STOPPING COVID
STARTS AT HOME
For Our Seven Oaks Community.
For Our Seven Oaks Families.

Seven Oaks has had one of the highest
COVID transmission rates in Winnipeg.
Most infections are from people
spreading to one another at home.
We need to change that and we can!
Let’s work together by:
Washing hands with soap and water for at least 15 seconds
Practicing social distancing by keeping 2 meters apart
Wearing a mask in public places
Staying home if you or anyone at home is sick and
is named as a COVID-19 case or contact
Avoiding gatherings or visiting outside your home
Sending only one family member to do essential shopping

Stop the Spread in SOSD

sharedhealthmb.ca/covid19/

PAGHINTO NG COVID

NAGSISIMULA SA TAHANAN
Para sa ating Komunidad sa Seven Oaks.
Para sa ating mga Pamilya sa Seven Oaks.

Ang Seven Oaks ay isa sa may pinakamataas na
naapektuhan ng COVID sa Winnipeg.
Karamihan ay nagkaka hawa-hawa sa loob ng
tahanan.
Kailangan natin ang pagbabago, kaya natin ito
kung tayo ay sama-sama!
Siguruhing gawin ang mga sumusunod:
Hugasan ang kamay ng sabon at banlawan ng tubig sa loob ng 15
segundo man lamang.
Masanay na hindi magkakatabi na may layong dalawang (2) metro.
Ugaliing gumamit ng “mask” sa mga pampublikong lugar.
Manatili sa bahay kung ikaw, o ibang kasambahay, ay may
sakit.
Iwasan ang mga salu-salo o pagbisita sa ibang bahay.
Isang miyembro lamang ang papupuntahin para bumili ng
mahahalagang gamit o pagkain.

Ihinto ang Paglaganap sa SOSD

sharedhealthmb.ca/covid19/

ਕੋ ਵ ਿਡ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰੋ।
ਸਾਡੀ ਸੈ ਵ ਨ ਓਕਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਲਈ।
ਸਾਡੇ ਸੈ ਵ ਨ ਓਕਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ।
ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿਚ ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਜਾਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੰਚਾਰ ਦਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਘਰ ਵਿਚ
ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ !

ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੀਏ:

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 15 ਸਕਿੰ ਟ ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋ ਣ ਾ।

2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱ ਸ ਾ ਰੱ ਖ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂ ਰ ੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ।

ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ  ਕੋ ਵਿ ਡ -19 ਕੇ ਸ ਜਾਂ ਸੰ ਪ ਰਕ ਨਾਮ ਦਿੱ ਤ ਾ ਜਾਂ ਦ ਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਬਾਹਰ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰਨਾ

ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਬ ਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇ ਜ ਣਾ।

ਐਸ.ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਵਿੱ ਚ ਫੈ ਲ ਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰੋ।

sharedhealthmb.ca/covid19/

