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ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਹੈਲੋ English Together ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਵਿਹਾ ਸ਼ਅੋ ਵਿਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਚਲੰਤ ਵਵਸ਼ ੇਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਿਵੀਰ ਤ ੇਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ... 
 

Sam  

Hello, I’m Sam. 

 

Kee 

And I’m Kee.  Welcome to the programme! 

 

 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਅਿੱਿ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਕਵੇਂ ਆਪਣ ੇਹਿੱ ਥਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧਣੋਾ ਵਾਈਰਸ ਅਤੇ ਵਕਟਾਣ ਆ ਂਨ ੰ  ਫੈਲਣੋ ਰੋਕ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਹਰੈਾਨ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਵਾਈਰਸ ਅਤੇ ਵਕਟਾਣ  ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਉੱਪਰ 

ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਵਿਉਂਦੇ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ। ਵਾਈਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਕਟਾਣ ਆ ਂਦੀਆ ਂਕਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤ ੇ

ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਿਆੁਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੁਕਾਮ ਦ ੇਵਾਈਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਣਧੋਤ ੇਹਿੱ ਥਾਂ ਉੱਪਰ 
ਇਹ ਵਾਈਰਸ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਵਿਉਂਦੇ ਰਵਹ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

 ਕੁਝ ਵਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਿੱ ਕ 

  ਕੁਝ ਘੰਵਟਆ ਂਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਿੱ ਕ ਿਾਂ ਵਫਰ 

 ਕੁਝ ਹਫਵਤਆ ਂਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਿੱ ਕ 

 

Kee 

Those are very different lengths of time!  

 

Sam 

Yes!  A week seems too long, don’t you think? 
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ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਇਸਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਆਪਾਂ ਗਿੱਬਲਾਤ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਬਰ ਸਣੁਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਹਿੱ ਥ ਧਣੋ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਵਸਹਤ 
ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਿੁਆਬ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱਚ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ।  

News insert 

Do you know how long you should take to wash your hands?  The time it takes to sing happy 

birthday – twice.  Or, in other words, around 20 seconds.  A recent survey in the UK suggests 84% 

of adults don’t wash their hands for long enough.  This means people are not washing away possibly 

harmful germs which can cause infection and lead to colds or flu.  Handwashing can have a big effect 

on the public health of a country; proper handwashing would, for example, prevent nearly a third of 

diarrhoea cases each year.    

Kee 

20 seconds?  Really?   

 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

Yeah, I didn’t realise the length of time was so important. 

 

Sam 

But that’s a good tip that they give – to sing happy birthday twice as you’re washing your hands. 

 

Kee 

Come on, Sam.  Are you really going to start singing to yourself in the bathroom now? 

 

Sam   

If it helps me wash harmful germs away, sure! 

 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਬੇਸ਼ਕ “harmful germs” ਨ ੰ  ਦ ਰ ਰਿੱ ਖਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹ।ੈ ਸੈਮ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ।  
 

Kee 

It’s true, Sam, you’re always singing.  So what do these harmful germs do, exactly? 

 

Sam 

Didn’t you hear what they said?  They can cause infection. 
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ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

Yes, they said they can “cause infection” ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਫਲੈਾਉਂਣਗੇ ਅਤ ੇ“lead to colds or flu” ਠੰਡ ਿੁਕਾਮ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣਨਗ।ੇ   

 

Kee 

So, if not washing my hands properly can cause infection and lead to colds and flu, it can basically 

make me ill? 

 

Sam 

Yes, Kee!   

 

Kee 

And what did they say about how we can prevent illnesses? 

 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

“Prevent”, ਮਤਲਬ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਹ ਹੀ ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਅ ਨ ੰ  ਸਣੁੋ।  
 

Sam 

They said that proper handwashing could prevent more than 30% of diarrhoea cases each year.  

That’s quite a lot, don’t you think? 

 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

Yes, it is! ਹੁਣ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਵਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਿੁਆਬ ਵਿੱ ਲ ਚਲਦ ੇਹਾਂ ਿ ੋਤੁਹਾਨ ੰ  
ਪਵਹਲਾਂ ਪੁਿੱ ਵਿਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਸਾਡ ੇਅਣਧੋਤ ੇਹਿੱ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਿੁਕਾਮ ਦ ੇਵਾਈਰਸ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਵਿਉਂਦ ੇਰਵਹੰਦੇ ਹਨ।  

 ਕੁਝ ਵਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਿੱ ਕ 

  ਕੁਝ ਘੰਵਟਆ ਂਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਿੱ ਕ ਿਾਂ ਵਫਰ 

 ਕੁਝ ਹਫਵਤਆ ਂਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਿੱ ਕ 

ਿੁਆਬ ਹੈ , ਕੁਝ ਵਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਿੱ ਕ। ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਿੁਕਾਮ ਫਲੈਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਰਸ ਸਾਡੇ ਹਿੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵਮੰਟਾਂ ਤਿੱ ਕ 
ਵਿਉਂਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 40%ਆਮ ਿੁਕਾਮ ਫਲੈਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਰਸ ਘੰਵਟਆ ਂਤਿੱ ਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।   
 

Kee 

Wait a minute!  If the viruses only survive for a few minutes, then I don’t need to wash my hands for 

20 seconds.  Hygiene is important, yes, but what about all that water? 
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ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

“Hygiene” ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਲ ਕ ੇਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਕੀਅ 
ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਕਹਾ। 20 ਸਵਕੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਕ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਦੇਣਾ।  
 

Sam 

You can still have good hygiene without wasting water.  You can use a bowl, for eaxmple! 

 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

A “bowl” ਮਤਲਬ ਕੌਲਾ or a “bucket” ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

Kee 

Ok, so let me see if I understand correctly.  You want me to wash my hands in a bowl or a bucket, 

for 20 seconds, while singing Happy Birthday?  Here?  At work? 

 

Sam 

Haha!  Yes. I’d love to see that! 

 

Kee 

I’d rather get a cold, thanks. 

 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

We’ll remind you of that next time you’re ill, Kee. ਤਹੁਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ 
ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱ ਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਿਨਮਵਦਨ ਮੁਬਾਰਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ “prevent” ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ “hygiene” ਲਈ ਵਚੰਵਤਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ? 

 

ਅਿੱਿ ਦੀ ਕੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਚਲੋ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਵਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਨ। “Harmful germs” ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੀਟਾਣ , “cause infection” 
ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ , “lead to cold or flu” ਸਰਦੀ ਿਾਂ ਿਕੁਾਮ ਨ ੰ  ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ “hygiene” ਸਫਾਈ।  
 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ਕੁਰੀਆ। ਹੋਰ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਵਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਿੜੁੋ। ਬਾਏ।  
 


