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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ  
ਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ 
 

ਇਹ ਕਰੋ:  
• ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਿਲੋਹ ਕੇ ਰੱਿੋ 

• ਸਫਰ ਦਰਖਿਆਨ ਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ 
   – ਿਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਖਹੱਖਸਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਿਸ ਨੂੂੰ  ਲੋਕ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਵਾਹਨ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਤਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੂਹੋ 
• ਵਾਹਨ ਖਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਖਿਆਨ ਦੂਰੀ ਅਖਿਕਤਿ ਰੱਿੋ 
   – ਿੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਖਿਠਾਓ 

• ਿੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਆਵਾਿਾਈ ਦੀਆ ਂਹੋਰਨਾਂ ਖਕਸਿਾਂ ਿਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ,  
    ਖਿਵੇਂ ਖਕ ਸਾਈਕਖਲੂੰ ਗ ਅਤੇ ਤਰੁਨਾ 

• ‘ਸਫਰ ਲਈ ਦੋਸਤ’ ਵਾਲੀ ਖਵਵਸਥਾ ਿਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ  
   ਇੱਕੋ ਖਵਅਕਤੀ/ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ  

• ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੂੂੰ ਹ ਢਕਣ (ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਖਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ 

 

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:  
• ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਵੱਚ ਿੋਲਣਾ, ਖਚੱਲਾਉਣਾ ਿਾਂ ਗਾਉਣਾ 

• ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਵੱਲ ਿੂੂੰ ਹ ਕਰਨਾ 
• ਵੱਿ-ਵੱਿ ਖਦਨਾਂ ’ਤੇ ਿਹਤੁ ਸਾਰੇ ਵੱਿੋ-ਵੱਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 

 

ਯਾਦ ਰੱਿੋ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਾਹਰਲੀ ਿਗਹਾ ਦ ੇਿੁਕਾਿਲੇਿੂੰਦ ਥਾਵਾਂ,  
ਖਿਸ ਖਵੱਚ ਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਖਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ 
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