ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਹਤ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨਾਂ ਨੰ ਘਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਨਹਾਂ ਹੀ
ਿੱ ਧ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸਾਵਰਆਂ ਿਾਸਤੇ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੰ ਦਸਵਰਆਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਨੰ ਘਿਾਉਂਦਾ
ਹੈ।

ਦਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ। ਦਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਵਹਣਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਇਹ ਵਰਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਿੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ (immune) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਘੱ ਿ ਤੋਂ ਘੱ ਿ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਪਿਤੀਤ ਹੋਣਾ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੰ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ

ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰਪ ਨਾਲ ਵਰਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਼ਿਰਰੀ ਕੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਘਰ ਰਹੋ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਿਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਰਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਵਸਹਤ ਫ਼ੀਚਰ ਿੇਿ।ੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਾਹਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਼ਿਿਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰ ਿਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਿੱ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੰ ਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਧੰ ਏ ਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਵਲਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਰਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਿੋ।

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਸ਼ੇ
ਭੋਜਨ ਿੁਰਿੱਵਿਆ

ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਮਾਰੀਆਂ ਨੰ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਾਰਵਰਵਕਊ, ਵਪਕਵਨਕ ਅਤੇ ਕੈਂਵਪੰ ਗ ਭੋਜਨਾਂ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਸਿੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਰੇ ਵਸੱ ਿੋ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੇ ਵਲੰਕਾਂ ਤੇ
ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।
•
•
•
•
•
•
•

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ (HealthLinkBC File #49b)
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਵਿਆ: ਭੋਜਨ ਨੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਣਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ (HealthLinkBC File #59a)
ਤਾ਼ਿੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰ਼ਿੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੰ ਰੰ ਧੀ ਸੁਰੱਵਿਆ (HealthLinkBC File #59b)
ਘਰੇਲ ਡੱ ਰਾਰੰ ਦੀ - ਰੋਿਵਲ਼ਿਮ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਰਵਚਆ ਜਾਿੇ (HealthLinkBC File #22)
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ - ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਰਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਵਿਆ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਵਿਆ
ਪਾਸਚੁਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਵਰਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜਸ ਅਤੇ ਸਾਈਡਰ਼ਿ: ਵਸਹਤ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਿ ਿਤਰਾ (HealthLinkBC File #72)

ਕੀਵਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱ ਟਣਾ ਅਤੇ ਡੰ ਗਣਾ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਣ ਅਤੇ ਡੰ ਗ ਮਾਰਨ ਿਾਲੇ ਕੀਿਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਕੀਵਿਆਂ ਨੰ ਤੁਹਾਨੰ
ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾ ਵਦਓ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱ ਿੇ ਜਾਂ ਡੰ ਗ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੰ ਵਕਿੇਂ ਰੋਕ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੇ ਵਲੰਕਾਂ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।
•
•
•
•

ਕੀਿਾਂ ਦਾ ਕੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਡੰ ਗਣਾ ਅਤੇ ਮੱ ਕਿੀ ਦਾ ਕੱ ਿਣਾ
ਕੀਿੇ ਭਜਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਡੀਿ (HealthLinkBC File #96)
ਕੀਵਿਆਂ ਦੇ ਡੰ ਗਾਂ ਨੰ ਰੋਕਣਾ
ਵਚੱ ਚਿਾਂ ਦਾ ਕੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਵਰਮਾਰੀ (HealthLinkBC File #01)

ਿਰੀਰਕ ਗਤੀਵ ਧੀ

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੈਂਵਪੰ ਗ, ਹਾਈਵਕੰ ਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਵਿਅਤ

ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਰਾਹਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵਕਿੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੇ ਵਲੰਕਾਂ 'ਤੇ
ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।
•
•
•
•
•
•
•

ਰੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਸਹਤ ਲਾਭ
ਉਜਾਿ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਲਈ ਿਤਰੇ (HealthLinkBC File #24)
ਪਾਲਤ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਵਚਿੀਆ ਘਰ ਅਤੇ ਿੁਲੇ ਹ ਫਾਰਮ ਦੇਿਣ ਜਾਣਾ (HealthLinkBC File #61b)
ਿੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱ ਿਾਂ ਨੰ ਰੋਕਣਾ
ਿੋਿਕੇ: ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱ ਚ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣਾ
ਤੁਰਨ ਦਾ ਲੌ ਗ

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਵਸਵਫਕ ਿਾਈਮ ਤੇ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਿਜੇ ਤਕ ਵਕਸੇ ਯੋਗ ਕਸਰਤ
ਪੇਸੇਿਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੂਰਜ ਅਤੇ ਗਰਮੀ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਹੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਲੰਰੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਵਦਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਸਰਜ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱ ਚ ਰਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ

ਵਰਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਨੰ ਪਿਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ
ਰੱ ਿਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਰਾਰੇ ਵਸੱ ਿਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੇ ਵਲੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।
•
•
•
•
•
•

ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਹਿਓ
ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਫਿੀ ਕੌਂ ਸਲ: ਗਰਮ ਕਾਰ ਚੇਤਾਿਨੀ
ਗਰਮੀ ਸਰੰ ਧਤ ਵਰਮਾਰੀ (HealthLinkBC File #35)
ਰੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਸਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਆ (HealthLinkBC File #26)
ਸਨਰਰਨ
ਅਲਿਿਾਿਾਇਲਿ ਰੇਡੀਏਸਨ (HealthLinkBC File #11)

ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿੁਰਿੱਵਿਆ

ਇੱ ਕ ਤਲਾਅ, ਝੀਲ, ਨਦੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਤੈਰਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮ਼ਿੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਿੱ ਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਪਲ, ਝੀਲ, ਨਦੀ ਜਾਂ ਰੀਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਤਰ

ਵਿੱ ਚ ਪਰਵਲਕ ਹੈਲਥ ਚੇਤਾਿਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰ ਦੇਿਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ। ਤੁਹਾਨੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਵਲੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।
•
•
•
•
•

ਰਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ: ਡੁੱ ਰਣ ਨੰ ਰੋਕਣਾ
ਤੈਰਾਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ (HealthLinkBC File #39)
ਸਵਿਮਰ਼ਿ ਈਅਰ਼ਿ (ਓਿਾਈਿਸ ਐਕਸਿਰਨਾ-Otitis Externa)
ਸਵਿਮਰ਼ਿ ਇੱ ਚ (HealthLinkBC File #52)
ਿੈਨਕਿਰ ਕੋਸਿਲ ਹੈਲਥ - ਰੀਚ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਿਾਂ

ਯਾਤਰਾ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਵਿਹਤ

ਘਰ ਦੇ ਨੇਿੇ ਰਵਹਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰਪਿਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ

ਰਾਰੇ ਿਾਧ ਵਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਰੰ ਧਤ ਘਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰ ਵ਼ਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਵਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਰੀਆ ਪਰਤਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸਿਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ ਕਾਨੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਅ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਼ਿਰਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਤਰਾ ਰਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ
ਵਦੱ ਤੇ ਵਲੰਕਾਂ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।

•
•
•
•
•
•

ਡਾਇਰੀਿੀ਼ਿ: ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19
ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ
ਯਾਤਰਾ ਸੰ ਰੰ ਧੀ ਵਸਹਤ
ਰਾਲਗਾਂ ਲਈ ਿਿੈਿਲ ਇਵਮਊਨਾਈ਼ਿੇਸ਼ਨ (HealthLinkBC File #41c)
ਬਿੱਹਚਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ (HealthLinkBC File #41d)

ਜੰ ਗਲ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਗਾਂ

ਜੰ ਗਲ ਦੀ ਅੱ ਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਚੱ ਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕਿੇ ਜਾਂ ਹ਼ਿਾਰਾਂ
ਜੰ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱ ਗਾਂ (ਵਜਸ ਨੰ ਜੰ ਗਲ ਦੀ ਅੱ ਗ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨੰ ਪਿਭਾਿਤ ਕਰ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਾ ਪਿਦਸਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਵਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਹਿੀ ਸੋਜਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਣਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵਮਊਨ ਪਿਤੀਵਕਿਆ ਨੰ ਰਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲਿਨਾ ਿਧੇਰੇ ਮੁਸਕਲ ਰਣਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
•
•

ਜੂੰਗਲ ਿੀਆਂ ਅਿੱਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਿਾਡੀ ਹਸਿਤ
ਜੰ ਗਲ ਦੀ ਅੱ ਗ: ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਭਾਿ (HealthLinkBC File #49f)

ਉਪਯੋਗੀ ੈੈੱਬਿਾਇਟਾਂ
ਬੀਿੀ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ (ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ)

ਰੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀ਼ਿੀ਼ਿ ਕੰ ਿਰੋਲ (ਰੀਸੀਸੀਡੀਸੀ) ਪਿੋਵਿੰ ਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਨਗਰਾਨੀ, ਿੋਜ,
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਲਈ ਸਰਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸਿਰੀ ਅਗਿਾਈ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰ ਵਰਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਚੱ ਚਿਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਮ ਵਰਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਿਤੀ ਜਾਗਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰ
ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਚੱ ਚਿ ਦੇ ਕੱ ਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਲਈ
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•
•

ਲਾਈਮ ਰੋਗ (ਰੋਰੇਲੀਆ ਰਰਗਡੋਰਫੇਰੀ ਲਾਗ)
ਵਿੱ ਕ ਰਾਰੇ ਗੱ ਲਰਾਤ
ਵਿੱ ਕ ਰਾਰੇ ਗੱ ਲਰਾਤ (ਿੀਡੀਓ)

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਰਣਾਈ ਰੱ ਿਣ ਅਤੇ ਵਰਹਤਰ ਰਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਵ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਹੈ। ਧੁੱ ਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਰਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:
•
•
•
•
•

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਸਨਸਕਿੀਨ ਸੁਝਾਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਸਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਹੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਰੱ ਵਚਆਂ ਨੰ ਠੰਡਾ ਰੱ ਿੋ!
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ - ਰਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅੱ ਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱ ਿੋ

ਆਿਰੀ ਾਰੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਜਨ 2020

ਿੋਰ ਿੈਲਥਹਲੂੰ ਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲ ਹਵਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਿਤ ਯਹਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ।
ਬੀ.ਸੀ. ਹਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਿ ਿੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ
ਅਤੇ ਉਿੱਚਾ ਸੁ ਣਨ ਵਾਹਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਿਾਵਾਂ ਹਵਿੱਚ ਅਨੁ ਵਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।

