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1.  ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚੁੱਕੋ

3. ਏਧਰ ਓਧਰ ਲਲਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂ(ਪੋਰਟੇਬਲ ਏਅਰ 
ਲਪਊਰੀਫਾਇਰਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰੋ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਹਵਾਦਾਰੀ ਗਾਈਡ

ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਦਂਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਲਵੱਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਲਜਆ ਂਅਤੇ ਲਿੜਕੀਆ ਂਨੂੰ ਲਜੰਨਾ 
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿੋਿੋ੍।

ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੇਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਬੋਾਰ ਜਾ ਂਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਲਵਚੱ COVID-19 ਦ ੇਖਤਰ ੇਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਪਜੰ ਤਰੀਕੇ।

ਏਧਰ ਓਧਰ ਲਲਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ (ਪੋਰਟੇਬਲ 
ਏਅਰ ਲਪਊਰੀਫਾਇਰ) ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਚਕਦਾਰ 
ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਲਵੱਚੋਂ ਦੂਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਿਈ ਪੱਲਿਆ ਂਅਤੇ ਲਿਿਟਰਾ ਂਦਾ 
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਿਈ ਉਪਕਰਣਾ ਂਨੂੰ 
ਲਿੜਕੀਆ,ਂ ਹਵਾ ਦੀ ਲਨਕਾਸੀ ਵਾਿੇ ਸੁਰਾਿਾ ਂਅਤੇ ਪੱਲਿਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿੋ।

2. ਉਪਕਰਣਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਉਪਕਰਣਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 
ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆ ਂਪ੍ਰਣਾਿੀਆ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਗ੍ਾ ਲਵੱਚ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਨੂੰ 
ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਦੀਆ ਂਹਨ। ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿਈ ਸੈਲਟੰਗਾ ਂ
ਨੂੰ ਬਦਿ ਕੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਨਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਓ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਘੰਲਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਿੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੱਲ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਸਵੈ-ਚਾਿਕ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਾਿੂ ਰਲਹਣ ਵਾਿੀ ਸੈਲਟੰਗ ਵੱਿ ਬਦਿੀ 
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਿਈ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਾਹ ਿੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ coronavirus.vic.gov.au/ventilation ਤੇ ਜਾਓ

5. ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਾ ਲਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਲਖਆ ਨੂੰ ਸੀਲਮਤ ਕਰੋ

ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਾ ਲਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਲਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰੋ।

ਇਹ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ।  

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਿਕਾ ਂਨੂੰ ਿੁਦ ਆਪਣਾ ਲਨਰਣਾ ਿੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਿ 
ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿੈਸਿੇ ਿੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਥਾ ਂਲਵੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਾਹ ਿੈਣਾ 
ਸ਼ਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਛੱਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਡਸਟਲ ਪੱਲਖਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਛੱਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਲਖਆਂ ਨੂੰ ਚਾਿੂ ਅਤੇ ਪੈਡਸਟਲ ਪੱਲਖਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ 
ਵਾਿੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਾ ਲਵੱਚ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੰੁਮਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ 
ਮਾਤਰਾ ਲਵੱਚ ਵੰਡਣ ਿਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  
ਹਵਾਦਾਰੀ ਗਾਈਡ


