Punjabi (India)

ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੋ ਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਅਕਸਰ
ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (novel Coronavirus (COVID-19)
FAQs for Public)
ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁ ਆਰਡੀਨੇ ਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (AHS Emergency Coordination Centre, ECC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੰਸ਼ੋਗਿਤ ਜੂਨ 26, 2020
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆਨ ਕਦਓ: ਹਰੇਕ ਕੋਕਿਿ ਇਸ FAQ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਾਂਕਕ, ਅਲਬਰਟਾ ਕਵੁੱਚ ਸਕਿਤੀ
ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ www.alberta.ca/covid19।
ਜੇਕਰ ਤਸੀ ਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ www.ahs.ca/covid।
ਅਲਬਰਟਾ ਕਵੁੱਚ ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ? (What’s happening in Alberta?)
ਅਲਿਰਟਾ ਗਵੱਚ ਲਿਾਤਾਰ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲਿਰਟਨਾਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, ਜਾਉ www.alberta.ca/covid19।

ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਕੀ ਹੈ? (What is novel coronavirus (COVID-19)?)


ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਸਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਆਮ ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿੰਭੀਰ ਨਮੂਨੀਆ ਤੱਕ, ਕੁ ਝ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੋ ਕਾਾਂ ਗਵੱਚ
ਸਾਹ ਦੀ ਗਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਗਸਰਫ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਗਵੱਚ ਗਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਾਂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਗਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਇਹ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇੱਕ ਗਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗਵਅਕਤੀ
ਗਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।



COVID-19 ਉਹ ਹੈ ਗਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਗਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਾਂ ਨਵੀਆਾਂ ਗਕਸਮਾਾਂ ਹਨ
ਗਜਿਨਾਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਗਵੱਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ।



ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਗਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਗਵੱਚ ਇਸਦੇ ਗਖਲਾਫ ਰੋਿ ਪਰਗਤਰੋਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।

COVID-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਕੀ ਹਨ? (What are the symptoms of COVID-19?)




COVID-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
o ਿੁਖਾਰ
o ਨਵੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਜੋ ਗਵਿੜ ਰਹੀ ਹੈ
o ਨਵੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਗਿਿੜ ਰਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਗਵੱਚ ਗਦੱਕਤ
o ਿਲੇ ਗਵੱਚ ਖਰਾਸ਼
o ਵਿਦਾ ਨੱਕ
COVID-19 ਦੇ ਵਾਿੂ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
o ਿੰਦ ਨੱਕ
o ਗਨਿਲਣ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
o ਗਸਰਦਰਦ
o ਠੰਡ ਲੱ ਿਣਾ
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o
o
o
o
o


ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਜੋੜਾਾਂ ਗਵੱਚ ਦਰਦ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸਾਜ ਜਾਾਂ ਨਵਾਾਂ ਥਕੇਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੰਭੀਰ ਥਕਾਵਟ ਮਗਹਸੂ ਸ ਕਰਨਾ
ਿੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਲੱ ਛਣ (ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਾਂ, ਦਸਤ ਜਾਾਂ ਗਿਨਾਾਂ ਸਮਝ ਭੁੱਖ ਘੱਟਣਾ)
ਿੰਿ ਜਾਾਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਉਣਾ
ਅੱਖਾਾਂ ਆਉਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਅੱਖ ਵਜੋਂ ਜਾਗਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

ਗਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ (ਲਿਭਿ 80%) ਗਕਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਗਿਨਾਾਂ ਇਸ ਗਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਗਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਿੰਭੀਰ
ਗਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਿਜੁਰਿ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਗਸਆਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਿੰਭੀਰ ਗਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ:
o ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਗਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ
o ਨਮੂਨੀਆ



o ਿੰਭੀਰ ਮਾਮਗਲਆਾਂ ਗਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗਕ ਅਸੀ ਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ COVID-19 ਿਾਰੇ ਗਸੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਿੰਭੀਰ ਗਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਗਵੱਚ ਗਜਆਦਾ ਗਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਜੁਰਿ ਹਨ
ਜਾਾਂ ਗਜਹਨਾਾਂ ਗਵੱਚ ਪਗਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੋਜੂਦ ਪਰਸਗਥਤੀਆਾਂ ਹਨ, ਗਜਵੇਂ:
o ਉੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦਿਾਅ
o ਗਦਲ ਅਤੇ /ਜਾਾਂ ਫੇਫਗੜਆਾਂ ਦੀ ਗਿਮਾਰੀ
o ਕੈਂਸਰ
o ਸ਼ੂਿਰ

COVID-19 ਇੁੱਕ-ਤੋਂ-ਦਜੇ ਕਵਅਕਤੀ ਕਵੁੱਚ ਕਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? (How is COVID-19 spread from person-to-person?)


COVID-19 ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਗਵਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਗਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਗਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
o ਗਛੱਟੇ, ਖੰਘ ਜਾਾਂ ਗਛੱਕ ਵਾਾਂਿ, ਿੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਿਾਉਣਾ
o





ਦੂਗਸ਼ਤ ਚੀਜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਗਫਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਮੁੰਹ ਨੂੰ ਛੁਹਣਾ।

COVID-19 ਹਵਾ ਗਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰਗਹੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਸਰੇ ਵਾਾਂਿ ਲੰ ਿੀਆਾਂ ਦੂਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਗਮਆਾਂ ਦਰਗਮਆਨ ਹਵਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ
ਸੁਝਾਅ ਗਦੰਦੀ ਹੈ ਗਕ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਸਤਾਹ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਘੰਗਟਆਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜੀਗਵਤ ਰਗਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਗਕ ਆਦਰਸ਼ ਹਲਾਤਾਾਂ
ਗਵੱਚ ਇਹ ਕੁੱਝ ਗਦਨ ਜੀਗਵਤ ਰਗਹ ਸਕੇ।
ਗਵਅਕਤੀ ਗਜਹਨਾਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਗਰਆਾਂ ਗਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਗਕ ਉਹ ਗਿਮਾਰ ਮਗਹਸੂ ਸ ਕਰਨ ਜਾਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਗਵੱਚ ਲੱ ਛਣ ਕਦੇ ਨਾ ਗਵਕਸਤ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਾਂਗਕ, COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਗਜਹਨਾਾਂ ਗਵੱਚ
ਲੱ ਛਣ ਗਜਵੇਂ ਖੰਘ ਜਾਾਂ ਵੱਿਦਾ ਨੱਕ ਹੋਵ।ੇ

COVID-19 ਨਾਲ ਬਹਤ ਕਿਆਦਾ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਕਕਸ ਨੂੰ ਹੂੰਦਾ ਹੈ? (Who is most at risk for becoming
very sick with COVID-19?)


ਹਾਲਾਾਂਗਕ COVID-19 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਮਮੂਲੀ ਗਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਣਿੇ, ਕੁਝ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਗਵੱਚ ਗਿਮਾਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿੁੱਢੇ ਿਾਲਿਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਗਜਵੇਂ ਉੱਚ ਿਲੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਿਰ, ਗਦਲ ਦੀ ਗਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ
ਫੇਫਗੜਆਾਂ ਦੀ ਗਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਿਹੁਤ ਗਜਆਦਾ ਗਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੇਰੇ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਜਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਤਹਾਡੀਆਾਂ ਕਸਫਾਕਰਿਾਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਰੋਗ ਪਰਕਤਰੋਿਕ ਿਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ
ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਦਮਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਗੂੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉੁੱਚ ਹੈ? (What are your recommendations for people
who are immune compromised, have asthma or at high risk of severe illness for other medical reasons?)



ਘਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਰਗਹਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਜਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਾਂ ਲਈ ਿਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉੱਗਚਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਗਹਨੋ ਜਦੋਂ ਗਕ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਗਕਲ ਹੋਵੇ। ਮਾਸਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/26/2020 @ 1102h
ਈ ਸੀ ਸੀ (ECC) ਪਰਮਾਗਣਤ: 06/25/2020 @ 1835h
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ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਪੈਮਾਗਨਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਕ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਸੀਗਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।




ਸਮਾਨ ਅਗਭਆਸਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਗਜਿਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਗਿਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਰਗਖਆ ਗਵੱਚ ਗਸਫਾਗਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ:
o

ਅਲਕੋਹਲ-ਆਿਾਗਰਤ ਰਿੜ ਜਾਾਂ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਸਗਕੰਟਾਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੋਵ।ੋ

o

ਗਿਨਾਾਂ ਿੋਏ ਹੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਚਹਰੇ, ਨੱਕ, ਜਾਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

o

ਗਿਮਾਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

o

ਅਕਸਰ ਛੂ ਹੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

o

ਗਿਮਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਛੱਕ ਆਪਣੀ ਿਾਾਂਹ ਨਾਲ ਢੱਕੋ, ਅਤੇ ਗਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੋਵ।ੋ

911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ? (How is COVID-19 treated?)


ਹਲਕੀ ਗਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਗਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਖੁੱਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਗਕ COVID-19 ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਮੋਜੂਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ,
COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਗਹਯੋਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਿਰਟਾ ਗਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੈ ਗਜਨਿਾਾਂ ਨੂੰ ਿੰਭੀਰ COVID-19 ਗਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

COVID-19 ਅਤੇ ਇੂੰਫਲਏ ਾਂਿਾ ਕਵੁੱਚ ਕੀ ਅੂੰਤਰ ਹੈ? (What is the difference between COVID-19 and influenza?)
ਕੁਝ ਤਰੀਗਕਆਾਂ ਗਵੱਚ, COVID-19 ਇੰਫਲੂ ਏਾਂਜਾ ਵਰਿਾ ਹੈ (ਗਜਸ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵੀ ਕਗਹੰਦੇ ਹਨ):


ਦੋਵੇਂ COVID-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਗਵੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਗਿਮਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।



ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਗਵੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਗਛੱਗਟਆਾਂ ਰਾਹੀ।ਾਂ



ਦੋਵਾਾਂ ਗਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾ ਗਵੱਚ ਲੰ ਿੀ ਦੂਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਗਮਆਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਫੈਲਦਾ, ਖਸਰੇ ਵਰਿੀ ਗਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ।

COVID-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦਰਗਮਆਨ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹਨ:


ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ COVID-19 ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੰਫਲੂ ਏਾਂਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀ ਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਗਤਆਰ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇੰਫਲੂ ਏਾਂਜਾ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਿਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।



COVID-19 ਮੌਸਮੀ ਇੰਫਲੂ ਏਾਂਜਾ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਗਵੱਚ ਿੰਭੀਰ ਗਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਕੇਸਾਾਂ ਗਵੱਚ ਮੌਤ
ਦਰ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਉੱਤੇ ਗਨਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਔਸਤ ਉਹ 100 ਸੰਕਰਗਮਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਗਵੱਚੋਂ 3-4 ਦੀ ਰੇਂਜ ਗਵੱਚ ਹੈ। ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਨ



ਤੇ, ਮੌਸਮੀ ਇੰਫਲੂ ਏਾਂਜਾ 1000 ਗਵੱਚੋਂ ਜੋ ਗਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਵੱਚੋਂ 1 ਲਈ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੈ।
ਗਕਉਗਾਂ ਕ COVID-19 ਅਗਜਹੀ ਿੰਭੀਰ ਗਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਿਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਗਕ ਖੰਘ ਜਾਾਂ
ਿੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਗਹਣਾ ਅਤੇ ਦੂਗਜਆਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਗਹਣਾ ।

ਕੀ COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਾਾਂ ਹਨ? (Are there vaccines to prevent COVID-19?)


ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀ।ਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਿਹੁਤ ਖੋਜ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿਣਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਾਂ ਲੱ ਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਕਕਵੇਂ ਸਰੁੱਕਖਅਤ ਰੁੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? (How can I protect myself and
my family from COVID-19?)


ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉੱਗਚਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਗਹਨੋ ਜਦੋਂ ਗਕ ਹਰੇਕ

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/26/2020 @ 1102h
ਈ ਸੀ ਸੀ (ECC) ਪਰਮਾਗਣਤ: 06/25/2020 @ 1835h

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਛ
ੁੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)| 4
6/26/2020 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਮੇਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਗਕਲ ਹੋਵ।ੇ ਮਾਸਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਪੈਮਾਗਨਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਤਾਾਂ ਗਕ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਸੀਗਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਉਹੀ ਅਗਭਆਸਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਗਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਗਿਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਰਗਖਆ ਗਵੱਚ ਗਸਫਾਗਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ:
o

ਅਲਕੋਹਲ-ਆਿਾਗਰਤ ਰਿੜ ਜਾਾਂ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਸਗਕੰਟਾਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੋਵ।ੋ

o

ਗਿਨਾਾਂ ਿੋਏ ਹੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਚਹਰੇ, ਨੱਕ, ਜਾਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

o

ਗਿਮਾਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਛੂ ਹੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਗਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਟੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖਣ
o



ਲਈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (When should I go to the hospital?)



911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਿਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਵਰਚੂਅਲ ਗਸਹਤ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਲਬਰਟਾ ਕਵੁੱਚ COVID-19 ਟੈਸਕਟੂੰਗ (COVID-19 TESTING IN ALBERTA)
ਕੀ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? (Should I be tested for COVID-19?)


ਸਾਰੇ ਐਲਿਰਟਨਾਾਂ ਲਈ COVID-19 ਟੈਸਗਟੰਿ ਹੁਣ ਉਪਲੱ ਿਿ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ।



ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਿੁੱਕ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਵਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਕਾਾਂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਕਕ ਮੈਂ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਾਂ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਾਂ। (When am I legally required to isolate and when do I not have to isolate while waiting for
my COVID-19 test results?)


COVID-19 ਟੈਸਟ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਗਕ ਵਾਇਰਸ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਿਲੇ ਗਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਮਝੋ ਗਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਗਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਿ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਾਂ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵ:ੇ



ਤਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੇ:
o ਤੁ ਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਹੈ;
o ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਿੁਖ਼ਾਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਦਾ ਨੱਕ, ਜਾਾਂ ਿਲੇ ਗਵੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਗਕਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਿਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਗਸਹਤ ਦੀ
ਸਗਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਕਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
o ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਪਛਲੇ 14 ਗਦਨਾਾਂ ਗਵੱਚ ਗਕਸੇ ਅਗਜਹੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਗਜਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਲੱ ਿਾ ਹੈ; ਜਾਾਂ
o ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਪਛਲੇ 14 ਗਦਨਾਾਂ ਗਵੱਚ ਕਨੇ ਡਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਇਕਾਾਂਤ ਰਗਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਗਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਕਸੇ ਵੀ ਰੋਿ ਨਾਲ ਗਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਕ ਲੱ ਛਣ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ।





ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਗਨਰਦੇਸ਼।
ਤਹਾਨੂੰ ਇਕਾਾਂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:
o ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰੋਿ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣਨਹੀਂਾਂਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਕਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਗਜਸਨੂੰ COVID-19 ਸੀ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਾਂ
ਗਪਛਲੇ 14 ਗਦਨਾਾਂ ਗਵੱਚ ਕਨੇ ਡਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਕੀਤਾ
ਹੈ;

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/26/2020 @ 1102h
ਈ ਸੀ ਸੀ (ECC) ਪਰਮਾਗਣਤ: 06/25/2020 @ 1835h
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o
o

o

ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਤੀਗਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ;
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰੋਿ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਜੋ ਪਗਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗਿਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਗਸਹਤ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੂੰਕਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤੁ ਹਾਡਾ
ਟੈਸਟ COVID-19 ਪਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਵਾਲੇ ਗਕਸੇ ਗਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੇ;
ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ COVID-19 ਪਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਿੁਖ਼ਾਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਦਾ ਨੱਕ, ਜਾਾਂ ਿਲੇ ਗਵੱਚ ਖਰਾਸ਼
ਹੈ ਜੋ ਗਕਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਿਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਗਸਹਤ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤਹੈ।

ਮੈਂ ਹਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂ? (I just received a positive COVID-19 test
result. What do I do?)



ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ/ਸਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ 10
ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱ ਛਣ ਚਲੇ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਵੀ ਲੰ ਮਾ ਹੈ)।
ਾਂ ਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ 10 ਗਦਨਾਾਂ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਦ
ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਜਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਿਦਲੇ ਿੀ ਜੇਕਰ ਤੋਹਾਨੂੰ ਇਸ 10 ਗਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਗਮਆਨ
ਲੱ ਛਣ ਗਵਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਦੁਆਰਾ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਗਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਿੀਆਾਂ।
o ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤ COVID-19 ਦੂਸਗਰਆਾਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਗਵੱਚ
o

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਗਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵ,ੋ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਗਜਕ ਘਟਨਾਵਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਗਕਸੇ
ਵੀ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠ ਗਵੱਚ ਨਾ ਜਾਉ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਗਹਯੋਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
 911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਨਿਾਾਂ ਨੂੰ


ਸੂਗਚਤ ਕਰੋ ਗਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਗਸਹਤ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ

o

ਮੁਢਲੇ ਗਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ, ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਿਰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਿਜੁਰਿ ਅਤੇ ਿੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਵਾਲੇ

o

ਗਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਿ ਪਰਗਤਰੋਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗਸਸਟਮ ਵਾਲੇ ਗਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਨੱ ਤ ਅਤੇ ਚੰਿੀ ਤਰਾਾਂ ਿੋਵ,ੋ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਛੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕੋ, ਘਰੇਲੂ ਚੀਜਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਲਿਾਤਾਰ ਛੁਹੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

o

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।

ਮੈਂ ਹਣੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂ? (I just received a negative COVID-19 test
result. What do I do?)




ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰੋਿ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣਨਹੀਂਾਂਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਕਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਗਜਸਨੂੰ COVID-19 ਸੀ ਜਾਾਂ ਗਪਛਲੇ 14 ਗਦਨਾਾਂ ਗਵੱਚ
ਕਨੇ ਡਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਗਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਆਏ ਹੋ; ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਚੰਿੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਚੰਿੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤਰੀਗਕਆਾਂ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ, ਸਰੀਗਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਗਜਹੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਕਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਗਜਸਨੂੰ COVID-19 ਸੀ ਜਾਾਂ ਕਨੇ ਡਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ
ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਗਪਸ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਗਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਨੇ ਡਾ ਵਾਗਪਸ ਆਏ ਹੋ
ਉਸ ਗਦਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 14 ਗਦਨਾਾਂ ਲਈ ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਿਾ।



ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਗਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਗਹਲਾਾਂ ਵੀ COVID-19 ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਾਂ ਾ ਗਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਭਗਵੱਖ ਗਵੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਿਾ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਉਪਾਅ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਾਂ
ਅਨੁ ਮਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿਾਉਦ
ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਿੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/26/2020 @ 1102h
ਈ ਸੀ ਸੀ (ECC) ਪਰਮਾਗਣਤ: 06/25/2020 @ 1835h
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ਜੇਕਰ ਤੋਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੱ ਛਣ ਗਵਕਸਤ ਹੋ ਿਏ ਹਨ, ਇਕਾਾਂਤ ਹੋ ਜਾਉ ਅਤੇ COVID-19 ਸਵੈ-ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਜਾਾਂ ਵਾਿੂ ਸਲਾਹ
ਲਈ ਗਸਹਤ ਗਲੰ ਕ (Health Link) 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਕਬਨਾਾਂ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲਬਰਟਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ? (What does the testing of asymptomatic Albertans
reveal?)


ਾਂ ੀ ਹੈ ਜੇ ਟੈਸਗਟੰਿ ਸਮੇਂ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੰ COVID-19 ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਨਾਾਂ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਟੈਸਟ
ਟੈਸਗਟੰਿ ਗਸਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾਉਦ
ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗਕਸੇ ਨੂੰ ਪਗਹਲਾਾਂ COVID-19 ਸੀ। ਉਹ COVID-19 ਦੀ ਰੋਿ ਪਰਗਤਰੋਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਵੀ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਗਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਗਕ ਜੋ ਗਜਹੜੇ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਫ਼ੰਿੇ ਨੂੰ ਲਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ
ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਗਿਨਾਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਅਤੇ ਗਜਸ ਦਾ COVID-19 ਪਰਤੀ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਦ
ਉਸਨੂੰ 10 ਗਦਨਾਾਂ ਲਈ ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਗਜਆਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਣਾ
ਪਵੇਿਾ। ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਫਾਲੋ -ਅੱਪ ਪੂਰਾ ਕਰੇਿਾ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱ ਛਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (What should I do if I have
symptoms and think I have COVID-19?)


ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਿਾ।



COVID-19 ਦੀ ਟੈਸਗਟੰਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਉ www.ahs.ca/covid। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਵਰਤਣ ਦਾ
ਗਵਕਲਪ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਾਂ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।



ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਗਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਗਸਹਤ ਗਲੰ ਕ (Health Link) (811) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਗਿਨਾਾਂ ਗਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ
ਦਫਤਰ, ਲੈ ਿ ਜਾਾਂ ਗਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰੋ।
o

911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਨਿਾਾਂ ਨੂੰ ਸੂਗਚਤ ਕਰੋ ਗਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

o

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਗਸਹਤ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ
ਮੁਢਲੇ ਗਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ COVID-19 ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਪਦੂੰਡ ਬਦਲ ਕਗਆ ਹੈ? (Did the criteria for COVID-19 testing change?)
ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਉੱਨਤ ਲੈ ਿ ਟੈਸਗਟੰਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਗਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪਰਸੰਿ, ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਅਲਿਰਟਾ ਗਵੱਚ
ਟੈਸਗਟੰਿ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਗਵੱਚ ਸੋਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਗਤਆਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਗਨਆਾਂ ਗਵੱਚ ਿਦਲਦੀਆਾਂ ਰਗਹਣਿੀਆਾਂ ਗਜਵੇਂ
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਗਵਕਗਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਮਈ 29 ਨੂੰ ਲਾਿੂ , ਸਾਰੇ ਐਲਿਰਟਨ COVID-19 ਦੀ ਟੈਸਗਟੰਿ ਲਈ ਯੋਿ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱ ਛਣੀ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ ਟੈਸਗਟੰਿ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਰਾਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਿੀ, ਜੋ ਗਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ www.ahs.ca/covid ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਵਰਤਣ ਦਾ
ਗਵਕਲਪ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਾਂ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।



ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਗਕ ਐਲਿਰਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਲੱ ਛਣੀ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਗਿਨਾਾਂ ਗਨਵਾਸੀ ਹੁਣ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਿ ਹਨ।
o



ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਉਨਿਾਾਂ ਲਈ ਗਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਕਰਪਾ ਨੋ ਟ ਕਰੇ ਗਕ ਜੇਕਰ ਗਕਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਿੁਖ਼ਾਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਗਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਿਦਾ ਨੱਕ, ਜਾਾਂ ਿਲੇ ਗਵੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਗਕਸੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਗਿਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਗਸਹਤ ਦੀ ਸਗਥਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਗਕ, ਇਹ ਗਵਅਕਤੀ
ਟੈਸਗਟੰਿ ਲਈ ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਅਨੁ ਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਕ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਏ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/26/2020 @ 1102h
ਈ ਸੀ ਸੀ (ECC) ਪਰਮਾਗਣਤ: 06/25/2020 @ 1835h

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਛ
ੁੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)| 7
6/26/2020 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਛੋਟ ਗਦੰਦਾ ਹੈ ਗਜਹਨਾਾਂ ਨੇ COVID-19 ਟੈਸਗਟੰਿ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿੰਭੀਰ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਏ ਐੁੱਚ ਐੁੱਸ (AHS) ਨੇ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰਡ ਨੂੰ ਕਕਉ ਾਂ ਬਦਕਲਆ? (Why did AHS change the testing criteria?)


ਇਸ ਗਵਸਗਤਰਤ ਟੈਸਗਟੰਿ ਰਾਹੀ,ਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ ਗਚੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਾਂਿੇ ਗਕ COVID-19 ਨੂੰ ਕਾਿੂ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਕਦਮ
ਗਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲਿਰਟਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਲਾਾਂਚ ਗਵੱਚ ਅਿਾਾਂਹਵਿੂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।



ਇਹ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਗਵਕਗਸਤ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਗਤਆਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਗਨਆਾਂ ਗਵੱਚ ਿਦਲਦੀਆਾਂ ਰਗਹਣਿੀਆਾਂ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? (If I require testing, can
I receive my results by autodialer?)


COVID-19 ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਲਿਰਟਨਾਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
COVID-19 ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗਵਕਲਪ ਹੋਵੇਿਾ। COVID-19 ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ , ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨਿਾਾਂ ਨੂੰ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਗਜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ



ਕਰਨ ਦੇ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਸਗਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।
COVID-19 ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ-ਅਪ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿੰਿਨ ਲਈ ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS)
ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਸਵੈਚਾਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ








ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਿਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੈਚਾਗਲਤ ਫੋਨ ਕਾੱਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਆਪਣੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਿੇ।
ਜੇ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੌਇਸਮੇਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗਹਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ, ਤਾਾਂ ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਵਅਕਤੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਗਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਿਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਪਗਹਲੀ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗਦਨਾਾਂ ਿਾਅਦ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਿਾ
ਮੇੇੇਰੇਗਸਹਤਗਰਕਾਰਡਜ (MyHealthRecords) ਗਵੱਚ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਗਰਵਾਗਰਕ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗਕਰਪਾ ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਗਜਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗਕਸੇ ਿੁ ਮਨਾਮ ਕਾੱਲ-ਿਲੌ ਗਕੰਿ ਸੈਗਟੰਿਜ ਨੂੰ
ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਿੀ ਤਾਾਂ ਗਕ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਕਾੱਲ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਗਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ



ਸਾਰੀਆਾਂ ਿੁ ਮਨਾਮ ਕਾੱਲਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰਿਰਾਾਂ ਤੋਂ ਕਾੱਲਾਾਂ ਗਜਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਦੇ ਜਵਾਿ ਗਦੱਤੇ ਹਨ।
ਆਗਖਰ ਗਵੱਚ, ਨੋ ਟ ਕਰੇ ਗਕ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਗਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਫੋਨ ਨੰਿਰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵਰਗਤਆ
ਗਿਆ ਹੈ, ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਦੀ ਜਿਿਾ ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਵਅਕਤੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਤੀਗਜਆਾਂ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੇਿਾ।

COVID-19 ਦੇ ਪਿਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏ ਐੁੱਚ ਐੁੱਸ (AHS) ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ? (What is AHS’ process
following a confirmed case of COVID-19?)


ਜਦੋਂ COVID-19 ਦੇ ਗਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੈ ਿ ਜਾਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਗਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਦੀ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਗਵਭਾਿ
ਟੀਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਾਂਤ ਰਗਹਣ ਦੇ ਗਦਸ਼ਾ-ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਦੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਇਹ
ਗਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਗਕਸ-ਗਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਆਏ
ਹਨ।



ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਉਦੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਗਲਆਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਆਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਗਸੱਿਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਿਾਾਂ
ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ COVID-19 ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਪਰਕ
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ਟਰੇਗਸੰਿ ਗਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪਰਤੀਗਕਗਰਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਗਜਸ ਦੀ ਅਸੀ ਾਂ ਲੈ ਿ ਦੀ ਜਾਾਂਚ
ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।


ਗਸਰਫ ਉਹਨਾਾਂ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਦੁਆਰਾ ਗਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ
ਆਏ ਸਮਝੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ
ਗਵੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਗਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।



ਮਰੀਜ ਦੀ ਿੁ ੱਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਗਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, COVID-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀ ਾਂ ਗਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ
ਹਨ।



ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਗਕਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਆਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਦੁਆਰਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਸੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।

ਕਨਜੀ ਸਰੁੱਕਖਅਕ ਯੂੰਤਰ (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE))
ਮੈਂ COVID-19 ਪਕੜ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰਤਤ ਹਾਾਂ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਿਾਵਾਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? (I
am worried about catching COVID-19. Should I wear gloves when outside of my house or in public
places?)


ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ ਗਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਗਨੱ ਜੀ ਸੁਰੱਗਖਆ ਉਪਕਰਣ (Personal Protective Equipment, PPE) ਦਾ
ਇੱਕ ਿਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਹੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਗਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਗਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ ਿਤੀਗਵਿੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਕਗਰਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ।



ਦਸਤਾਨੇ ਸੁਰੱਗਖਆ ਦੀ ਿਲਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਗਹਣ-ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।




ਦਸਤਾਨੇ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਉੱਗਚਤ ਸਫਾਈ ਲਈ ਗਵਕਲਪ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।
ਅਸੀ ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਿੀ ਤਰਿਾਾਂ ਹੱਥ ਿੋਣ (20 ਸਗਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ), ਜਾਾਂ ਐਕਲੋ ਹਲ-ਆਿਾਗਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ
ਨਾਲ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਗਵੱਚ ਿੰਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਜਾਾਂ ਗਛੱਕ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦੀ ਗਸਫਾਗਰਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਆਪਣੇ ਗਚਹਰੇ, ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂ ਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਗਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸਿੂਤ-ਅਿਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।



ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਗਲਆਾਂ ਲਈ, ਦਸਤਾਗਨਆਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
o ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਰੋਿਾਣੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
o
o

ਦਸਤਾਗਨਆਾਂ ਦੇ ਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਫੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਿਦਗਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਗਚਹਰੇ-ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂੰ ਹਦੇ ਹੋ - ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਖੰਘਣ ਜਾਾਂ ਗਛੱਕ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਿਦਲੋ ।

o

ਗਡਸਪੋਸੇਿਲ ਦਸਤਾਗਨਆਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸੁੱਟ ਗਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਿਾਰਾ ਗਫਰ ਨਹੀ ਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

o

ਦੁਿਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਯੋਿ ਦਸਤਾਗਨਆਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਾਫ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਮੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਮੈਂ COVID-19 ਪਕੜ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰਤਤ ਹਾਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (I am worried about catching COVID-19. Should I wear a mask if I have to leave my house or
when in public?)


ਐਲਿਰਟਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨਾ ਗਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਜਨਤਕ ਤੋਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਗਹਨੋ ਜਦੋਂ ਗਕ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ 2 ਮੀਟਰ

ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ

ਮੁਸ਼ਗਕਲ ਹੋਵੇ।


ਇੱਕ ਿੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਇੱਕ ਘਰ ਿਗਣਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਗਖਆ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਰਮਾਗਣਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।




ਹਾਲਾਾਂਗਕ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਦੀ ਰੱਗਖਆ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਮਦਦਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਗਕਉਗਾਂ ਕ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਿੂੰਦਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੰ ਦੂਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ
ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।



ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਜਾਾਂ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ:


ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਗਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਚੰਿੀ ਤਰਿਾਾਂ ਗਫੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਗਸਆਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਿਿਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।



ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ ਗਕ ਮਾਸਕ ਿਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋ ਦੂਗਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਗਹਲਾਉਣ ਜਾਾਂ ਅਨੁ ਕੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਗਕ



ਮਾਸਕ ਦੂਗਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗਚਤ ਸਾਵਿਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਾਂ ੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਗਵੱਚ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਦ
ਹੱਥ ਜਰੂਰ ਿੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



ਜੇ ਮਾਸਕ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦਲਣਾ ਅਤੇ ਵਟਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਕਉਗਾਂ ਕ ਇਸ ਗਵੱਚ ਗਵਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਕਣ ਫਸ ਸਕਦੇ
ਹੈ।



ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਗਲਆਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਿੈਿ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਕਈ ਸਾਫ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਇੱਕ ਪਲਾਸਗਟਕ ਦਾ ਿੈਿ ਹੋਵੇ ਗਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੇ ਿਏ ਮਾਸਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਗਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਗਵੱਚ ਿੋਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।



ਦੂਗਜਆਾਂ ਗਵੱਚ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਏ ਮਾਸਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਿਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਿੀ ਤਰਿਾਾਂ ਹੱਥ ਿੋਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਖੰਘਣ ਜਾਾਂ ਗਛੱਕ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਚਹਰੇ, ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ
ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਗਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕਣਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸਿੂਤ-ਅਿਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨਾਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੂੰਡੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਕੁੱਿੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? ਕੀ
ਨਕਾਬ ਪਕਹਣਨਾ ਲਾਿਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? (I understand that the Government of Alberta will be handing out masks
to all Albertans. Where and when can I get one? Is masking going to be mandatory?)




ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਜੱਥੇ
ਮਈ 29 ਨੂੰ , ਗਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਟਾਇਲਰ ਸ਼ੈਂਡਰੋ (Tyler Shandro) ਨੇ ਮਾਸਕ ਗਵਤਰਣ ਦੇ ਪਗਹਲੇ ਰਾਉਡ
ਐਲਿਰਟਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂ ਿੇ ਗਵੱਚ ਗਿਨਾਾਂ ਲਾਿਤ, ਏ ਐਾਂਡ ਡਿਲਯੂ , ਮੈਕਡੋ ਨਲਡ ਅਤੇ ਗਟਮ ਹੋਰਟੋਨ (A&W, McDonald’s, and Tim
Hortons) ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਰਾਹੀ ਾਂ 20 ਮੀਲੀਅਨ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਿਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਗਮਊਨਸੀਪੈਲਟੀਆਾਂ, ਫਸਟ ਨੇ ਸ਼ਨਜ ਕਗਮਊਗਨਟੀਆਾਂ, ਮੈਗਟਸ
(Métis) ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਜਨਿਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨਿਾਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ
ਾਂ ਮੱਿ-ਜੁਲਾਈ ਗਵੱਚ ਯੋਜਨਾਿੱਿ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਗਨਰਭਰ ਵੀ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਗਵਤਰਣ ਦਾ ਅਿਲਾ ਰਾਉਡ
ਇਹ ਪਗਹਲ ਐਲਿਰਟਾ ਦੀ ਮੁੜਚਾਲੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗਹੱਸਾ ਹੈ, ਪਗਹਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗਕ ਕਾਰੋਿਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਤੀਗਵਿੀਆਾਂ ਮੁੜ-ਖੁੱਲਿਣਾ,
ਐਲਿਰਟਨ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਅਗਜਹੇ ਹਲਾਤਾਾਂ ਗਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਜੱਥੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਗਕਲ ਹੋਵੇਿਾ। ਹਰੇਕ ਐਲਿਰਟਨ ਚਾਰ
ਮਾਸਕਾਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੈ ਜੋ ਗਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਗਸਸਟਮ ਗਵੱਚ ਵੰਗਡਆ ਜਾਵੇਿਾ।

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/26/2020 @ 1102h
ਈ ਸੀ ਸੀ (ECC) ਪਰਮਾਗਣਤ: 06/25/2020 @ 1835h
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ਹਾਲਾਾਂਗਕ ਮਾਸਕ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਐਲਿਰਟਨਾਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਗਵਚਾਰ ਨੂੰ
ਸਮਾਜਕ ਿਣਾਉਣ ਗਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।



ਮਾਸਕ 211 ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਲੱ ਿਿ ਹਨ।

COVID-19 ਨਾਲ ਖੁੱਦ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਕਪਆਕਰਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ (CARING FOR YOURSELF OR LOVED ONES WITH
COVID-19)
ਮੇਰੇ ਕਕਸੇ ਕਪਆਰੇ ਦੀ COVID-19 ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇੁੱਕੋ ਘਰ ਕਵੁੱਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਦ ਕਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵਾ? (My loved one has or is being tested for COVID-19 and we
live in the same house. How can I take care of them and not get sick myself?)


ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਗਕ ਗਿਮਾਰ ਗਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਿੈਡਰੂਮ ਅਤੇ ਿਾਥਰੂਮ ਹੈ।



ਗਜੰਨਾ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਗਿਮਾਰ ਗਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖੋ।



ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਘਰ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



ਗਿਮਾਰ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਗਜਆਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਗਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਗਦਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਗਕ ਗਿਮਾਰ ਗਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰੇ
ਾਂ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਖਾਣਾ ਿਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਗਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਿਣਾਉਦ
ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੰ ਿੋ ਗਦੰਦਾ ਹੈ।



ਪਕਵਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਿਲਾਸ, ਕੱਪ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਗਸਰਿਾਣੇ ਵਰਿੀਆਾਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ
ਕਰੋ।



ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿੋਵ।ੋ



ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਂਡ ਰੇਲਾਾਂ, ਦਰਵਾਜੇ ਦੀਆਾਂ ਘੁ ੰਡੀਆਾਂ, ਗਸੰਕ ਦੀਆਾਂ ਟੂਟੀਆਾਂ, ਪਖਾਨੇ , ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਛੂ ਹਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨੂੰ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਿਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।



ਆਪਣੇ ਗਪਆਰੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਗਛੱ ਕ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਿਾਾਂਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀ,ਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਚੰਿੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਗਦਓ।



ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈਲਥ ਗਲੰ ਕ (Health Link) 811 ਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਿੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਕਾਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? (What does isolation mean?)
ਇਕਾਾਂਤਦਾ ਮਤਲਿ ਅਗਜਹੀਆਾਂ ਸਗਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਗਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਗਥਤੀਆਾਂ ਗਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੂਗਜਆਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਸਮਾਗਜਕ ਇਕੱਠ, ਕੰਮ, ਸਕੂਲ, ਿੱਗਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਥਲੈ ਗਟਕ
ਪਰੋਿਰਾਮ, ਯੂ ਨੀਵਰਗਸਟੀ, ਗਵਸ਼ਵਾਸ-ਅਿਾਰਤ ਇਕੱਠ, ਗਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਕਗਰਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸ਼ਾਗਪੰਿ ਮਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ
ਇਕੱਠ।


ਤੁ ਹਾਨੂੰ , (ਗਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ)ੇ ਿੱਸਾਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਗਜੰਨਾਾਂ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤਾਾਂ, ਪਗਰਵਾਰ ਜਾਾਂ ਗਡਗਲਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਲਈ
ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।



ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਗਰਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਰਿੇ ਕੰਮਾਾਂ ਲਈ ਗਡਗਲਵਰੀ ਜਾਾਂ ਗਪੱਕ ਅਪ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/26/2020 @ 1102h
ਈ ਸੀ ਸੀ (ECC) ਪਰਮਾਗਣਤ: 06/25/2020 @ 1835h
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ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਿਲਾਸ, ਕੱਪ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ, ਗਸਰਿਾਣੇ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਾਂ
ਵਰਿੀਆਾਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ। ਇਨਿਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਨਿਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ



ਚੰਿੀ ਤਰਿਾਾਂ ਿੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਗਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਗਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਵਾਗਸ਼ੰਿ ਮਸ਼ੀਨ ਗਵੱਚ ਿੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਾਂ ਰਾਾਂ ਵਰਿੀਆਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿੋਵੋ ਅਤੇ ਗਨਯਗਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀਆਾਂ ਘੁ ੰਡੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਟ
ਛੋਹੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।



ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਗਕਸੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਗਲਆਉਣਾ, ਫੈਲਾਉ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਾਹਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੁਖਾਰ ਜਾਾਂ ਖੰਘ ਵਰਿੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਸਹਤ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਾਿੂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਟੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਹੈਲਥ ਗਲੰ ਕ (Health
Link) 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ COVID-19 ਬਾਰੇ ਕਚੂੰਤਤ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦਾ ਹਾਾਂ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਿ ਕਲੂੰ ਕ (Health
Link) ਤੇ ਕਾੁੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? (I am not having symptoms, but I’m concerned about COVID-19 and want to
talk to someone. Should I call Health Link?)COVID-19 ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗਵੱਚ ਅਲਿਰਟਾ ਅਤੇ
ਦੁਨੀਆ ਗਵੱਚ ਗਕੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਾਂ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਨਮਨਗਲਖਤ ਵੈਿਸਾਈਟਾਾਂ ਵੇਖ।ੋ ਜੇਕਰ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਾਿੂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਗਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਗਖਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੈਲਥ ਗਲੰ ਕ (Health Link) 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।




ਅਲਿਰਟਾ ਹੈਲਥ (Alberta Health): alberta.ca/covid19
ਪਿਗਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Public Health Agency of Canada): canada.ca
ਗਵਸ਼ਵ ਗਸਹਤ ਸੰਸਥਾ (World Health Organization): ਡਿਲਯੂ ਐੱਚ ਓ. ਆਈ ਐੱਨ ਟੀ (who.int)

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੜਚਾਲ ਨੀਤੀ (ALBERTA’S RELAUNCH STRATEGY)
ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਇੁੱਕਠ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਕਹੜੀਆਾਂ ਰੋਕਾਾਂ ਲਾਗ ਰਕਹਣਗੀਆਾਂ? (What restrictions remain in place when
gathering in groups?)
ਐਲਿਰਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮੁੜਚਾਲੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦੋ ਗਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਗਕ ਜੂਨ 12 ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਿਈ ਸੀ। ਮੁੜਚਾਲੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦੋ ਗਵੱਚ,
ਐਲਿਰਟਨ ਵਿੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ ਿਤੀਗਵਿੀਆਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਗਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ
ਗਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠਾਾਂ ਗਦੱਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਐਲਿਰਟਨਾਾਂ ਦੀ ਗਸਹਤ ਨੂੰ ਿਚਾਉਣ ਅਤੇ COVID-19 ਨੂੰ ਚਰਨ ਦੋਗਵੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਗਹਣਿੇ:


ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਗਜਕ ਇਕੱਠ ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਗਵਆਹ ਅਤੇ ਅੰਗਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਗਕਗਰਆਵਾਾਂ, ਜਨਮਗਦਨ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਗਵੱਚ
ਅਗਿਕਤਮ 50 ਗਵਅਕਤੀ ਹੋਣਿੇ।



100 ਗਵਅਕਤੀ ਅਗਿਕਤਮ ਿਾਹਰੀ ਸਮਾਿਮਾਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਟਾਾਂ/ਸਰੋਗਤਆਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਿਮਾਾਂ, ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਗਵਆਹ ਦੀਆਾਂ ਰਸਮਾਾਂ, ਅੰਤਮ
ਸੰਸਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ, ਗਫਲਮ ਥੀਏਟਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਗਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੋਿਰਾਮਾਾਂ ਗਜੱਥੇ ਲੋ ਕ ਿੈਠੇ ਰਗਹੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



ਪੂਜਾ ਦੇ ਇਕੱਠਾਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਾਂ, ਕੈਫੇ, ਲੌਂ ਜਾਾਂ, ਿਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਗਿੰਿੋ ਹਾਲਾਾਂ, ਗਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ
ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਮੁਹੱਈਆ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਲਾਿੂ ਹੋਣ।



ਪਗਰਵਾਰ ਹੋਰ ਸਗਹ ਪਗਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਨਜੀ ਗਮਲਾਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਨਾਲ ਅਗਿਕਤਮ 15 ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੱਕ ਵਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Alberta.ca/covid19 ਤੇ ਵੇਖ।ੋ

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/26/2020 @ 1102h
ਈ ਸੀ ਸੀ (ECC) ਪਰਮਾਗਣਤ: 06/25/2020 @ 1835h

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਛ
ੁੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)| 12
6/26/2020 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੜ-ਚਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਆਕਗਆ ਕਮਲੀ ਹੈ? (What businesses have been permitted to re-launch?)
ਚਰਨ ਦੋ ਗਵੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰੋਿਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁਲੱਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗਦਸ਼ਾ ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਨਿਾਾਂ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:















K-12 ਸਕੂਲ, ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਡਪਲੋ ਮਾ ਪਰੀਗਖਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਮੀਆਾਂ ਗਵੱਚ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਲਾਈਿਰੇਰੀਆਾਂ
ਹੋਰ ਗਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਸਰਜਰੀਆਾਂ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਗਜਵੇਂ ਮਸਾਜ, ਐਗਕਊਪੰਚਰ ਅਤੇ ਗਰਫਲੈ ਕਸੋਲੋਜੀ
ਗਨੱ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ (ਗਸ਼ੰਿਾਰ, ਕਾਸਮੈਗਟਕ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਚਾਰ, ਮੈਗਨਗਕਊਰ, ਪੇਡੀਗਕਊਰ, ਵੈਕਗਸੰਿ, ਗਚਹਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਨਕਲੀ
ਟੈਗਨੰਿ)
ਮੂਵੀ ਗਥਏਟਰ ਅਤੇ ਗਥਏਟਰ
ਕਮਯੂ ਨੀਟੀ ਹਾਲ
ਟੀਮ ਖੇਡਾਾਂ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ, ਗਫੱਟਨੈ ਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਾਂ, ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਗਜਮ ਅਤੇ ਅਖਾੜੇ ਗਮਲਾ ਕੇ
ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਪੂਲ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਾਾਂ ਗਵੱਚ ਵੀ ਐੱਲ ਟੀ ਐੱਸ ( VLTs)
ਗਿੰਿੋ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ , ਟੇਿਲ ਿੇਮਾਾਂ ਸ਼ਾਗਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ
ਸਹਾਇਕ ਸਮਾਰੋਹ
ਾਂ
ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੂਿਾਈ ਕੈਂਪਿਰਾਉਡ

ਪਗਹਲਾ ਚਰਨ ਮਈ 14 ਗਵੱਚ

ਐਲਿਰਟਾ ਗਵੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਕੈਲਿਰੀ ਅਤੇ ਿਰੁੱਕਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸੀ ਜੋ ਿਾਅਦ
ਗਵੱਚ ਿਾਕੀ ਐਲਿਰਟਾ ਦੇ ਪਗਹਲੇ ਚਰਨ ਗਵੱਚ ਜੂਨ 1 ਗਵੱਚ ਰਲ ਿਏ ਸਨ। ਅਲਿਰਟਾ ਦੇ ਮੁੜਚਾਲੂ ਗਵਚੋਂ ਪਗਹਲੇ ਚਰਨ ਨੇ
ਕੁਝ ਕਾਰੋਿਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਾਿੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਿਿਾ ਗਵਚ ਗਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਿਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਗਦੱਤੀ, ਸਮੇਤ:








ਕਪੜੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਗਕਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਿਾਰ
ਗਕਸਾਨ ਮੰਡੀ ਗਵਕਰੇਤਾ
ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਗਲੰ ਿ ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ
ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਿ ਅਤੇ ਿਾਰ ਜੋ 50% ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਿਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁੜ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਜਾਇਿ ਘਰ ਅਤੇ ਕਲਾ-ਗਕਰ ਤੀ ਿੈਲਰੀਆਾਂ
ਡੇ ਅਕੇਅਰਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਗਕੱਤੇ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੁੱਝ ਅਨੁ ਸੂਗਚਤ, ਿੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਾਂ ਜੋ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਖੁੱਲਣਿੀਆਾਂ

ਐਲਿਰਟਾ ਦੀ ਮੁੜਚਾਲੂ ਰਣਨੀਤੀ ਿਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
ਚਰਨ ਦੋ ਕਵੁੱਚ ਕਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇੁੱਕਠ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵੀਕਕਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ? (What types of gatherings are still not approved in
stage two?)







ਸਮਾਗਜਕ ਇੱਕਠ ਜੋ ਗਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਿੱਿ ਅਗਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਿਏ ਨੇ
ਿਾਲ-ਿਾੜੀ ਤੋਂ 12 ਿਰੇਡ ਤੱਕ ਦੀਆਾਂ ਗਨਯਮਤ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਸਕੂਲ ਜਮਾਤਾਾਂ ਸਤੰਿਰ 2020 ਗਵਚ ਦੁਿਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ
ਵੋਕਲ ਸਮਾਰੋਹ (ਗਕਉਗਾਂ ਕ ਿਾਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵਿੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
ਵੱਡੇ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ, ਵੱਡੀਆਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਾਂ, ਵਪਾਰ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸਮਾਿਮ (ਗਕਉਗਾਂ ਕ ਇਹ ਗਿਨਾਾਂ-ਸੀਟਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਜਕ ਸਮਾਿਮ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ
ਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਹਨ)
ਨਾਈਟ ਕਲੱ ਿ
ਮਨੋ ਰੰਜਕ ਪਾਰਕ
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ਿੱਗਚਆਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀਆਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਾਂ
ਹੁੱਕਾ ਲਾਾਂਜ (ਗਸਰਫ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗਡਰੰਕ ਲਈ ਹੀ ਮਨਜੂਰ)
ਪਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਪਰੋਿਰਾਮ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
ਸੂਿੇ ਦੇ ਿਾਹਰ ਿੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀ ਾਂ ਗਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ

ਕਜਵੇਂ ਅਸੀ ਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਕਵੁੱਚ ਮੜਚਾਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੁੱਗੇ ਵੁੱਿਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? (What will the
Alberta Government be watching for as we move forward with the relaunch strategy in Alberta?)


ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਗਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਗਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ (ICU) ਦਾਖਲੇ ਲਈ, ਗਸਹਤ
ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਨਿਰਾਨੀ ਤੇ ਗਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲਿਾਤਾਰ ਦੇਗਖਆ ਜਾਵੇਿਾ ਤਾਾਂ
ਗਕ ਸੂਿੇ ਦੇ ਸਥਾਗਨਕ ਇਲਾਗਕਆਾਂ ਗਵੱਚ ਗਕਗਰਆਸ਼ੀਲ ਜਵਾਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੈਸਲੇ ਸੂਿਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੋਵਾਾਂ ਪੱਿਰਾਾਂ ਤੇ ਲਾਿੂ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ, ਗਜੱਥੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ।ੇ ਜਦੋ ਰੋਕਾਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਿੇ ਗਵੱਚ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਘਟਾਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਹਨ, ਫੈਲਾਉ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਗਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੋਰ ਤੇ ਸਥਾਗਨਕ ਇਲਾਕੇ ਗਵੱਚ ਮਜਿੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਸਹਤ ਗਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਅਗਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਜਸ ਗਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੱਥ ਿੋਣਾ, ਗਿਮਾਰ ਰਗਹਣ ਤੇ ਘਰ ਰਗਹਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏ ਐੁੱਚ ਐੁੱਸ (AHS) ਦੇ ਆੁੱ ਪਰੇਿਨ (AHS’ OPERATIONS)
ਕੀ ਏ ਐੁੱਚ ਐੁੱਸ (AHS) ਨੇ ਆਮ ਆਪਰੇਿਨ ਚਾਲ ਕਰ ਕਦੁੱਤੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਅਨਸਕਚਤ ਸਰਜਰੀਆਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਪਰੀਕਖਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਕਾਤਾਾਂ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? (Has AHS begun to resume normal operations or performing scheduled surgeries, procedures,
exams and appointments?)


COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਿ ਗਵੱਚ, ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਨੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਿੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਅਨੁ ਸੂਗਚਤ ਸਰਜੀਕਲ ਿਤੀਗਵਿੀਆਾਂ ਪੂਰੇ
ਐਲਿਰਟਾ ਗਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਗਦੱਤੀਆਾਂ ਨੇ । ਮਈ 4 ਨੂੰ , ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਨੇ ਿੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਅਨੁ ਸੂਗਚਤ ਗਦਨ ਦੀਆਾਂ ਸਰਜਰੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਗਕਗਰਆਵਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਿਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਮੋਤੀਆ, ਿਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਰਗਕਗਰਆਵਾਾਂ, ਆਮ ਗਦਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ,
ਪੁਨਰ ਗਨਰਮਾਣ ਪਲਾਸਗਟਕ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਯੂ ਰੋਲੋਜੀ ਪਰਗਕਗਰਆਵਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਅਤੇ ਕਵਨਨ੍ਟ
(Covenant) ਗਸਹਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਐੱਮਗਿਊਲੇ ਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਿਨੋ ਸਗਟਕ ਈਮੇਗਜੰਿ (DI) ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮਈ 11 ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ-ਿਹਾਲ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਮਈ 22 ਨੂੰ , ਐਲਿਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਗਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮੁੜਿਹਾਲੀ
ਨੂੰ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਗਦਨ ਸਰਜਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਜਨਿਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਤੇ ਥੋੜਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਗਹਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਏ ਐੁੱਚ ਐੁੱਸ (AHS) ਕਕਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕਕਹੜੀਆਾਂ ਸਰਜਰੀਆਾਂ, ਪਰਕਕਕਰਆਵਾਾਂ, ਪਰੀਕਖਆਵਾਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਕਾਤਾਾਂ ਅੁੱਗੇ ਵਿਣਗੀਆਾਂ?
(How will AHS decide which surgeries, procedures, exams and appointments will proceed?)


ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ (AHS) ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁੱਰਗਖਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਗਲਤ ਿਣਾਈ ਰੱਖੇਿਾ ਜਦੋਂ ਗਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਐਲਿਰਟਨਾਾਂ
ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁੜਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ। ਫੈਂਸਲਾ ਗਕ ਗਕਹੜੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਕਲੀਗਨਕਲ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ,
ਗਜਨਿਾਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪਗਹਲਾਾਂ ਿੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਹ ਫੈਂਸਲੇ ਹਰੇਕ
ਜੋਨ ਗਵੱਚ ਲਏ ਿਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਜਵਾਿ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹੱਗਸਆਾਂ ਗਵੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਏ ਐੱਚ ਐੱਸ
(AHS) ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੂੰ ਉਨਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਗਕਰ ਆਵਾਾਂ ਨੂੰ ਗਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਸੱਿਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਿੀ।
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ਏ ਐੁੱਚ ਐੁੱਸ (AHS) ਸਕਵਿਾ ਕਵੁੱਚ ਕਪਆਕਰਆਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਣ ਆਉਣਾ (VISITING LOVED ONES AT AN AHS FACILITY)
ਕੀ ਮੈਂ ਕਕਸੇ ਕਪਆਰੇ ਨਾਲ ਤਰੂੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵਭਾਗ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? (Can I go with a loved one to Urgent Care
or to the Emergency Department?)


ਜੀ ਹਾਾਂ। ਐੱਮਗਿਊਲੇ ਟਰੀ ਕਲੀਗਨਕਾਾਂ ਗਵੱਚ ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਵਭਾਿ/ਤੁ ਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ, ਮਰੀਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲਈ ਇੱਕ
ਗਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਪਗਰਵਾਗਰਕ ਮੈਂਿਰ/ਸਗਹਯੋਿੀ ਗਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਗਹਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਾਲਿ ਕਲੀਗਨਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਗਹਯੋਿ
ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਲਿਰਟਾ ਦੇ ਿੱਗਚਆਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਾਂ ਸਟੋਲਰੀ ਿੱਗਚਆਾਂ ਦੇ
ਹਸਪਤਾਲ, ਗਵੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਪਗਰਵਾਗਰਕ ਮੈਂਿਰ/ਸਗਹਯੋਿੀ ਗਵਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਗਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵੁੱਚ ਕਕਸੇ ਕਪਆਰੇ ਨੂੰ ਕਮਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? (Can I visit a loved one in hospital?)


ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ ਦੋ ਗਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਪਗਰਵਾਗਰਕ ਮੈਂਿਰ/ਸਗਹਯੋਿੀ ਗਵਅਕਤੀ ਪਗਹਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਜਨਿਾਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਿੀ ਜੇਕਰ
ਕਮਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਗਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਗਵੱਚ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਾਂ ਹਨ ਗਜਹਨਾਾਂ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ:
o ਗਰਭਅਵਸਿਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟ : ਇੱਕ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਯੂ ਗਨਟ ਮੈਨੇਜਰ/ਚਾਰਜ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕਰਨ ਤੇ, ਦੋ ਗਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਪਗਰਵਾਗਰਕ/ਸਗਹਯੋਿੀ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਗਹਯੋਿੀ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ (ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਪਾਲਣ
ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗਪਤਾ ਜਾਾਂ ਦਾਈ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਗਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਚਾ-ਿੱਚਾ ਵਾਰਡ ਗਵੱਚ ਗਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਪਗਰਵਾਗਰਕ/ਸਗਹਯੋਿ
ਗਵਅਕਤੀ 14 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵ।ੇ
o

ਬਾਲ: ਪਗਰਵਾਗਰਕ/ਸਗਹਯੋਿ ਗਵਅਕਤੀ ਦੋ ਮਾਪੇ ਗਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਗਚਆਾਂ ਨੂੰ ਗਕਸੇ ਵੀ

o

ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਅਪੂੰਗਤਾਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ:ਇਕ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਯੂ ਗਨਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਦੋ ਗਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ

o

ਪਗਰਵਾਗਰਕ/ਸਗਹਯੋਿ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਗਹਯੋਿ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੂੰਤ ਹਾਲਾਤਾਾਂ: ਦੋ ਗਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਪਗਰਵਾਗਰਕ/ਸਗਹਯੋਿੀ ਗਵਅਕਤੀ ਮੋਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਮਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਗਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਗਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਿਈ ਹੈ। ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਯੁ ਗਨਟ ਟੀਮ/ਚਾਰਜ ਨਰਸ ਨਾਲ



ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਕੀ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਗਥਤੀ ਨੂੰ ਗਜੰਦਿੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਮੰਗਨਆ ਜਾਵੇ ਜਾ ਨਹੀ।ਾਂ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx ਤੇ ਜਾਉ

ਕੀ ਮੈਂ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਰਕਹਣ ਜਾਾਂ ਸਮਕਹਕ ਰਕਹਣ ਕਵੁੱਚ ਕਨਵਾਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ? (Can I visit a resident in
long term care, supportive living or congregate living?)


ਾਂ ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਪਾਿੰਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰੀ
ਇਨਿਾਾਂ ਸਾਈਟਾਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵਿੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਆਉਦ



ਹਨ।
ਸਾਈਟਾਾਂ ਗਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜਦ ਖ਼ਾਸ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਗਜਨਿਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਗਿਨਾਾਂ
ਉਨਿਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿੁ ਣਵਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ।
ਾਂ
ਿਾਹਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਸਾਵਿਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਗਜਸ



ਗਵੱਚ ਸਰੀਗਰਕ ਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਾਂ ਗਕ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਮੁੰਹ ਢੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਪਗਰਵਾਰ ਸਗਹਯੋਿ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਗਨਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ



COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 06/26/2020 @ 1102h
ਈ ਸੀ ਸੀ (ECC) ਪਰਮਾਗਣਤ: 06/25/2020 @ 1835h

COVID-19 ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪਛ
ੁੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)| 15
6/26/2020 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਯਾਤਰਾ: (TRAVEL:)
ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਕਵੁੱਚ ਵਾਕਪਸ ਆ ਕਰਹਾ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂ? (What do I do if I am returning to Alberta
from outside of Canada?)
ਾਂ ੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ, ਲਾਜਮੀ 14-ਗਦਨ ਕੂਆਾਂਟਰੀਨ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਨੇ ਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂਆਾਂਟਰੀਨ ਐਕਟ ਅਿੀਨ ਕਨੇ ਡਾ ਵਾਗਪਸ ਆਉਦ


ਗਪਛਲੇ 14 ਗਦਨਾਾਂ ਗਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਾਹਰ ਤੋਂ ਅਲਿਰਟਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗਮਤੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 14
ਗਦਨਾਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇਲੱਛਣਾਾਂ ਲਈ ਗਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਾਹਰੋਂ ਹਾਲ ਹੀ
ਗਵੱਚ ਵਾਗਪਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੂਆਾਂਟਰੀਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਰੀਿ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਰੋਪਰਟੀ ਗਵੱਚ ਹੀ ਰਗਹਣਾ ਹੋਵੇਿਾ।




ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਪਰਿੰਿ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕਾਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਗਦਨਾਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱ ਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਪਰਿੰਿਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ
ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ।
o

911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੋਹਾਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਜਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਉਨਿਾਾਂ ਨੂੰ ਸੂਗਚਤ ਕਰੋ ਗਕ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

o

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਗਜਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਗਸਹਤ ਮੁਲਾਾਂਕਣ
ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਗਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: https://www.alberta.ca/covid-19-travel-advice.aspx
ਕੀ ਮੈਂਨੂੰ ਸਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ? (Am I allowed to travel outside the province?)


ਾਂ ,
ਅਲਿਰਟਾ ਗਵਚ ਗਜੰਮੇਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਛੁੱਟੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਕੈਗਿਨ, ਝੌਂਪੜੀਆਾਂ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਕੈਂਪਿਰਾਉਡ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਾਂਤਕ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕਠ ਰੋਕਾਾਂ ਅਜੇ ਲਾਿੂ ਰਗਹਣਿੀਆਾਂ।



ਸੂਿੇ ਦੇ ਿਾਹਰ ਿੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀ ਾਂ ਗਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ। ਕਨੇ ਡਾ/ਯੂ ਐੱਸ ਿਾਰਡਰ (Canada/US border) ਵੀ ਿੈਰ-ਜਰੂਰੀ
ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਿੰਦ ਹਨ। ਮੋਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਾਾਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ: https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html

COVID-19 ਐਪ (COVID-19 APP)
ਕੀ ਕੋਈ ਅਕਜਹਾ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਵੁੱਚ ਆ ਕਗਆ ਹੈ? (Is there an app that can
let me know if I’ve been exposed to COVID-19?)


ABTraceTogether ਇਕ ਮੋਿਾਈਲ ਟਰੇਗਸੰਿ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਗਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19
ਗਵਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੂਗਜਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ABTraceTogether ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਿਲੁ ਟੁੱਥ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ
ਐਪ ਯੂ ਜਰਾਾਂ ਦੀ ਿੁ ਪਤ ਲਾਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗਜਹਨਾਾਂ ਦੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਰੀਿੀ ਸੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਹੋ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx
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