ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ 2019 (COVID-19)

ਖੁਦ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਬਮਲੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁਛ
ਿੱ ਣਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਬਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ, ਟੈਲੀਹੈਲਥ (1-866-797-0000) ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ
ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੰਪਰਕ ਬਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਿਾਅਦ 14 ਬਦਨਾਾਂ ਲਈ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਿਣਾਈ ਰਿੱਖੋ

ਿੁਖਾਰ

ਖੰਘ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਬਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਿਚੋ


ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਅਬਜਹੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਜਜਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
(ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ)।



ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਵਜਰੂੰਗ ਪਜਹਨੋ , ਤਾਂ ਜੋ ਸੂੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ
ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਜਲਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਹ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ ਜਕੜ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ


ਤੁ ਰੰਤ ਖੁਦ ਨੰ ਦਬਜਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



ਖੁਦ ਨੰ ਦਬਜਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ:





ਖੁਦ ਨੰ ਵਿੱਖ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਬਹਦਾਇਤਾਾਂ



ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਜਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ

ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਬਮਲਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਿਵੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਜਜਹੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਚੋ। ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਜਹਨੋ ਅਤੇ ਦਜਜਆਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰਿੱਖੋ ਜਾਂ ਕਾਰ ਜਵਿੱਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਪਛੈ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠੋ।

ਵਾਇਰਸ ਿਾਰੇ ਜਾਣੋ
COVID-19 ਇਿੱਕ ਨਵਾਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ।ਇਹ ਪੀੜਤ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਿੰਦਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਜਆਾਂ ਬਵਅਕਤੀਆਾਂ ਬਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਬਜਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਕਰੀਿੀ ਸੰਪਰਕ ਬਵਿੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਿੱਕੋ ਘਰ ਬਵਿੱਚ ਰਬਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਸੀਂ Ontario ਦੇ ਬਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੈੱਿਸਾਈਟ:Ontario.ca/coronavirus ‘ਤੇ ਜਾਕੇ
COVID-19 ਿਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਪਲਿਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:______________________________________________________
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਵਿੱਚ ਬਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤਿੱਕ ਉਪਲਿਧ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
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