ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
 ਅਸੀਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਵਚਆਂ) ਦੇ

 ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਟੈਸਵਟੰਗ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ।
?ਕੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿੈਇੱਛਤ ਹੈ।

 ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਦਨ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
?ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ

 ਅਸੀਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਿੇਪ ਅਤੇ ਸੁਿਾਿਾਂ ਤਜਰਬਾ
 ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
 ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

?ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਵਮਲਣਗੇ
 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ

 covid19results.ehealthontario.ca ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 ਇਹ ਿੈਬਸਾਈਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਰਨ ਲਈ

 (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ), ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੇਰਵਿਆਂ
 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਸਹਤ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਵਮਤੀ। ਇਹ ਵਫਰ

 ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਲਈ ਵਰਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ
 ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 90 ਵਦਨਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 ਤੁਸੀਂ LifeLabs WorkClear Thrive ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਿੀ ਨਤੀਜੇ  ਿੇਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

?ਜੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ
 ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਨਤੀਜੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ

 ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ

ਕਾਲ ਆਿੇਗੀ।

?ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ
 ਇਹ ਟੈਸਵਟੰਗ ਵਸਰਫ ਵਬਨ੍ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ

 ਜਾਏਗੀ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਵਚਆਂ)  ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੋਈ
 ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰੋ।

 ?ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ
 ਹਰੇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੇਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ

:ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
 	 ਡ੍ਰ ੋਪਲੇਟ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ PPE,

 ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਟਮਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ
 ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

 	 ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਿੱਿ ਸਫਾਈ
 	 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ੂਵਬਕਲਸ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੰੂ

ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
 	ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
 	 ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ, ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ


