Punjabi

COVID-19: ਪਰਿਵਾਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੀਜਾ਼ਾਂ
ਅਤੇ ਰਿਵਾਸੀਆ਼ਾਂ ਿਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ (COVID-19:
Family support & visitation of patients
& residents)
ਹਸਪਤਾਲ (Hospitals)

ਰਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵਿੱਚ ਮਿੀਜ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ
ਜਾ਼ਾਂ ਰਮਲਣ ਜਾਣ ਬਾਿੇ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋ? (Thinking
of supporting or visiting a patient in
a hospital?)

ਮਿੀਜ ਗੰਭੀਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇਿੱਕ ਇਿਪੇਸਟ
਼ੈਂ ਯੂਰਿਟ ਰਵਿੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੋ ਿੀਤ ਪਰਿਵਾਿ / ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

friend or loved one to an emergency
department, urgent care centre or
ambulatory care?)
ਮਿੀਜ AHS ਸਹੂਲਤਾ਼ਾਂ ਰਵਚ ਐਂਬੂਲਟਿੀ, ਐਮਿਜ਼ੈਂਸੀ ਜਾ਼ਾਂ ਜਿੂਿੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ ਵੇਲੇ ਉਿ੍ ਾ਼ਾਂ ਿਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿੋ ਿੀਤ ਪਰਿਵਾਿ /
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਰਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਇਿੱਕ ਮਿੋ ਿੀਤ ਪਰਿਵਾਿ / ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਵਅਕਤੀ ਮਿੀਜ ਦੁ ਆਿਾ
ਰਿਿਧਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮਿੀਜ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਾਿੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਰਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਿ 14

ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਏ ਅਿੁ ਸਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਰਵਅਕਤੀ 14 ਜਾ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।

ਜੇ ਮਿੀਜ ਦਾ ਕਮਿਾ ਕਾਫੀ ਵਿੱਡਾ ਹੈ ਰਜਸ ਿਾਲ ਸਿੀਿਕ ਦੂ ਿੀ ਬਣਾਈ ਜਾ

ਅਰਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਰਿਕ ਦੇ ਖੇਤਿਾ਼ਾਂ ਰਵਿੱਚ ਦੂ ਜੇ ਮਿੀਜਾ਼ਾਂ
ਿਾਲ ਸਿੀਿਕ ਦੂ ਿੀ ਰਿਿਧਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਕੇ ਪਰਿਵਾਿ / ਸਹਾਇਤਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਰਮਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਿਹੀਂ ਤਾ਼ਾਂ ਇਿੱਕ ਵਾਿ ਇਿੱਕ
ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਣੇ ਪਾ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁ ਆਿਾ ਮਿਜੂਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਰਕਆਹੈ ਤਾ਼ਾਂ
ਦੂ ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜਵੇਂ ਸਿੋਗਟ
ੇ ਮਾਪੇ ਜਾ਼ਾਂ ਡੋਲਾ ਦੋ
ਮਿੋ ਿੀਤ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਮ਼ੈਂਬਿ / ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਰਮਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜਣੇ ਪਾ ਵਾਿਡ ਰਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਿ
14 ਸਾਲ ਜਾ਼ਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਿੋਗ ਰਵਰਗਆਿ - ਦੋ ਰਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਿੂ ੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮ਼ੈਂਬਿ / ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਿਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਬਿੱਰਚਆ਼ਾਂ ਿੂ ੰ
ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਮ਼ੈਂ ਰਕਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਿਾਲ ਜਾ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮ਼ੈਂਬਿ ਦੇ
ਿਾਲ ਰਕਸੇ ਐਮਿਜ਼ੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ, ਜਿੂਿੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕੇਂਦਿ ਜਾ਼ਾਂ ਐਂਬੂਲਟਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱਕ ਜਾ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ਼ਾਂ? (Can I accompany a

ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ Alberta Children’s Hospital
ਜਾ਼ਾਂ Stollery Children’s Hospital ਦਾ ਦੌਿਾ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਸਾਿੇ

ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ 'ਤੇ ਮਿਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਰਿਤੀ
ਰਵਿੱਚ, ਸਟਾਫ ਮਿੀਜ ਅਤੇ ਉਿ੍ ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਿ / ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ
ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਇਸ ਬਾਿੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਿੀਜ ਦੀ ਜਿੂਿਤ
ਦੇ ਅਧਾਿ 'ਤੇ ਰਵਕਲਪਾ਼ਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੇਗਾ।

ਰਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਜਾ਼ਾਂ ਮੌਤ
ਰਕਿਾਿੇ ਮਿੀਜ ਿੂ ੰ ਰਮਲਣ ਜਾਣ ਬਾਿੇ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋ?
(Thinking of supporting or visiting a
patient dying in hospital?)
ਰਜੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਰਵਿੱਚ ਮੰਿੇ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਸਾਿੇ ਰਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜਿੂਿਤ
ਅਿੁ ਸਾਿ ਇਿੱਕ ਰਿਿਧਾਿਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮ਼ੈਂਬਿ / ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ

ਵਾਲਾ ਰਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜਕ/ਸਿੀਿਕ ਦੂ ਿੀ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ
ਲਈ ਕਮਿਾ ਕਾਫੀ ਵਿੱਡਾ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ 2 ਰਵਅਤੀਆ਼ਾਂ ਿੂ ੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਰਗਆ
ਰਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾ਼ਾਂਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਰਖਆ 'ਤੇ
ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤਾ਼ਾਂ ਿੂ ੰ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਿਾਲ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਿਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ।

ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵੇਖੋ: ahs.ca/visitation

ਹਾਲਾ਼ਾਂਰਕ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਿੇ
ਦਿੁਸਤਾ ਿਾਲ ਕਰਹਣਾ ਮੁਸਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਜੰਦਗੀ ਦੇ

ਿੋਗ ਰਵਰਗਆਿ (Alberta Children’s Hospital ਅਤੇ
Stollery Children’s Hospital) ਲਈ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ

ਆਖ਼ਿੀ ਚਾਿ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਰਤਆ਼ਾਂ ਦੌਿਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਮਿ ਦੇ ਬਿੱਰਚਆ਼ਾਂ ਿੂ ੰ ਰਮਲਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਿਹੀਂ ਹੈ।
•

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਿ ਦੇ ਰਿਯਮ ਕੀ ਹਿ?
(What are the rules on supporting &
visiting?)

ਰਕਸੇ ਮਿੀਜ ਜਾ਼ਾਂ ਰਿਵਾਸੀ ਿੂ ੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਮਲਣ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਰਕ
ਤੁ ਸੀਂ:
•

ਹੋਵੇ।
•

ਹਿ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਰਹਿੋ ਰਜਸ ਿਾਲ ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਿੂ ੰ ਢਿੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ।

•

ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਿੀਜ ਦੇ ਕਮਿੇ ਰਵਿੱਚ ਿਹੋ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰਦਿ
ਸਿਗਿਮੀ ਿੂ ੰ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਿਖਣਾ।

•

ਇਿੱਕ ਮਿੋ ਿੀਤ ਪਰਿਵਾਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਵਅਕਤੀ ਬਣੋ , ਅਤੇ ਿਾਮਜਦ

ਚੰਗਾ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿੋ।

•

14 ਸਾਲ ਜਾ਼ਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਹੋ ਜਾ਼ਾਂ ਇਿੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਿਾਲ ਹੋ

ਸਹੂਲਤ ਰਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਿ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮਿੀਜ ਦੇ
ਕਮਿੇ ਰਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ਼ਾਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹਿੱਿਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ (ਹਿੱਿ ਧੋਣਾ
ਅਤੇ/ ਜਾ਼ਾਂ ਹ਼ੈਂਡ ਸਿੇ ਟਾਈਜਿ ਦੀ ਵਿਤੋਂ) ਕਿਿਾ।

ਪਰਿਵਾਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਹਿੋ ।
•

ਸਹੂਲਤ ਰਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ ਰਸਹਤ ਦੀ ਪੂਿੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਕੀਤੀ

•

ਸੇਵਾ ਕੁ ਿੱਤੇ ਦੇ ਰਬਿਾ ਰਕਸੇ ਵੀ ਜਾਿਵਿ ਿੂ ੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਵਿੱਚ ਿਾ
ਰਲਆਉਣਾ

(ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ਼ਾਂ ਰਿਿੰਤਿ ਸਹੂਲਤਾ਼ਾਂ ਦੌਿਾਿ ਉਮਿ 18 ਸਾਲ)। ਬਾਲ

COVID19: ਪਰਿਵਾਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੀਜਾ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਰਿਵਾਸੀਆ਼ਾਂ ਿਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ (COVID-19: Family
support & visitation of patients &
residents)
ਰਿਿੰਤਿ ਦੇਖਭਾਲ: (Continuing Care:)
ਰਿਿੰਤਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਿੀਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ
ਜਾ਼ਾਂ ਰਮਲਣ ਜਾਣ ਬਾਿੇ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋ? (Thinking

ਵਧੇਿੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਿ ਵਾਰਲਆ਼ਾਂ ਿੂ ੰ ਖਾਸ ਸਰਿਤੀ ਰਵਚ ਪਹੁਚ
ੰ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਜੀਵਿ ਦਾ ਅੰਤਸਮੇਂ, ਰਸਹਤ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਰਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾ਼ਾਂ
ਹੋਿ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾ਼ਾਂ ਰਵਿੱਚ (ਉਦਾਹਿਣ ਵਜੋਂ ਰਵਿੱਤੀ ਜਾ਼ਾਂ ਕਾਿੂ ੰਿੀ

of supporting or visiting a resident in
continuing care?)

ਮਾਮਲੇ , ਪਰਿਵਾਿਕ ਸੰਕਟ)।

ਇਿ੍ ਾ਼ਾਂ ਸਾਈਟਾ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਿੀਕਾ਼ਾਂ ਿੂ ੰ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਿਕ ਰਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹਿ।
ਇਿਡੋਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ:
ਹਿੇਕ ਰਿਵਾਸੀ ਜਾ਼ਾਂ ਰਵਕਲਰਪਕ ਰਿਿਣਾ ਕਿਿ ਵਾਲਾ ਦੋ ਿਾਮਜਦ
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮ਼ੈਂਬਿ / ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਵਾਲੇ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ
ਉਮਿ ਦੇ) ਰਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਿੂ ੰ ਿਾਮਜਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਮਾਿਰਸਕ ਅਤੇ
ਸਿੀਿਕ ਰਸਹਤ ਿੂ ੰ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਹਿ।

ਬਾਹਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ:
ਜਿਤਕ ਰਸਹਤ ਉਪਾਵਾ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿੁ ਕੂਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਵਾਸੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਵਅਕਤੀ
ਬਾਹਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ਼ਾਂ ਰਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਕੀ ਮ਼ੈਂ ਉਸ ਰਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾ਼ਾਂ ਰਮਿੱਤਿ ਿੂ ੰ ਰਮਲ ਸਕਦਾ
ਹਾ਼ਾਂ ਜੋ ਰਿਿੰਤਿ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵਿੱਚ ਮਿ ਰਕਿਾਿੇ ਹੈ?
(Can I visit a friend or loved one
who is dying while in continuing
care?)

ਰਜੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਰਵਿੱਚ ਮੰਿੇ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਸਾਿੇ ਰਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜਿੂਿਤ ਅਿੁ ਸਾਿ
ਇਿੱਕ ਰਿਿਧਾਿਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮ਼ੈਂਬਿ / ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਵਾਲਾ ਰਵਅਕਤੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਿਾ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਿਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਵਿੱਚ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੀਜ ਅਤੇ ਉਿ੍ ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਿਧਾਿਤ ਪਰਿਵਾਿ /
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਿੂ ੰ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਦੂ ਸਿੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਿਿ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ / ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜਦੋਂ ਇਿ੍ ਾ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਈਟਾ਼ਾਂ / ਇਕਾਈ ਿਾਲ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ ਤੋਂ
ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਿ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਰਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਿਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਜੇ ਸਮਾਜਕ/ਸਿੀਿਕ ਦੂ ਿੀ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਾ ਕਾਫੀ ਵਿੱਡਾ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਇਕੋ
ਵਾਿੀ 3 ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ਼ਾਂ ਿੂ ੰ ਆਰਗਆ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

