
Tip Sheet for Designated Family/Supports during 
COVID-19 Pandemic (ਮਨ� ਨੀਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਸੁਝਾਅ ਸ਼ੀਟ COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ। ਹਰਕੇ ਦੀ ਿਸਹਤ 
ਦੀ) ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਿਭਆਸ। 

ਜੁੜੇ ਰਹੋ: ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਕ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਿਮਲਣਾ ਹੈ ਜ� ਵਰਚੁਅਲ ਰਪੂ ਿਵੱਚ। 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼, 
ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰੋਤ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੈਮਰ ੇਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ:ੋ 
 

COVID-19 Self-Assessment for Albertans 
(Albertans ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ COVID-19 ਸਵੈ-ਮੁਲ�ਕਣ) ਟੂਲ। 
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਨਲਾਈਨ  
ਪੂਰੀ ਕਰ।ੋ 

 
 

ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ COVID-19 ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਬਾਹਰ ਲੈ 
ਕੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜੰਨ�  ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਆ�ਦ ੇਹਨ, ਉੰਨਾ ਵਧਰੇ ੇਉਹ ਜੋਖਮ 
ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ 

ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮਨ� ਨੀਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ, 
ਮਰੀਜ਼�, ਵਸਨੀਕ�, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਚਿਕਤਸਕ� ਨੰੂ ਿਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ 
ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ। ਿਕਸੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 

•  ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇ
ਹੋਣ ਤ� ਿਬਨ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਤ� ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਮ� ਕਦ� ਹੈ; 
ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ? 

•   ਕੀ ਤੁਸ� ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਘਟਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ? 

COVID-19 ਦ ੇਫੈਲਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ (ਿਚੰਤਾ ਵਾਲੇ ਵੈਿਰਐਟਂ ਸਮੇਤ), 
ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ/ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਤੇ ਮਨ� ਨੀਤ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਜਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼� ,'ਤ ੇਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ 
ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਾਧ ੂਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ 
public health ਦ ੇਸਾਰੇ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਿਕੰਗ, ਅਲੱਗ-ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਇਕ�ਤਵਾਸ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੂਰੀ 
COVID-19 ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

  
COVID-19  
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ 
ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਜਾਣੋ 
(Know Your Role During COVID-19) 

ਮਨ� ਨੀਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਮਨ� ਨੀਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 
ਲਈ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੰੂ ਜਾਣੋ 
ਵਾਲੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖੋ। 

Punjabi 

https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx


 

 
 
ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਰੋਗੀ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵੱਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ 
ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹ: 
(You play a role in the safety, health and recovery 
of a patient or resident as someone they:) 

• ਉਨ� � ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਵਜ� ਪਛਾਣ  
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

• ਉਨ� � ਦੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਾ  
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਮਨ� ਨੀਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
(Designated support persons assist with:) 

• ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 

• ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। 

• ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ। 

• ਿਨ�ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਫਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਧਣੋਾ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦਾ 
ਸਮਾਨ। 

• ਸੁਣਨ, ਵੇਖਣ, ਭਾਸ਼ਣ, ਬਧੋ, ਬੌਿਧਕ ਜ� ਯਾੱਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆ ਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ। 

• ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਕਰਨਾ। 

• ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਣਾ। 

ਿਕਸੇ ਸੁਿਵਧਾ ਕ�ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਿਖਆ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ:  
(To protect yourself and your loved one while inside a 
facility, we need you to:) 

• ਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿਰਪਰੋਿਟੰਗ ਸਮੇਤ COVID-
19 ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ,ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਠੇ ਿਦੱਿਤਆ ਂਿਵੱਚ� 
ਕੋਈ ਹ:ੈ 

• ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ�ਣਾ, ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਜ� ਨੱਕ 
ਵਗਣਾ 

• ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ COVID-19 ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਜ� 

• COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜ ੇ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ 

• ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਚਿਕਤਸਕ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

• ਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਮੌਜਦੂਗੀ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਦੇ �ਪਰ ਪਿਹਨ� । 

• ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰ ੇਿਵੱਚ ਰਹ।ੋ 

• ਜਦ� ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰ ੇਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹੋ ਜ� 
ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਮਾਸਕ ਨੰੂ ਪਾ�ਦੇ ਜ� 
ਲਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਦ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵ ੋਜ� ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ 

• ਪਿਰਵਾਰਕ/ਸਹਾਇਤਾ ਪਛਾਣ ਲੇਬਲ ਨੰੂ ਪਿਹਣ।ੋ 

 

ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਿਨਵਾਸੀ ਦਾ ਮਨ� ਨੀਤ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨ� ੜਲਾ ਸਾਥੀ ਜ� ਕਰੀਬੀ 
ਦੋਸਤ 

• ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ 

• ਰਸਮੀ ਜ� ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਦੇਖਭਾਲ  
ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦ ੇ

ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ� ਕਰ।ੋ 
ਸੰਸਕਰਣ 3; 4.8.2021 
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