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Punjabi (India)

COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ�, ਮਰੀਜ਼�, ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ।

Alberta Health Services (AHS) ਨ� ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ

ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।
AHS ਨ� ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਲਈ ਅਟੁੱ ਟ ਹੈ। ਿਮਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਦਾ COVID-19 ਦੇ ਜ਼ੋਿਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼�/ਵਸਨੀਕ�, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ

ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ�ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਿਮਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਲਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟਤਾ

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਹਾਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨ/ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ

1. ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਵੇਲੇ ਿਮਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ

ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ
(Visitor Restrictions in Long Term Care and Designated Supportive Living)

ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਿਲਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਨ� � ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਵਸਨੀਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਹਤ

ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਸਹਤ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (CMOH) ਦੇ ਹੁਕਮ14-2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
•

ਸਾਈਟ� ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
o
o

ਿਜੱ ਥੇ ਿਕ ਿਨਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ/ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਤ� ਿਬਨ� ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ ਸਮੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਿਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ।
ਿਨਵਾਸੀ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਵਾਸੀ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ

•

ਿਗਆ ਹੈ (ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ)।
o ਜੇਕਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਮਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ

ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਨਵਾਸੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾ. ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ, ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ

ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ, ਜ� ਹੋਰ ਅਸਮਰੱ ਥ)। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਨਹ�
ਬਲਿਕ ਜਦ� ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੰ ਿਤਮ ਅੱ ਪਡੇਟ:
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•
•

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ, ਦੋਸਤ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ� 18 ਸਾਲ ਜ� ਵੱ ਧ ਦੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ (ਿਨਵਾਸੀ ਸਮੇਤ, ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ 3 ਦਾ ਗਰੁੱ ਪ),

ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਖਾਕਾ, ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਲਤ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਮਾਵ� ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ

•

ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਸੁਿਵਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱ ਚ:
o

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ/ਧਾਰਿਮਕ

o

ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਹੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਿਵਜ਼ਟਰ ਨੂੰ

o

ਹੋਵ।ੇ
ਇੱ ਕ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ�
ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂ/ਦੋਸਤ�/ਿਮੱ ਤਰ� ਿਵੱ ਚ� ਕੌ ਣ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਮਰਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱ ਡਾ

o ਸਾਈਟ ਮੈਨ�ਜਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਾਲੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇ ਜਾ ਨਹ�। ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ� “ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ” ਵੇਖ।ੋ

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਮਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ (All visitors in long term care and designated supportive living facilities must):
•

ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਅਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ।

•

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ/ਸਮ� ਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

•

ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਹਤ ਜ�ਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ 38 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤ� ਵੱ ਧ
ਤਾਪਮਾਨ (ਿਜੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਜ�ਚ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

•

ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ� ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ�ਦੇ ਸਮ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱ ਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ� ਜੋ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢੱ ਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ

•

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ।

•

ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿਨਵਾਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਦ� ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ (ਿਜਵ� ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮ�) ਜ� ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਮਲਣ ਦੀ ਿਮਆਦ

•

•

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਨਵਾਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ।
ਹੋਰ� ਿਰਹਾਇਸ਼� ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਮਤੀ ਨਹ� ਹੈ।

ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜ� ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੱ ਥ� ਦੀ
ਸਫਾਈ (ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ/ ਜ� ਹੈ�ਡ ਸਨ� ਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ�) ਕਰਨਾ।

2. ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ
(Designated Family/Support in Acute Care and Outpatient Settings)
ਗੰ ਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ�। ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਅੰ ਿਤਮ ਅੱ ਪਡੇਟ:
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COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ
ਿਵੱ ਚ ਅਪਾਿਹਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ� ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਊਟਪੇਸ਼ਟ
� ਅਤੇ ਐਮਰਜ�.ਸੀ ਿਵਭਾਗ/ਜਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ (All Outpatient Settings (includes Emergency
Department/Urgent Care))

ਮਰੀਜ਼ AHS ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵੇਲੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਿਟੰ ਗ� (All Inpatient Settings)
•

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੋ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱ ਡਾ ਹੈ, ਤ� ਦੋਵ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਇੱ ਕੋ ਸਮ� ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹ�, ਤ� ਇੱ ਕ ਸਮ� 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਰੀਜ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
o

ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈ: ਖਾਣ

ਪੀਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ; ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ; ਿਨ�ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ; ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ; ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ; ਸੰ ਚਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ; ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ; ਅਤੇ ਚਲਦੇ-ਿਫਰਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ।
ਜੇਕਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੋਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� AHS ਸਟਾਫ
ਫੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ� ਚੈਟ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੂਅਲ ਕਨ� ਕਸ਼ਨ� ਲਈ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖ:ੋ
ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ�।

ਂ ਸ਼ਨ (Screening and Orientation)
ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਓਰੀਐਟੇ
ਸੁਿਵਧਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਕ�ੀਨਰ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ
ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਜ� ਨਹ�। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ

ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
AHS ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ:
•

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ�, ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ;

•

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵ� ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ PPE, ਹੱ ਥ�
ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਕ�ਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼।

ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਿਸਰਲੇ ਖ� ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ� ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੈਿਟੰ ਗ

ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਜੇਕਰ ਉਹ (Except for the few exceptions listed under

the headings below, individuals will NOT be allowed to enter any health care setting if
they):
•
•

COVID-19 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲੱਛਣ ਹਨ।
COVID-19 ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਉਹ
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COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ
ਿਕਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਜ� ਉਹ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਕਨ� ਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ

ਯਾਤਰਾ ਤ� ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਪੇਿਡਆਿਟ�ਕ/NICU (Pediatrics/NICU)
•

ਂ ਜ� ਸਵੈ-ਇਕ�ਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਲਈ ਗੰ ਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਵੇਖ।ੋ
ਮੈਟਰਿਨਟੀ/ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ (Maternity/postpartum)
•

ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਿਨਟ ਪ�ਬੰਧਕ/ਚਾਰਜ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱ ਚ, ਦੋ ਸਮਰਿਥਤ
ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (ਿਜਵ� ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਪੇ ਜ� ਡੋਲਾ) ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਲਗ ਅਪਾਿਹਜ (Adults with Disabilities)
•

ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੂਿਨਟ ਪ�ਬੰਧਕ/ਚਾਰਜ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱ ਚ, ਦੋ ਸਮਰਿਥਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (ਿਜਵ� ਅਪਾਿਹਜ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
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COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ
•

COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਜ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਲਗ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ 6 ਜੂਨ, 2020 ਤ� ਬਾਲਗ ਿਨਰਭਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜ� ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਵੇਖ:ੋ ਮੈਮੋ: ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਛੋਟ - ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਅਤੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਲਗ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਜ� ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (All Designated Family/Support and Visitors in Acute Care or
Outpatient Facilities Must):
•

14 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜ� ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ;

•

ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ/ਸਮ� 'ਤੇ ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ;

•

ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਹਤ ਜ�ਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ 38 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤ� ਵੱ ਧ

•

ਤਾਪਮਾਨ (ਿਜੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) ਜ�ਚ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਪਿਹਚਾਣ ਪਿਹਨ� ;

•

ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਕੇ ਰੱ ਖੋ;

•

ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਚਲਨ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਕਰੋ;

•

ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜ� ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੱ ਥ� ਦੀ

•

ਸਫਾਈ (ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ/ਜ� ਹ�ਡ ਸੈਨ�ਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ�) ਕਰੋ।

ਸੇਵਾ ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਿਲਆਉਣ।

3. ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ

(Supporting Patients at End of Life)

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਕਦੋ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ

ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਹਫਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਅਤੇ

ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਿਗਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਪਵਾਦ

ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
• ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਕ ਕਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤ� ਹਟਾਏ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਜਵ� ਸਾਈਟ ਕਮ�ਡ ਪੋਸਟ, ਸਾਈਟ ਮੈਨ�ਜਰ) ਵੱ ਲ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ

ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਵੱ ਲ� ਹੀ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
•

ਹੈ।
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਮੰ ਨ� ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ

ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੰ ਨਾ ਿਚਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ

•

ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ।
14 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰ ਿਤਮ ਅੱ ਪਡੇਟ:
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Punjabi (India)

COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ
•

ਜੇ ਸਮਾਜਕ/ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱ ਡਾ ਹੈ, ਤ� 2 ਿਮਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਿਬਤਾਏ ਸਮ� ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰ

ਦੋਹ� ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਦੀ

•

ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ/ਸਿਥਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵੇਲੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਰੀਜ਼/ਿਨਵਾਸੀ ਹਾਲਤ� ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਈਟ ਕੇਸਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ

ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ, ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ
ਹੋਏ, ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਇਕਾਈਆਂ/ਸਾਈਟ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ
ਵਰਚੁਅਲ ਿਵਿਜਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਿਵਚਾਰ

(Indigenous Considerations)

•

AHS ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਿਭਆਸ� ਅਤੇ ਪ�ੋਟਕ
ੋ ੋਲ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮਰੀਜ਼�, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸਮੂਹ�
ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱ ਚ:
o

AHS ਉਹਨ� ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਿਜਨ� � ਨ�

ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅੰ ਤ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ

ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। AHS ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱ ਲ ਆਪਣੀ ਅੰ ਤਮ

o

ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਟੁੱ ਟ ਅੰ ਗ ਹੈ।
AHS ਬਜ਼ੁਰਗ�, ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨਰੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ

ਨੂੰ ਸੱ ਮਝਦਾ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਇਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸ�ਸਵਾਗਤ

ਕਰਦੇ ਹ� ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਇਕ ਸਮ� ਿਸਰਫ ਇਕ

ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਸ਼ੱ ਕੀ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ COVID-19 ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਹਾਇਤਾ

(Designated Family/Support for Patients with Suspected or Confirmed COVID-19)

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਸ਼ੱ ਕੀ ਜ� COVID-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ�

ਯੂਿਨਟ ਜ� ਸਾਈਟ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਟੀਮ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮਰੀਜ਼�ਜ� ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ� ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਉਹਨ�ਨੂੰ 1-855-5502555 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਜ� ਮਰੀਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰ ਿਤਮ ਅੱ ਪਡੇਟ:
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