Punjabi (India)
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ COVID-

ਜੇ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਹਨ,

19 ਅੰ ਦਰ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ

ਤ� ਿਕਸੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�

ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜੰ ਨ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ ਵਧੇਰੇ

ਅਲਬਰਟੈਨ ਜ਼ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ COVID-19 ਸਵੈ-

ਜੋਖਮ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਮੁ ਲ�ਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ।

ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਿਵਅਕਤੀ, ਮਰੀਜ਼�, ਵਸਨੀਕ�, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ� ਨੂੰ ਿਮਲ
ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਕਸੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ
ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ:

ਵਧੇ ਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਮਨ� ਨੀਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ AHS ਿਟਪ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ
ਵੇ ਖੋ.

ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ੍� ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਆਪਣੀ ਭੂ ਿ ਮਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਿਨਰਧਾਰਤ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤ � ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰ੍ ਭ ਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,

ਕੀ ਤੁਸ� ਉਨਹ੍� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨਹ੍�
ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪਰਚੇ
ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ।ੋ

(Designated Family
and Support
Persons)

ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਾ.

ਿਕੰ ਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਲਈ?

ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਿਵਅਕਤੀ

ਵਰਚੁ ਅ ਲ ਸਪੋ ਰਟਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇ ਖੋ: ਟੈਕਨ� ਲੋ ਜੀ

ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਮ� ਕਦ� ਹੈ;

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਦੌਿਰਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਿਕਵ�

ਮਨ�ਨੀਤ ਪਿਰਵਾਰ

ਉਨਹ੍ � ਲਈ ahs.ca/visitation ਵੈੱ ਬਪੇ ਜ ਦੇਖੋ ।

COVID-19 ਦੇ ਦੌਰ ਾਨ
(Know Your Role
During COVID-19)

ਇੱਕ ਮਨ�ਨੀਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ� ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸੁੱ ਖ ਅਤੇ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਿਵੱ ਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਨ�ਨੀਤ
ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਅਕਤੀ...

(As a designated family/support
person you play an important role in
the safety, comfort and recovery of
patients and residents. A designated
family/support person…)
ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਦੀ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜ�

ਮਨ�ਨੀਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸੇਵਾ
ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ... (Designated family/support
persons provide needed…)
ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ।
ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ।
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ।

ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਫਾਈ,

ਕੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼/ਿਨਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੇ

ਲ�ਡਰੀ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਸਮਾਨ।

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ, ਇੱਕ ਨ�ੜਲਾ
ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ, ਜ� ਰਸਮੀ ਜ� ਗੈਰ
ਰਸਮੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ,

ਸੁਣਨ, ਵੇਖਣ, ਭਾਸ਼ਣ, ਬੋਧ, ਬੌਿਧਕ ਜ� ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ
ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਲਈ
ਸੰ ਚਾਰ ਸਹਾਇਤਾ।
ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।

ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨ� ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ�

ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ

ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਮਤ

ਸਹਾਇਤਾ।

ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਹ੍� ਮੌਜੂਦਾ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੂੰ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ।

ਿਕਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼
ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ: (To protect yourself and your loved
one while inside of a facility, we need
you to:)
ਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਹਤ
ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ
ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ।
ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਿਹਦਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ �ਪਰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪਿਹਨ�।
ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖੋ।
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 ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ� ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ, ਤ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

