Punjabi (India)

COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - Lilydale (Sofina Foods)
(

COVID-19 Outbreak Info – Lilydale (Sofina Foods))

ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਲਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

28 ਅਗਸਤ, 2020

(Q & A for Plant Workers)
ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ: (About the Illness:)

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? (What are the symptoms of COVID-19?)
•

COVID-19 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਖ�ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬੁਖਾਰ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ

ਖਰਾਸ਼, ਥਕਾਵਟ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਮਤਲੀ / ਉਲਟੀਆਂ, ਆਿਦ - ਲੱਛਣ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ: https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16997.aspx#sign

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ COVID ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨ� ਸਮ� ਲਈ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ? (How long are you
contagious, once you get COVID?)
•
•
•
•

ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤ� ਤੁਸ� ਅਗਲੇ 10 ਿਦਨ� ਲਈ ਛੂਤਕਾਰੀ / ਛੂਤ
ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜ� ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ।

ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� 2 ਤ� 14 ਿਦਨ� ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਲੋ ਕ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ� 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਲਾਗ / ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ�। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 10 ਿਦਨ�

ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ
ਰੱ ਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ,
•

ਭਾਵ� 10 ਿਦਨ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਅਸ� ਚਾਹੁਣੇ ਹ� ਕੀ ਲਾਗ ਦੂਿਜਆਂ

ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। Public Health ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸ ਸਕਣ ਿਕ ਕਦ� ਤੁਸ� ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ
•

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ।

ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹ� ਹੈ

ਠੀਕ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਦ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? (When is it safe for recovered
employees to return to work?)
•

ਜੇ ਤੁਸ� COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਲੱਛਣਤਮਕ ਹੋ: ਇਹ ਮਾਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ

ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਵਾਰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ� ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਹੋਈ ਉਦ� ਤ�, ਜ�

ਜਦ� ਲੱਛਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਾਫ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੇ – ਜੋ ਵੀ ਸਮ� ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ।
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨ�ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ COVID-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜ�

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੁਸ� COVID19 ਕੇਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� 14 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਹ ਮੰ ਨਿਦਆਂ ਿਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਜ� ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ)

ਕੀ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਅਤੇ ਿਬਨ�-ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ�ਦੇ

ਹਨ? (Do infected and asymptomatic persons shed the virus enough to infect others?)
•

ਿਬਨ�-ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਿਦਖਾ�ਦੇ, ਪਰ �ਨ� ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ

ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ COVID-19 ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ,
ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ ਹੈ, ਤ� �ਨ� ਨੂੰ ਸੰ ਕ�ਿਮਤ ਸਮਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਿਦਨ

ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� 10 ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਮੈਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ COVID-19 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਮੈਰੀ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ, 2020 ਤੱ ਕ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਗੈਰ ਲੱਛਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕੰ ਨਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? (How contagious can an asymptomatic

person be?)

•
•

ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਗਆਨਕ ਡੇਟਾ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸ� ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ� ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਲੋ ਕ, ਜੋ COVID-

19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, �ਨ� ਦਾ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਉਹ ਉਨ�� ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਿਜੰ ਨਾ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦੇ

ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਬੁਖਾਰ ਸਨਸਨੀ ਅਤੇ/ਜ� ਨੱਕ ਵਗਣ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ

ਲੱਛਣ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸ�

ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? (If you had initially tested

negative but suddenly developed light symptoms like a feverish sensation and/or running
nose and/or have been asked to be retested but now you feel better. Is it safe to return to
work?)
•

ਿਜਸ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਿਦਨ� ਲਈ ਜ� ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱ ਕ (ਜੋ ਵੀ

ਸਮ� ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ) ਵੱ ਖ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਉਹ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ� ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ
ਜਦ� ਮ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤ� ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਮੈਨੰ ੂ ਬੁਖਾਰ

ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਜ� ਿਫਰ ਤ� ਨੱਕ ਵਗਣ ਲੱਗਾ। ਮ� 811 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (When I

first tested my test came back negative. Two days later I felt feverish or had a runny nose
again. I called 811 and was asked to come in for testing again. Should I go back to work if

the test is negative again?)
•

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਵਗਦੀ ਨੱਕ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵਕਸਤ

ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਿਦਨ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਜਦ ਤਕ ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ, ਜੋ

ਸਮ� ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ।
•

ਤੁਸ� ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਇਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

(https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx) ਜ� 811 ਤੇ
•
•

ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਵਾਪਸ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10 ਿਦਨ� ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖੋ ਜ� ਜਦ� ਤਕ ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਸਮ� ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� 10
ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੈਸਿਟੰ ਗ: (Testing:)
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? (If you have no
symptoms, can you test positive?)
•

ਹ�, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਲੱਛਣ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਿਦਖਾ�ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕ� ਨਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
(People who don’t show symptoms can also spread the virus. Why not test everyone?)
•

ਅਸ� Lilydale/Sofina Foods ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟ ਪਲ�ਟ� ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�,

ਭਾਵ� ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।
•

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮ� ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

•
•
•

ਅਸ� ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ Continuing Care Homes।
ਅਸ� ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ� ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਭਾਵ� ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•
•

Alberta ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ� ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੀ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ�ਚ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ
ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਕਰੀਏ।

•
•

ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਹਨ।

ਅਸ� ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਮ� ਔਨਲਾਇਨ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਝਦਾ। AHS ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ? (I tried to do the online assessment, but I don’t understand the questions. What
other options does AHS offer?)
•
•

ਤੁਸ� Health Link 811 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੀ

ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰ ਭਾਵਤ COVID-19 ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Health Link 300 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ 24/7 ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਅਲੱਗ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ

(Self-Isolation and Protection)

ਕੀ ਅਸ� ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�? ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਕਰਿਮਤ
ਨਹ� ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਉਨ�� ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ� ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ

ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਨ�� ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵ� ਉਹ ਠੀਕ

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। (Can we talk more about isolation? There is a lot of confusion around

those who are not infected but who may be living with those who are positive or
symptomatic and isolating. It can be unclear to those in that situation whether they have
to isolate as well, even if they’re feeling well.)

•

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਉਸ

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਿਦਨ ਓਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਲੱਛਣ� ਦੀ

ਪਿਹਲੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
•
•

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਜੇ ਪਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਸਮ� ਤ� ਜਦ� ਪਤੀ ਨ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱ ਖਰੇ ਬੈਡਰੂਮ

ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱ ਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
(If there is a confirmed case in the household, what should the other people in that
household do?)
•

ਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ COVID-19 ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੈ, ਤ� ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ�

ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰੀਕ ਤ� 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•
•

ਇਹ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� 14 ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਜੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱ ਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� ਲੋ ਕ� ਦੀ

ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ, ਤੁਸ�

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾੱਕਟਰ ਜ� 811 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਿਜਹਾ ਿਕ� ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨ� COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇਹ
ਨਹ� ਹੋਇਆ? (Why is it that some people in a household have gotten COVID-19 and other

people in that same household have not?)
•
•

ਚੀਨ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ� ਿਵੱ ਚ, ਿਸਰਫ 15% ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਕੰ ਨ� ਲੋ ਕ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਅਲੱਗ ਹੋਣ' ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਧਾਰਣ ਉਪਾਅ - ਿਜਵ� ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ

ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ - ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ (mask protocol) ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ/ਗੰ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਰਬੰ ਧਨ ਦੀ

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। ਮਾਸਕ ਿਕੰ ਨ� ਸਮ� ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਹਨ? ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਿਗੱ ਲੇ /ਗੰ 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?)

•

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜੋ ਿਕ Lilydale/Sofina Foods ਿਵਖੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਸ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸਮੂਦਾਏ ਿਵੱ ਚ

ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਿਜਆਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ।
•
•

ਜੇ ਮਾਸਕ ਿਗੱ ਲਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਪ�ਭਾਵੀ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਬਾਹਰ ਜ� ਕੰ ਮ ਤੇ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ:

1. ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਰੱ ਬ ਜ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
2. ਮਾਸਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਧਾਗੇ ਜ� ਇਲਾਸਿਟਕ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਓ।
3. ਇਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁੱ ਟ ਿਦਓ।
4. ਮਾਸਕ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਰੱ ਬ ਜ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
•

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਨ�� ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਵਾਇਰਸ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ
ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਹਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਗੰ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

Lilydale/Sofina Foods ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ' ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਉਨ�� ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ�। ਜੇ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤ� ਨਵ� ਮਾਸਕ
ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੋਣ ਦਾ ਇਕ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਆਮ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਵ�ਗ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਿਵੱ ਚ ਧੋਣਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੂਿਲੰਗ (carpooling) ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਹਨ? (What are the recommendations around
carpooling?)
•

ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਪੂਿਲੰਗ (carpooling) ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
o

o

ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਘਰ� ਦੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 2 ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਵਾਹਨ ਸ�ਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਾਫਰ ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ।

ਕਾਰ ਿਵਚ ਹਰ ਸਮ� ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਢਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਸਹੀ ਤਰ�� ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Lilydale ਿਵਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ (Worker Safety at Lilydale)
ਨਵ� ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਲ�ਟ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਨ�� ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? (What is the current procedure for new and

returning employees coming to the plant? Are they being tested before they start work?)
•
•
•

ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮ� ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨਵ� ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ Lilydale/Sofina Foods 'ਤੇ

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Lilydale/Sofina Foods ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦਓ।

•
•

COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਬਮਾਰ

ਹਨ ਉਹ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� COVID-19 ਲੱਛਣ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ�
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
•

ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ�� ਨੂੰ Human Resources ਵੱ ਲ ਭੇਜੋ।

ਕੀ ਤੁਸ� Lilydale/Sofina Foods ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਦੀ

ਜ�ਚ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? (Do you consider it safe to continue the production at Lilydale/Sofina
Foods even though some people have not been tested?)
•

ਜੀ ਹ�। Lilydale/Sofina Foods, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੰ ਕਰਮਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤ�

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੰ ਗੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਪਾਵ� ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ: ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ

ਜਦ� ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਣਾ ਜ� ਹ�ਡ

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ।
•

ਅਸ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ� ਲਈ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ
Lilydale/Sofina Foods ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

•

ਇਹ ਿਵਵਹਾਰਵਾਦੀ ਉਪਾਅ ਹਨ ਿਜਨ�� ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਇਹ ਇੱ ਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਸਰੀਰਕ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀ ਵੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਵਹਾਰਵਾਦੀ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਿਰਆਰਸ (plastic barriers)।

Lilydale/Sofina ਿਵਖੇ ਵਰਕਰ� ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸੰ ਪਰਕ: (Important Contacts for Workers at
Lilydale/Sofina:)

Sofina
Christian Glico
403-718-0047 ext 3342
Calgary Catholic Immigration Society
https://www.ccisab.ca/
403-262-2006
Primary Care Network (PCN) Mosaic

http://mosaicpcn.ca/About/Pages/MPCN-Clinics.aspx
UFCW Local 401
https://gounion.ca/
403-291-1047
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਨ�ਕ ਭਾਸ਼ਾਵ�)

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx

Alberta Health COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ
www.alberta.ca/covid19
ਸਵਾਲ:

Community.engagement@ahs.ca

