Punjabi (India)

Alberta ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ਸਪੋਰਟ FAQ

(Alberta Isolation Hotel Support FAQ)
ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ�ਤ ਜ� ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਦ� ਹੈ? (When do I need to isolate or quarantine?)
•

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ COVID -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।

•

COVID-19 ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ।

•

ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ COVID-19 ਕੇਸ ਦੇ ਨ�ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ।
o

ਇਸ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜ� ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ COVID -19 ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ।

o

ਅਰਥਾਤ ਤੁਸ� ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ ਜ� ਿਜਸਦੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

Alberta ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕ�ਤ ਅਤੇ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮ� ਹ� ਜ� ਮ� ਿਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹ�। ਕੀ ਮ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ�? (I am or I live with an essential worker. Can I use an isolation hotel to ensure I am

protected?)
•

ਜੀ ਹ�, ਇਹ ਸਹੂਲਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਇਕ�ਤ ਜ� ਵੱ ਖਰੀ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਕ�ਤ ਜ� ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕ�ਮ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(What do I need in order to isolate or quarantine?)
•

ਘਰ ਿਵਚ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਿਨਜੀ ਬੈਡਰੂਮ/ਬਾਥਰੂਮ ਿਵਕਲਪ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ (ਅਰਥਾਤ ਅਲੱਗ ਰਸੋਈ ਜ� ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ

ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ)।

ਮੈਨੰ ੂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਦ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? (When do I need to use an isolation hotel?)
•

ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ�ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਕਮਰੇ/ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ/ਜ� ਦੂਜੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? (Do I need to qualify as having low income?)
•

ਨਹ�, ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਇਕ�ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਨ�� ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਤਿਹਤ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।
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ਮ� ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ ਹ�? (How do I access an isolation hotel?)
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰ ਡ� 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� 211 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕੱ ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? (What do I need to know for my stay?)
•

ਕਾਫ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱ ਪੜੇ, ਟਾਇਲਟਰੀਜ, ਿਨ�ਜੀ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਉਪਕਰਣ, ਐਨਕ�, ਪੜ�ਨ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਜੋ ਇਕ�ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਲਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਮ� ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਕੋਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਅੱ ਗ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਜ� ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਵਜ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਜ� ਕਸਰਤ ਲਈ,
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ, ਆਿਦ) ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਿਕਸ ਹੋਟਲ ਿਵੱ ਚ ਰਹ�?
(Do I get to choose what hotel I can stay in?)
•

ਨਹ�, ਜੋ ਹੋਟਲ ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, Alberta ਸਰਕਾਰ ਨ� ਉਨ�� ਹੋਟਲ� ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦ� AHS ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ

ਂ ਿਵੱ ਚ
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਜਸ ਹੋਟਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਇਕੱ ਲਤਾ/ਕੋਰਨਟਾਈਨ
ਜਾਵੋਗੇ।

ਕੀ ਭੋਜਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? (Will food be provided?)
•

ਖਾਣਾ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

ਖੁਰਾਕ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਹੋਟਲ ਸੰ ਚਾਲਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹੋਣ ਤ� ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
(What if I have health concerns during my stay?)
•

AHS ਟੀਮ� ਦੁਆਰਾ ਭਲਾਈ ਚੈਕਅਪ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱ ਕ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੈਕਅਪ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕ�ਤ ਜਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱ ਦੇ ਜ�
ਿਚੰ ਤਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ/ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ।

•

911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਗੰ ਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ।

•

ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਲਈ, Health Link 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
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ਕੀ ਮ� ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਜ� ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਿਵੱ ਚ ਇਕ�ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਮਾਨ� ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�?
(Can I have visitors or talk to other hotel isolation guests?)
•

ਮਿਹਮਾਨ� ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਨਾਲ ਫੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾੱਲ ਜ� ਚੈਟ ਐਪਸ ਰਾਹ�

ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇੰਟਰਨ�ਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਮਲੇ ਗੀ? (Will I have access to internet?)
•

ਜੀ ਹ�। ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਮੁਫਤ ਇੰ ਟਰਨ�ਟ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹਨ।

ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ� ਹਨ ਿਜਵ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ, ਇੰਟਰਨ�ਟ, ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਜ� ਫੋਨ ਕਾੱਲ�?

(Are there any additional fees such as damage deposit, internet, parking or phone calls?)
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਸੇਵਾਵ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, (ਿਜਵ�

ਵਾਈ-ਫਾਈ) ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਹੋਟਲ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਕਮਰੇ ਤ� ਫ਼ਰੰ ਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ
ਸੇਵਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
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