
िनमोिनया और �सन पथ क सं�मण क� रोकथाम
(Hindi version)

े
िनमोिनया र �ास��ास मागर्मा �ने सङ्�मणको रोकथाम

(Nepali version)

نمونیا اور تنفسی نالی کے انفیکشن سے تحفظ
(Urdu version)

स्वास्थ्य सलाह
स्वास्थ्य सल्लाह

وره ب
رائے صحت  مش

हाथ हमेशा साफ रख�

हातह� सधै सफा 
रा�ुहोस्

ँ

 ہمیشه اپنے ہاتھ 
صاف رکھیں

Always keep 
hands clean

सेकडं
सेकन्डे
سیکنڈز

साबुन
साबुन
صابن

फ्ल�शंग से पहले ढ�न को नीचे रख�

फ्लस ग�रसकपिछ िलड बन्द गनुर्होस्े

 فلشنگ سے پہلے ڈھکن کو 
گرا دیں

Put the lid 
down before 
�ushing

U-�प म� िनयिमत 
�प से पानी डाल�

ै

यु–�यापह�मा 
िनयिमत �पमा 
पानी हािल 
रा�ुहोस्

 یو-ڻریپس میں
 باقاعدگی سے پانی

شامل کریں

Add water to the 
U-traps regularly

छ�कते या खांसते समय अपने मुँह 
और नाक को �टशू पेपर से ढक ल�

हाँिच्छउ गदार् वा खोक्दा तपा�को 
मुख र नाक �टस्यु पेपरले छो�ुहोस्

ँ

 چھینکنے اور کھانسی
 سے قبل اپنے منه اور
 ناک کو ڻشو پیپر سے

ڈھانپیں
Cover your 
mouth and nose 
with tissue paper 
when sneezing 
or coughing

मास्क पहन� और अस्वस्थ होने 
पर तुरत िच�कत्सीय सलाह ल�ं

य�द अस्वस्थ महसुस भएमा 
मास्क लगाउनुहोस् र तुु�न्तै 
िच�कत्सक�य सल्लाह िलनुहोस्

 ماسک پہنیں اور طبیعت خراب ہو
 تو فوری طور پر طبی مشوره طلب

کریں
Wear a mask 
and seek 
medical 
advice 
promptly if 
unwell

अपनी नाक, मुंह और ठ�ी को मास्क 
से पूरी तरह से ढक

ु
�

आफ्नो नाक, मुख र िचउडो मास्कले 
पूणर् �पमा छो�ुहोस्

ँ

 اپنے ناک، منه اور ڻھوڑی کو مکمل
طور پر ماسک سے ڈھانپیں

Fully cover 
your nose, 
mouth and 
chin with 
mask

बीमारी से िनपटने क बार म� अिधक जानकारी क िलए:े े े
रोगको सामना गनर् थप जानकारीका लािगः

بیماری سے نپڻنے کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے:

स्वास्थ्य सुरक्षा वेबसाइट क िलए क�े �
स्वास्थ्य सुरक्षा कन्�को वेभसाइटे

سنڻر فار ہیلتھ پروڻیکشن ویب سائیٹ

स्वास्थ्य सुरक्षा क� का फसबुक फनपेज� े ै
स्वास्थ्य सुरक्षा कन्�को वेभसाइटको फसबुक फ्यानपेजे े

سنڻر فار ہیلتھ پروڻیکشن فیس بک فین پیج
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