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COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਹਾਰਮਨੀ ਬੀਫ
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4 ਮਈ, 2020

ਬਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ: (About the Illness:)
•

Coronavirus (ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ)ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ? ਕੀ ਦਸਤ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਵਾਂਤਰੀਕਾ ਹੈ? (Is there
an updated list of how Coronavirus presents? Is diarrhoea a new way it presents?)
o ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ: https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign
o ਦਸਤ ਨੂੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣਵਜੋਂ ਦੱ ਬਸਆ ਬਿਆ ਹੈ।

•

ਇਕ ਵਾਰ COVID ਹੋਣ ਤੇ ਕਕਿੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੈਲਸਕਦਾ ਹੈ? (How long are you contagious, once you get
COVID?)
o ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਹਲੀਵਾਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਦਨਾਂਤੱ ਕ
o
o
o

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਦਖਾਈ ਦੇਣ ਬਵਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਬਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 14 ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਬਵੱ ਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ।
ਲੋ ਕ ਲੱਛਣ ਬਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ 1-2 ਬਦਨ ਪਬਹਲਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ 10 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਬਵੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਬਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ

o
o

ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨੂੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਬਕਹਾਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਬਦਨਲੂੰਘ ਿਏ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਬਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸਲਾਹ ਬਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਬਕਤੁਸੀਂ ਦੂਬਜਆਂ
ਬਵੱ ਚ ਲਾਿ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਵੱ ਖ ਰੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।

•

ਠੀਕ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹੈ? (When is it safe for recovered employees to
return to work?)
o ਜੇ ਜਾਂਚ ਬਵਚ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਹੋਣਾਪਾਇਆ ਬਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ
o

ਤਰਹਾਂ ਖਤਮਹੋਣ ਤੱ ਕ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੂੰਮਾ ਹੋਵੇ ਉਸਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 10 ਬਦਨਾਂਲਈ ਅਲੱਿ ਰਬਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਅਬਜਹੇਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਬਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ COVID-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕਹੈ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਅਬਜਹੇ ਬਵਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਹੈ ਬਜਸ ਨੂੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ COVID-19 ਹੋਵੇ ਤਾਂਸੂੰ ਪਰਕ ਬਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ 14 ਬਦਨਾਂਲਈ ਅਲੱਿ ਰਬਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਕੀ ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ ਕਕ 4ਕਵੱ ਚੋਂ 1 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਕਵਚ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ? (Is it true that an estimated 1 in 4
Coronavirus carriers could be Asymptomatic?)
o ਅਬਿਐਨਾਂ ਬਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਮਬਲਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਕ 4 ਬਵੱ ਚੋਂ 1 ਕੈਰੀਅਰ ਬਵਚ
ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।

•

ਕੀ ਸਿੰ ਕਰਕਮਤ ਅਤੇ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਚ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਦੂਸਕਰਆਂ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਕਰਕਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਸ
ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? (Do infected and asymptomatic persons shed the virus enough to infect others?)
o ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ COVID-19 ਟੈਸਟਬਵਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਵਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਅਜੇ
ਵੀਛੂਤਕਾਰੀ ਮੂੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਵਚ ਉਹ ਛੂਤਕਾਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ
ਆਉਣ ਤੋਂ 10 ਬਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਘਰ ਰਬਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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•

ਕਿਨਾ ਲੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ ਕਕਿੰ ਨਾ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? (How contagious can an asymptomatic person be?)
o ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਬਖਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਕ ਬਹੁਬਿਣਤੀ ਲੋ ਕ ਬਜਹਨਾਂ ਦੀ COVID ਲਈ
o

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਬਵਚ ਆਏ ਸਨ।
ਸਾਨੂੂੰ ਲਿਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਜਨਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਬਜੂੰ ਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਬਫਰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ ਸਾਵਿਾਨ ਰਬਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸਨਸਨੀ ਭਕਰਆ ਿੁਿਾਰ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣ ਵਰਗੇ
ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਦੁਿਾਰਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਕਹਾਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹੈ? (If you had initially tested negative but suddenly developed light symptoms like
feverish sensation and running nose and was asked to be retested but feels better. Is it safe to return to
work?)
o ਬਜਸ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੂੰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ
(ਜੋ ਵੀ ਲੂੰਮਾ ਹੋਵੇ) ਘਰ ਰਬਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸਦੀਪਾਲਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹਲਾਤਾਂ ਬਵਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ COVID-19
ਲਈਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ।

•

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਕਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਮੈਨਿੰ ੂ ਦੁਿਾਰਾ ਿੁਿਾਰ ਮਕਹਸੂਸ
ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 811 ਨੂਿੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂ ਦੁਿਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਕਗਆ। ਜੇ ਦੁਿਾਰਾ
ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨਿੰ ੂ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (When I first tested my test came
back negative. Two days later I felt feverish again so I called 811 and was asked to come in for testing again.
Should
if the
test ਦੇ
is ਲ
negative
again?)
o I go
ਬੁਖback
ਾਰ ਅਤੇtoਨੱwork
ਕ ਵਿਣਾ
COVID
ੱ ਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
o

ਤੁਹਾਨੂੂੰ 10 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱ ਕ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੂੰਮਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਮੁੜ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ

o
o

ਕਰਾਉ।
10 ਬਦਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ’ਤੇਨਾ ਜਾਵੋ
ਜੇ ਜਾਂਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੂੰ ਮ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਯੋਿ ਹੋਵੋਿੇ।

•

ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕਲਆ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਧਾਤ, ਲਕੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਘਿੰ ਕਟਆਂ ਅਤੇ ਕਦਨਾਂ ਤਕ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ
ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇਕਵਅਕਤੀ ਕਵੱ ਚ ਸਿੰ ਚਾਰ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਡਗਰੀ ਕਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? (We
have learned that this corona virus can live on metals, woods and other things for hours and days. Does the
viral load matters for the degree of transmission from person to person or a minimum number of the virus
can cause the disease?)
o ਹਾਂ - ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਲੋ ਡ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਾਪ ਹੈ ਬਜਸ ਨੂੂੰ ਲਾਿ
o

ਲੱਿਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਕੁਝ ਬਵਅਕਤੀ ਬਜਨਹਾਂ ਬਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਉਹ ਬਵਸਾਣੂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਬਕ

o

ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਬਵਚ ਬਜੱ ਥੇ ਇਕ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ COVID ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ।
ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸੀਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਤਹ ਤੇ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਿਲੇ ਦੇ ਬਪਛਲੇ ਬਹੱ ਸੇ ਬਵਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਇਰਸ ਦੀ
ਛੋਟੀ ਬਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸਬਟੂੰ ਿ: (Testing:)
•

ਜੇ ਤੂਹਾਨੂਿੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਫਰਤੂਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜਟੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? (If you have no symptoms, can you test
positive?)
o ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜਟੀਵ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਕਦਿਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਕਰਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
(People who don’t show symptoms can also spread the virus. Why not test everyone?)
o ਅਸੀਂ Cargill (ਕਾਰਬਿਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਵਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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o
o

ਜੇ ਤੂਹਾਨੂੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਫਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ Continuing Care Homes(ਬਨਰੂੰ ਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ) ਬਵੱ ਚ, ਅਸੀਂਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ

o

ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਲਈ, ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਬਜਨਹਾਂ ਬਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ,

o
o

ਬਕਉਂਬਕ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਿ ਲੱਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਬਵੱ ਚ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਯੋਿ ਹੈ।
ਸਾਨੂੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਬਟੂੰ ਿ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਬਟੂੰ ਿ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਤੁਬਲਤ

o

ਕਰੀਏ।
ਸਾਰੀ ਟੈਸਬਟੂੰ ਿ ਮੁਫਤ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨਿੰ ੂ ਪਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਏਐਚਐਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਕਹੜੇ
ਕਵਕਲਪਹਨ? (I tried to do the online assessment, but I don’t understand the questions. What other options
does AHS have?)
o ਲੋ ਕ ਹੈਲਥ ਬਲੂੰਕ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਬਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਬਸੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਭਾਵਤ
o

COVID-19 ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਬਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਵਸੇਸ ਬਸਖਲਾਈ ਬਦੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ।
ਬਸਹਤ ਬਲੂੰਕ 24/7 300 ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਭਾਸਾਵਾਂ ਬਵਚ ਬਵਆਬਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਮਦਦ ਲਈ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰਬਹਣਾ (Self-Isolation and Protection)
•

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਕਉਂਕਕਅਕਜਹੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਹਨ ਜੋ
ਿੁਦ ਸਿੰ ਕਰਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਜਹੜੇ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਸਿੰ ਕਰਕਮਤ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ
ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸ ਸਕਿਤੀ ਕਵੱ ਚ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ
ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰਕਹਣਾ ਪਏਗਾ। (I’m wondering if you can talk more about isolation as there is much
confusion around those who are not infected but who may be living with those who are positive or
symptomatic and isolating. Sometimes it is unclear to those in that situation whether they have to isolate as
ਉਹ ਲੋ ਕ
ਜੋ ਬਕਸੇwell.)
ਅਬਜਹੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਬਹ ਰਹੇ ਹਨ ਬਜਸਦਾ COVID-19 ਦਾ ਪੁਸਟੀਕਰਣ ਕੇਸ ਹੈਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਵੀ 14 ਬਦਨਾਂ
well oif they’re
feeling
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਬਦਨ ਉਦੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਬਹਲੀ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
o

ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਬਕਸੇ ਪਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੂੰ ਵੀ 14 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਲੱਿ-ਥਲੱਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਜਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਲੱਿ-ਥਲੱਿ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ
ਬਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਬਬਮਾਰ ਪਤੀ ਨੂੂੰ ਇਕ ਵੱ ਖਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਬਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ ਬਵਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਸੀਮਤ

•

ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱ ਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਚ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (If there is a
confirmed case in the household, what should the other people in that household do?)
o ਜੇ ਪਬਰਵਾਰ ਬਵਚ COVID -19 ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸਟੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ
o
o

ਲੱਿਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 14 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਾਿ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਿਾ।
ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਬਦਨ ਪੂਰੇ ਪਬਰਵਾਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ

o

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਘਰਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਬਹਣ ਬਵਚਮੁਸਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 811 ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਇਹ ਕਕਉਂ ਹੈ ਕਕ ਮੇਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ COVID-19 ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ? (Why is it that some people in my household have gotten COVID-19 and other people in my same
household haven’t?)
o ਚੀਨ ਬਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਬਵੱ ਚ, ਬਸਰਫ 15% ਪਬਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੂੰ ਕਰਬਮਤ ਹੋਏ। ਬਕੂੰ ਨੇ ਲੋ ਕ ਸੂੰ ਕਰਬਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਸ
o

ਿੱ ਲ ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਬਬਮਾਰ ਬਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਿ ਰਬਹਣਾ ਬਕੂੰ ਨਾ ਚੂੰ ਿਾ ਬਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਆਮ ਉਪਾਅ - ਬਜਵੇਂ ਹੱ ਥ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ
ਰੱ ਖਨਾ -ਤੁਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਵਚਕਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਲਾਿ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।

•

ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
(What is your opinion on wearing gloves versus wearing no gloves and using sanitizer when possible in the
workplace?)
o ਦਸਤਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਝਣਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਲਿਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹ
ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਦਸਤਾਬਨਆਂਨਾਲ ਸਤਹਾਂ ਨੂੂੰ ਛੂਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੂੰ ਹ, ਨੱਕਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੂੰ ਵੀ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ
o

ਫੈ
ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਜੇਲਕੋਾਈ
ਦੂਸਰਾ
ਵੀ ਉਹੀਦਸਤਾਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਦਸਤਾਬਨਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਬਰਹ

o

ਹੋਵ।ੋ
ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਬਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਬਖਆ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਸਹਤ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਖਆ, ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਅਿਾਰਤ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .

•

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਰੇ / ਗਿੰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਪਰਿਿੰ ਧਨ ਿਾਰੇ ਕਵਆਕਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਸਕ ਕਕਿੰ ਨੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਠੀਕ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਕਗੱ ਲੇ / ਗਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ? (Please explain mask protocol and safe handling of
used/dirty masks. How long are masks good for? What if they get wet/dirty?)
o ਬਜਸ ਬਕਸਮ ਦੇ ਮਾਸਕ ਹਾਰਮਨੀ ਬਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਬਸਫਾਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਬਜਆਂ ਦੀ ਰੱ ਬਖਆ ਲਈ ਬਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ: ਦੂਬਜਆਂ ਤੱ ਕ ਪਬਹਨਣ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ
o
o

ਫੈਲਾਵ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ।
ਜੇ ਮਾਸਕ ਬਿੱ ਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿੇਰੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਬਹੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਬਦਬਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਪਬਹਬਨਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ਿੂੰ ਦਾ ਮੂੰ ਨ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਬਹਲਾਂ
ਉਸਨੂੂੰ ਸੁੱ ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਅਿਾਰਤ ਹੈਂਡ ਰੱ ਬ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਮਾਸਕ
ਦੇ ਅਿਲੇ ਬਹੱ ਸੇ ਨੂੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਸਬਟਕ ਲੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੂੜੇਦਾਨ ਬਵੱ ਚ ਤੁਰੂੰਤ ਸੁੱ ਟ
ਬਦਓ। ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਅਿਾਰਤ ਹੈਂਡ ਰੱ ਬ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ

o
o

ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਬਕਉਂਬਕ ਵਾਇਰਸ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
Harmony
ਸਕਰਸਕਦੇ
ੀਬਨੂੰਿਹੋਪਰ।ਬਕਬਰਆ ਦੇ ਬਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਮਾਸਕ
ਛੂ
ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂBeef
ਤੁਹਾਡੇ(ਹਾਰਮਨੀ
ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਿੂੰਬੀਫ)
ਦਾ ਕਰ
ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੂੰ ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਬਸੂੰ ਿ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਬਸੱ ਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।

•

ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂਿੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਿਾਰਾ ਪਕਹਨਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਕ ਕਮਲੇ ਗਾ? (Will
we get a fresh mask to wear back to work in the morning if we are carpooling?)
o ਹਾਂ, ਹਾਰਮਨੀ ਕਾਰਪੂਲ ਨੂੂੰ ਇਕ ਵਿੇਰੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੱ ਖਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ।
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ਹਾਰਮਨੀ ਬਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਬਖਆ (Worker Safety at Harmony)
•

ਪਲਾਂਟ ਕਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਕਕਰਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? (What is the current procedure for new employees coming to the plant? Are they being
tested before they start work?)
o AHS Medical Officer of Health (MOH) ਏਐਚਐਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ (ਐਮਓਐਚ) ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਬਸਹਤ ਅਬਿਕਾਰੀ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਬਕਬਰਆ
ਦੀ ਬਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਖੁਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। MOH (ਐਮਓਐਚ) ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਰਮਨੀ ਬੀਫ
o

ਲਈ
ਕੋਈ ਬੀਫ
ਵਾਿੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਬਸਫਾਰਸਾਂ ਨਹੀਂਲਈ
ਸਨ।ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਐਚਐਸ ਨਾਲ ਬਮਲਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਹਾਰਮਨੀ

o

ਰੱ ਖੇਿੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਬਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Absence Line (ਐਬਸੈਂਸ ਲਾਈਨ) ਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ
ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵੇਂ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਨਸਚਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨਹੈ ਬਕ ਬਜਹੜੇ ਬਬਮਾਰ ਹਨ

o

ਉਹ ਲਾਿ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ’ਤੇ ਨਾਂ ਆਉਣ।
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਰਬਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਇਹ ਬਨਰਿਾਰਤ
ਕਰਨ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਿੀ ਬਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

•

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂਿੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਣਾ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਕ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? (Do
you consider it safe to continue the production at harmony even though many people haven’t been tested?)
o ਹਾਂ ਹਾਰਮਨੀ, ਜਾਂਬਕਸੇ ਵੀ ਕੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈਚੂੰਿੀ ਸਫਾਈ ਦੇ
ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਅਬਭਆਸ ਕਰਨਾ: ਕੀ ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀ ਹੈ ਬਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ, ਮਾਸਕਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ,
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋਣਾਜਾਂ ਹੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ
o
o

ਘਰ
ਅਸੀਂਰਬਹਣਾ।
ਹਾਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੀਆਂ ਬਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਬਖਆ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬਵਵਹਾਬਰਕ ਉਪਾਅ ਹਨ ਬਜਨਹਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ ਸਾਬਰਆਂ ਨੂੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇਅਬਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਇਹ ਇੱ ਕ ਚੁਣੌਤੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬਨਯੂੰ ਤਰਣਦੀ ਵੀ ਬਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਵਵਹਾਬਰਕ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ
ਸਬਥਤੀ ਬਵੱ ਚ ਵਾਿੂ ਸੁਰੱਬਖਆ ਪਰਦਾਨਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਬਟਕ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ।
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