Punjabi
ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ (Information For Your Stay)

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਾਂ (Assisted Self-Isolation Site)
ਪ੍ੂਿੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਿੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਨੂ ੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਿਹਨਤ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਹਿ
ਰਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕਿੀਬੀ ਸੂੰਪ੍ਿਕਾਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਰਿਆਦ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਘਿ ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਿਨੋ ਨੀਤ ਥਾਾਂ ਰਵਖੇ ਸਵੈਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਰਵਿੱਚ ਿਰਹਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ (ਅੂੰਰਤਕਾ A ਵੇਖ:ੋ ਲਾਜ਼ਿੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਾਂ ਅਵਿੀਆਾਂ ਬਾਿੇ ਰਸਿੱਰਖਆ’)
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਦੇ ਸਦਿੱਸਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਿਿੱਰਖਆ ਰਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਹੋਟਲ ਰਵਿੱਚ
ਿਰਹਣ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਿੱਛਾ ਲਈ ਿੂੰਨਵਾਦ।

ਕੋਰਵਡ-19 ਬਾਿੇ ਆਿ ਜਾਣਕਾਿੀ (General COVID-19 Information)
ਨਵੀਨਤਿ ਸਲਾਹਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ahs.ca/covid 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? (What are the symptoms of COVID-19?)
• ਕੋਰਵਡ-19 ਕਾਿਨ ਰਬਿਾਿ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੇ ਖੂੰਘ, ਬੁਖਾਿ, ਥਕਾਵਟ, ਗਲੇ ਰਵਚ ਖਿਾਸ਼, ਨਿੱਕ ਵਗਣ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼
ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਿੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਿ ਸਾਹ ਦੀ ਰਬਿਾਿੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

•
•

ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਗੂੰਭੀਿ ਰਬਿਾਿੀ ਦਾ ਕਾਿਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਰਵਚ ਰਸਿਫ ਥੋੜੇ ਰਜਹੇ ਲਿੱਛਣ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਇੂੰਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੂਗਿ, ਰਦਲ, ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਰਬਿਾਿੀਆਾਂ ਵਿਗੀਆਾਂ ਰਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਿੇਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਿਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੂੰਭੀਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਵਡ-19 ਇਿੱਕ-ਤੋਂ-ਦੂ ਜੇ ਰਵਅਕਤੀ ਰਵਿੱਚ ਰਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? (How is COVID-19 spread from person-toperson?)
• ਕੋਰਵਡ-19 ਿੁਿੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਖੂੰਘਣ, ਰਛਿੱਕਣ ਜਾਾਂ ਰਕਸ ਰਬਿਾਿ ਬੂੰਦੇ ਦੇ ਰਸਿੱਿੇ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਰਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਰਬਿਾਿ ਬੂੰਦੇ ਵਿੱਲੋਂ ਹਾਲ
ਹੀ ਰਵਿੱਚ ਛੂ ਹੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਰਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

•

ਕੋਰਵਡ-19 ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੂੂੰਦਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖੂੰਘ ਜਾਾਂ ਰਛਿੱਕ ਨਾਲ) ਰਕਸੇ ਸਤਹ ਉੈੱਤੇ ਰਡਗਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਿ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਛੂ ਹ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਉਹ ਬੂੰਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਿੂੂੰਹ, ਨਿੱਕ ਜਾਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬੂੰਦਾ ਬੀਿਾਿ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਕੋਰਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੂੰਕ੍ਰਰਿਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸੂੰਕ੍ਰਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿੱਿ ਖਤਿਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਿਾਾਂ
ਰਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ਰਵਿੱਚ ਿਰਹ ਕੇ, ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਿ-ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਵਿੱਡੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਿਿੱਰਖਆ ਕਿਨ
ਰਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ (Information For Your Stay)

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਾਂ (Assisted Self-Isolation Site)
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸੇਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਹੋਟਲ ਰਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਿੇ (About
Your Stay at the Assisted Self-Isolation Hotel)
ਤੁ ਸੀਂ ਕਈ ਕਾਿਨਾਾਂ ਰਵਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇਿੱਕ ਕਿਕੇ ਇਿੱਥੇ ਹੋ:

•
•

ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਰਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ੋਜੀਰਟਵ ਆਇਆ ਹੈ

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਿ ਰਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਿਿੱਖਣ ਲਈ ਅਲਿੱਗ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਵਿੱਚ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਇੂੰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਿ ਲਿੱਛਣ ਹਨ

ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਿਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਘਿ ਦੇ ਿੈਂਬਿਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਿਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਹੋ। ਜੇਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਿ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਥਾਾਂ ਿਰਹਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਿਜਬੂਿ ਨਹੀਂ ਕਿੇਗਾ।
ਜੇਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਿ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 10 ਰਦਨ ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ ਤੁ ਸੀ ਇਿੱਥੇ ਿਹੋਗੇ (ਜੋ ਵੀ ਲੂੰਬਾ ਸਿਾਾਂ ਹੋਵੇ)।
ਜੇਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਘਿ ਵਾਰਲਆਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਿਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਈਟ ਰਵਖੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਿਹੋਗੇ
ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਿ-ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਨੂ ੂੰ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਨਹੀਂ ਿੂੰਰਨਆ ਜਾਾਂਦਾ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਿੱਥੇ ਿਰਹਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਿਾਨ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਅਤੇ ਹੋਿਾਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਿਿੱਰਖਆ ਲਈ ਰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਿੇ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਹੀ ਿਰਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਹੋਿਾਾਂ ਨਾਲ ਆਹਿੋ-ਸਾਹਿਣੇ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਨੂ ੂੰ ਸੀਿਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਫੋਨ ਿਾਹੀਂ ਚਿੱਲ ਿਹੀ ਿੈਡੀਕਲ ਰਨਗਿਾਨੀ
ਅਤੇ ਹੋਿ ਸਰਹਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿੋਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾਾਂ ਰਕ ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਤੋਂ ਦੂ ਿ ਇਕਿੱਲੇ ਿਰਹਣਾ ਬਹੁਤ ਿੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਠਰਹਿਾਅ ਨੂ ੂੰ ਸੁਖਾਵਾਾਂ ਅਤੇ
ਅਿਾਿਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ੂਿੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਾਾਂਗ।ੇ

ਗੁਪ੍ਤਤਾ (Confidentiality)
ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ੍ਿਦੇਦਾਿੀ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਿਰਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਿ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿਦੇਦਾਿੀ ਦਾ ਸਰਤਕਾਿ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਇਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ
ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਾਿੇ ਸਖਤ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਿਿੱਖਣ ਲਈ ਕਰਹੂੰਦੇ ਹਾਾਂ।

ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਰਟੂੰਗ (COVID-19 Testing)
ਜੇਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਰਟੂੰਗ ਦੇ ਿਾਪ੍ਦੂੰਡ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜੇਕਿ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ
ਕਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿਾਾਂਗੇ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ (Information For Your Stay)

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਾਂ (Assisted Self-Isolation Site)
ਿੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਸੁਿਿੱਰਖਆ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ (Medical and Personal Protection Measures)
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਰਵਖੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਠਰਹਿਾਅ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਿਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਨਆਾਂ ਦਾ ਥੋੜਹਾ ਸਟਾਕ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿੱਥੇ ਿਰਹਣ
ਸਿੇਂ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਿੇ ਰਵਿੱਚ ਿਾਸਕ ਪ੍ਰਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਣ, ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਿਨ ਲਈ
ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਿੇ ਦਾ ਦਿਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਾਸਕ ਪ੍ਰਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਰਕਸੇ ਕਾਿਨ ਕਿਕੇ ਕਿਿੇ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਜਾਾਂਦੇ

ਹੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਿਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪ੍ਰਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਨੂ ੂੰ ਸੂਰਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿੈਡੀਕਲ ਕਿਿਚਾਿੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਿਾਹੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਨਯਿਤ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਿਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਰਵਗੜ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਲੋ ੜ ਿੁਤਾਬਲ ਹੋਿ ਰਸਹਤ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕਿਾਉਣਗੇ।
ਡਾਕਟਿ ਵਿੱਲੋਂ ਰਲਖੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਿੁੜ-ਭਿਨ ਲਈ, ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿਕ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਕਿੋ। ਹੋਿ ਗੈਿਐਿਿਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਿੈਡੀਕਲ ਸਵਾਲਾਾਂ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲਿੱਛਣ ਰਵਗੜਨ ਤੇ - ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ 811 ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿਕ ਡਾਕਟਿ ਦੇ
ਦਫ਼ਤਿ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਕਿੋ। ਐਿਿਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਾਂ ਿੈਡੀਕਲ ਲੋ ੜਾਾਂ ਲਈ, ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ 911 ਡਾਇਲ ਕਿੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਸੂਰਚਤ ਕਿੋ
ਰਕ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਰਵਖੇ ਹੋ।

ਗਤੀ ਰਵਿੀ/ਿੁਲਾਕਾਤੀ (Movement/Visitors)
ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਆਪ੍ਆਪ੍ਣੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ੂਿੀ ਰਿਆਦ ਦੌਿਾਨ ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਿੇ ਰਵਿੱਚ ਿਰਹਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ। ਵਾਇਿਸ ਨੂ ੂੰ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਿ 'ਤੇ
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਠਰਹਿਾਅ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਇਿੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੋਈ-ਿੁਲਾਕਾਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਖਾਣਾ (Meals)
ਹਿ ਿੋਜ਼, ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਸਵੇਿ, ਦੁ ਪ੍ਰਹਿ, ਿਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਰਡਰ ੂੰਕ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਿਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਬਾਹਿ ਦੀਆਾਂ ਫੂ ਡ ਰਡਰਲਵਿੀ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਜਾਾਂ ਹੋਟਲ ਰਵਖੇ ਿੂਿ ਸਿਰਵਸ ਨੂ ੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਿਹੇਜ਼
ਕਿੋ, ਰਕਉਂਰਕ ਰਸਿਫ਼ ਅਰਿਕਾਿਤ ਕਿਿਚਾਿੀ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਾਂ ਰਵਖੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੁ ਿਾਇੂੰਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿ ਿੋਜ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਕਿਨਗੇ। ਜੇਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਰਕਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਿਜੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਖੁਿਾਕ ਉੈੱਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦਿੱਸ।ੋ

ਟੂ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਾਣੀ (Tap Water)
ਹੋਟਲ ਦੀਆਾਂ ਟੂ ਟੀ ਰਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ੀਣਯੋਗ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ (Information For Your Stay)

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਾਂ (Assisted Self-Isolation Site)
ਿੂਿ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ (Room Services)
ਹਾਉਸਕੀਰਪ੍ੂੰਗ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਦਿਾਾਂ, ਗ਼ੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਰਵਿੱਚ ਲੁ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਿਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਿ ਿਿੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਿ ਹੋਿ ਸਿਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਕੂ ੜਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਤੇ ਗਏ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਚਾਦਿਾਾਂ ਨੂ ੂੰ
ਿੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਪ੍ਲਾਸਰਟਕ ਦੇ ਬੈਗਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਛਿੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਿ ਿਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜਵੇਂ

ਹੋਟਲ ਵਿੱਲੋਂ ਰਨਿਦੇਸ਼ ਰਦਿੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ (ਦੁ ਬਾਿਾ, ਆਪ੍ਣਾ ਦਿਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਸਿੇਂ ਇਿੱਕ ਿਾਸਕ ਪ੍ਰਹਨ ਕੇ)।
ਰਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ (Personal Care Measures)
ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਿੱਥੇ ਿਰਹਣਾ ਆਿਾਿਦੇਹ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਰਦਿੱਤੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ:

•

ਸ੍ਟਟਰ ੇਰਚੂੰਗ, ਹਲਕੀਆਾਂ ਗਤੀਰਵਿੀਆਾਂ ਆਰਦ ਕਿਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ੂੰ ਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲ ਿਿੱਖ।ੋ

•
•

ਆਿਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਾਾਂ ਕਿੱਢਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤੂੰਨਤਾ, ਰਿਆਨ ਲਗਾਉਣ, ਡੂ ਘ
ੂੰ ੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਰਭਆਸ ਕਿੋ।
ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਹੋ (ਰਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, FaceTime, WhatsApp, Skype) ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਿੋ ਰਕ
ਤੁ ਸੀਂ ਨੇ ਿ ਨਾਲ ਖਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਰਚਤ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਰਚਤ ਨੀਂਦ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ।

•

ਉਹ ਕੂੰਿ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਾਾਂ ਕਿੱਢੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਚੂੰਗਾ ਿਰਹਸੂਸ ਕਿਵਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸੂੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਜਾਾਂ ਰਕਤਾਬ ਪ੍ੜਹ ਨਾ।

•

ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂ ੂੰ ਦਿੱਸੋ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਰਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਠਰਹਿਾਅ ਨੂ ੂੰ ਰਬਹਤਿ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਿਿੇ ਰਵਿੱਚ ਰਡਰਲਵਿੀ (Deliveries to Hotel or your Room)
ਜੇਕਿ ਜ਼ਿੂਿੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋ ੜਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਸਾਨੂ ੂੰ ਦਿੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ੂਿੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼
ਕਿਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਰਕ ਤੁ ਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦਾ ਆਿਡਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਿਹੇਜ਼ ਕਿੋ ਅਤੇ ਬਾਹਿ ਤੋਂ

ਆਏ ਪ੍ੈਕੇਜ ਨਾ ਲਵੋ।
ਇੂੰਟਿਨੈ ੈੱਟ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਾਂ (Internet and phone calls)
ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਨਿਿਾਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੁਫ਼ਤ ਵਾਈਫਾਈ ਐਕਸੈਸ ਕਿਨ ਲਈ ਰਨਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਬਾਹਿ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਾਂ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਿੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ।

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ (Communications with Isolation Staff)
ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਾਂ ਰਫ਼ਕਿਾਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ੁਿੱਛੋ। ਜੇਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਸਰਭਆਚਾਿਕ, ਸਿਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰਕਸੇ ਭਾਈਚਾਿਕ ਸੂੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਕਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁ ਿੂੰਤ ਸਹਾਇਤਾ (Urgent Assistance)
ਐਿਿਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਖਿ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤਾਾਂ ਰਵਿੱਚ, 911 ਨੂ ੂੰ ਕਾਲ ਕਿੋ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ (Information For Your Stay)

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਾਂ (Assisted Self-Isolation Site)

ਅੂੰਰਤਕਾ A: ਲਾਜ਼ਿੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦਦੀ ਰਿਆਦ 'ਤੇ ਰਸਿੱਰਖਆ(Appendix A: Education on mandatory isolation
periods)
ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ
•

ਜੇਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਖੂੰਘ, ਬੁਖ਼ਾਿ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਿੀ, ਵਗਦਾ ਨਿੱਕ, ਜਾਾਂ ਗਲੇ ਰਵਿੱਚ ਖਿਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਰਕਸੇ ਪ੍ੁਿਾਣੀ ਰਬਿਾਿੀ ਜਾਾਂ ਰਸਹਤ ਦੀ
ਸਰਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕਨੂ ੂੰਨੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 10 ਰਦਨਾਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਇਕਿੱਲੇ ਿਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਰਿਆਦ ਲਿੱਛਣ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਰਦਨ ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ, ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ
ਵੀ ਵਿੱਿ ਸਿਾਾਂ ਹੈ।

ਕੋਰਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ੋਜੀਰਟਵ ਆਇਆ ਹੈ
•

ਜੇਕਿ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ੋਜੀਰਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕਨੂ ੂੰਨੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 10 ਰਦਨਾਾਂ
ਲਈ ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਇਕਿੱਲੇ ਿਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

•

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਰਿਆਦ ਲਿੱਛਣ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਰਦਨ ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ, ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਿ ਸਿਾਾਂ
ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਿੱਕੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪ੍ਿਕ
ਕਿੀਬੀ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਦੇ ਿਾਪ੍ਦੂੰਡ: (a) ਰਨਿੱਜੀ ਸੁਿਿੱਰਖਆ ਉਪ੍ਕਿਣਾਾਂ (PPE) ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਾਂ ਸਿੀਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ
ਹੈ; (b) PPE ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਾਂ (15 ਰਿੂੰਟ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਸਿੇਂ ਲਈ 2 ਿੀਟਿ ਦੇ ਅੂੰਦਿ) ਲੂੰਬੇ ਸਿੇਂ ਤਕ ਨਾਲ ਿਰਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ
ਸਿੀਿਕ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਹੈ, (c) ਰਸਿੱਿੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਛਿੱਕ ਿਾਿੀ ਜਾਾਂ ਖੂੰਰਘਆ ਰਗਆ ਹੈ।
•

ਜੇਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਕਸੇ ਕਿੀਬੀ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਦਾ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ੋਜੀਰਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕਨੂ ੂੰਨੀ ਤੌਿ 'ਤੇ
14 ਰਦਨਾਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਇਕਿੱਲੇ ਿਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਨਜ਼ਿ ਿਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

•

ਜੇਕਿ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਿਾਨ ਖੂੰਘ, ਬੁਖ਼ਾਿ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਿੀ, ਵਗਦੀ ਨਿੱਕ, ਜਾਾਂ ਗਲੇ ਰਵਿੱਚ ਖਿਾਸ਼ ਕਾਿਨ ਰਬਿਾਿ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿੱਛਣ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਰਦਨਾਾਂ ਲਈ ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਖੁਦ ਨੂ ੂੰ ਇਕਿੱਲੇ ਿਿੱਖਣ ਾਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ
ਵਿੱਿ ਸਿਾਾਂ ਹੋਵੇ।

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ
•

ਸੇਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ) ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਰਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਾਂਦਾ
ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਇਕਿੱਲੇ ਿਰਹਣ ਦੀ ਅਵਿੀ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ੂਿਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਂ ਦੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੂੰ ਘਿ ਰਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਾਂ ਰਵਖੇ ਹੀ
ਿਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ (Information For Your Stay)

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਾਂ (Assisted Self-Isolation Site)
ਜਿੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ
•

ਜੇਕਿ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਲੈ ਬ ਵਿੱਲੋਂ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਿਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਕੋਰਵਡ -19 ਨਾਲ ਸੂੰਕਿਰਿਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਰਜੂੰਨਹਾਾਂ ਰਵਿੱਚ ਲਿੱਛਣ ਰਦਖਾਈ ਰਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣਾ ਕਿਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪ੍ਿੱਕੇ
ਕੋਰਵਡ -19 ਕੇਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਰਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਥਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਬਾਿੇ ਵੇਿਵੇ ਸਰਹਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ: https://www.alberta.ca/isolation.aspx

