Punjabi (India)
ਇੱਕ ਮਨ�ਨੀਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। ਤੁਸ� ਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵੀ

ਜੇ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ�
ਿਕਸੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਲਬਰਟੈਨਜ਼ ਲਈ
ਿਦੱਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ COVID-19 ਸਵੈ-ਮੁਲ�ਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਮਨ�ਨੀਤ ਪਿਰਵਾਰ

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਿਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ
COVID-19 ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ
ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਮਨ�ਨੀਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ AHS ਿਟਪ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ� ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਣ ਦਾ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼�,
ਵਸਨੀਕ�, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹ੍� ਨਾਲ

ਸਿਹਪਾਠੀ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਇਸ ਦੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬਜਾਏ ਉਨਹ੍� ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ।

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਵਅਕਤੀ

(Designated Family
and Support
Persons)

ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਿਨਰਧਾਰਤ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ
ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹ੍� ਲਈ
ahs.ca/visitation ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੇਖ।ੋ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ COVID-19 ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।

COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ
(Know Your Risk
During COVID-19)

ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ

ਿਕਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ

(Know your risk of unknown exposure)

ਤੁਸ� COVID-19 ਦੇ �ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ

ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:

ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇਹ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ:

(To protect yourself and your loved one while
inside of a facility, we need you to:)

ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵਚ ਦੇਰੀ

ਤੁਸ� ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਰਿਹੰ ਦੇ

ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ

ਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਹਤ ਸਕਰੀਿਨੰਗ

ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ

ਹੋ ਿਜਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜ� ਿਜੱਥੇ COVID-19
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਕਪ
ੋ (ਜ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ

ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ

ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ।

ਹੋ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ।

ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰ ਡ

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

ਜ� ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੌਰ ਤੇ

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ� COVID-19 ਦੇ �ਚ
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਜਾ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ (ਜ�
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
ਤੁਹਾਡਾ 15 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਇਸਤ� ਘੱਟ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ
ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਹ� ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਾਏ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖੋ।

ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਿਹਿਨਆ ਹੈ।

ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ।

ਆਏ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਿਹਮਾਨ

ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਦੂਿਜਆਂ

ਨਹ� ਹਨ।

ਨਾਲ ਇਕੋ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ

ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ/ਬਾਹਰ ਆਉਣ
ਵੇਲੇ; ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ; ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਹੱਥ� ਦੀ
ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ।
ਮਨ�ਨੀਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਪਾ ਕੇ

ਨਹ� ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜ�ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਗਾਤਾਰ
ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ।

ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ

ਤੁਸ� ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧ�ਦੇ ਜ� ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ

ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ।

ਨਹ� ਕਰਦੇ।

ਤੁਸ� ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧ�ਦੇ ਜ� ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ

ਤੁਸ� ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਕਈ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਜ�

ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਵਸਨੀਕ� ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਹੋ

ਤੁਸ� ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ� ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜ�ਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਪਰ੍�ਤ ਜ� ਦੇਸ਼� ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸ� ਉਸੇ ਿਦਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਈਟ� ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ

ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਹ� ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜ� ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੌਰ ਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਿਹਮਾਨ

ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ (2) ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ

ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ �ਪਰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪਿਹਨ�।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਦੋ ਹੋਰ� ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ�

ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਮੂਹ

ਤੁਸ� ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹਨ� ਨਾਲ ਤੁਸ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਦੂਿਜਆਂ

ਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ

ਜ�ਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸ� �ਚ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋ, ਤ� ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ

ਸਮਰਥਨ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਜ� ਿਮਲਣ ਨਹ� ਜਾ ਰਹੇ।

ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੋ ਜ�

ਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ� ਦੂਜੇ ਪਰ੍�ਤ� ਜ� ਦੇਸ਼� ਤ�।

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ।

ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ� ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ।

