ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ -19
ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਹਿਿੀਆਂ ਸਹਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਿੈ ਹਿਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਹਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹਵਿੱ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਿੋ
ਅਤੇ ਇਿ ਹਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਿਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਿੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਿੇ ਕਾਰਨ ਿਨ ਹਿੰ ਨਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਵੈਅਲਗਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
•
•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ

ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਿ ਏਿੰ ਸੀ ਔਫ ਕੈਨੇਿਾ: ਕੋਹਵਿ - 19 ਲਈ ਸਵੈ-ਹਨਗਰਾਨੀ, ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ, ਅਤੇ ਅਲਗਾਵ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ
ਕੋਹਵਿ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਫਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਜੁਕਾਮ ਸਮੇਤ, ਸਾਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿੋਰ ਹਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਦੇ ਿੁਲਦੇ ਿਨ। ਕੋਹਵਿ -19 ਦੇ ਆਮ ਲਿੱਛਣਾਂ

ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਬੁਖਾਰ, ਕੰ ਬਣੀਆਂ, ਖੰ ਘ ਿਾਂ ਬਦਤਰ ਿੋ ਰਿੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰ ਘ, ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਹਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਗਲੇ ਹਵਿੱ ਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱ ਗਦਾ ਨਿੱਕ,
ਸੁੰ ਘਣ ਿਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਹਸਰਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਦਰਦ, ਿਕੇਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਿੱ ਖ ਨਾ
ਲਿੱਗਣਾ।
ਕਈ ਘਿੱ ਟ ਆਮ ਲਿੱਛਣਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਬੰ ਦ ਨਿੱਕ, ਕੰ ਨਿੰ ਕਟੀਵਾਈਹਟਸ (ਗੁਲਾਬੀ ਅਿੱ ਖ), ਚਿੱ ਕਰ ਆਉਣੇ, ਉਲਝਣ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਚਮੜੀ
ਦੇ ਰੈਸ਼ ਿਾਂ ਿਿੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਬਦਰੰ ਗ ਿੋਣਾ।

ਂ ਾ ਿਾਂ ਕੋਹਵਿ-19 ਵਰਗੇ ਲਿੱਛਣਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਿ ਿਲਕੇ ਿੋਣ, ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਦੀ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜੁਕਾਮ, ਇੰ ਨਫਲੂਐਜ
ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਲਈ ਹਕਿੇ ਿਾਣਾ ਿੈ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਸਫੇ ਤੇ ਿਾਓ।

ਲਿੱਛਣ ਇਿੱ ਕ ਹਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤਿੱ ਕ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਿਲਕੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਿਦੋਂ ਹਕ ਿੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ
ਲਿੱਛਣ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਛਣ ਹਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਹਿਆਂ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਂਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਿੋਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਕੋਹਵਿ-19 ਿੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 10 ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇਗੀ। ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਹਵਿ-19 ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਿੈ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਿੋ ਹਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਿੋ ਹਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਮੈਿੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ
ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹਸਕ (If you are Sick) ਸਫੇ ਤੇ ਿਾਓ।

ਿਦੋਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਹਵਿ -19 ਿਾਂ ਕੋਹਵਿ -19 ਦੇ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣੋ:
•
•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਬਮਾਰ ਿੋ

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹਿੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਵਿ -19 ਿਾਂ ਸਾਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਿੱਛਣ
ਿਨ

•

ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਿ ਏਿੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਿਾ: ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਹਬਮਾਰੀ (ਕੋਹਵਿ -19): ਿਦੋਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਹਵਿ -19 ਿੈ ਤਾਂ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਅਲਗ
ਹਕਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਿੈ

ਕੋਹਵਿ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕੋਹਵਿ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਵਡ -19 ਹੈ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਵਿ -19 ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ 14 ਹਦਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ। ਸੰ ਭਵ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਿਾ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋ ਹਗਆ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਹਵਿ 19 ਹਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਹਰਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਿੋਖਮ ਿੈ। ਸੰ ਭਵ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਿੀ ਖੇਤਰੀ ਹਸਿਤ ਅਿਾਹਰਟੀ ਦੀ ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਿ
ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੋਵੇ ਹਕ ਤੁਿਾਿਾ ਕੋਹਵਿ -19 ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਹਵਿ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਹਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਕੋਹਵਿ -19 ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਹਕਸੇ ਅਹਿਿੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋ ਹਿਸ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋ ਹਗਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣੋ:
•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਕੋਹਵਿ -19 ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (‘ਨਜਦੀਕੀ
ਸੰ ਪਰਕਾਂ’) ਲਈ ਗਾਇਿ

•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਕੈਨੇਿਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿਾਂ ਕੋਹਵਿ-19 ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋਣ ਵਾਲੇ
ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ

•

ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਿ ਏਿੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਿਾ: ਹਤਆਰ ਰਿੋ (ਕੋਹਵਿ -19)

•

ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਿ ਏਿੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਿਾ: ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਹਬਮਾਰੀ (ਕੋਹਵਿ -19): ਿਦੋਂ ਤੁਿਾਿਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋ ਹਗਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਿੀਂ ਿਨ ਤਾਂ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਅਲਗ ਹਕਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਿੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਗੈਰ - ਜਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕੋਹਵਿ -19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਹਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਿੈ,
ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੈਨੇਿਾ ਹਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 14 ਹਦਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ। ਕੈਨੇਿਾ ਹਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਿੀ ਵਾਪਸੀ
ਤੇ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਯੋਿਨਾ ਿੰ ਮਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਿੈ।

ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਹਵਿ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਹਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਹਬਿਹਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਅਤੇ ਸਵੈ- ਹਨਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣੋ:
•

ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਬੀ.ਸੀ. ਹਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ

•

ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਤ ਰਿੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੱ ਿ ਸ਼ੀਟ

•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਕੈਨੇਿਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿਾਂ ਕੋਹਵਿ-19 ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋਣ ਵਾਲੇ
ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ

•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਕੈਨੇਿਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਹਵਚਲੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈਹਨਗਰਾਨੀ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਿੈ

•

ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਿ ਏਿੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਿਾ: ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਹਬਮਾਰੀ (ਕੋਹਵਿ -19): ਿਦੋਂ ਤੁਿਾਿਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿੋ ਹਗਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਿੀਂ ਿਨ ਤਾਂ ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਅਲਗ ਹਕਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਿੈ

ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਹਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੋਹਵਿ -19 ਦੇਖ।ੋ

ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਬਮਾਰ ਿੋਏ ਸੀ, ਤੁਿਾਿਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕੋਹਵਿ -19 ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰ ਭਵ ਿੈ ਤੁਸੀਂ 14
ਹਦਨਾਂ ਿਾਂ ਲਿੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹਦਨਾਂ, ਹਿਿੜਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਿੈ, ਲਈ ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਿਾਿੇ 10- ਿਾਂ -14 ਹਦਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਅਲਗਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਮਕ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਿੋ ਿੇ:
•
•
•

ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 10 ਹਦਨ ਬੀਤ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਨ, ਅਤੇ

ਤੁਿਾਿਾ ਬੁਖਾਰ, ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਟਾਇਲੇ ਨੌਲ, ਐਿਹਵਲ) ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਠੀਕ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਹਬਿਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ (ਵਗਦੇ ਨਿੱਕ, ਦੁਖਦੇ ਗਲੇ , ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਿਕਾਵਟ ਹਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿੈ)। ਖੰ ਘ ਕਈ

ਿਫਹਤਆਂ ਲਈ ਿਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕਿੱ ਲੀ ਖੰ ਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਿ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਵੈ - ਹਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਵੈ •

ਅਲਗਾਵ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ। ਿਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ - ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਹਵਕਸਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ।

ਸਵੈ - ਅਲਗਾਵ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ:
•
•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਬਮਾਰ ਿੋ
ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ

ਕੋਹਵਿ - 19 ਅਤੇ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿੱ ਹਖਆ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਿੈ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋ,
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਬਮਾਰੀ (ਕੋਹਵਿ-19) ਦੇਖ।ੋ

ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 19 ਿੂਨ, 2020
ਉੱਤੇ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ, 19 ਿੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਿੁੰ ਚ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਜੀਜ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਕੋਹਵਿ -19
ਸਾਧਨਾਂ, ਅਤੇ ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਿ ਏਿੰ ਸੀ ਪੀਐਚਏਸੀ : ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹਬਮਾਰੀ (ਕੋਹਵਿ -19): ਘਰ ਹਵਿੱ ਚ ਕੋਹਵਿ-19 ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਹਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ – ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਲਈ ਸਲਾਿ 19 ਿੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਿੁੰ ਚ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਿੈ।

hYlQilMkbIsI PwielW dy hor iviSAW vwsqy, www.HealthLinkBC.ca/healthfiles qy jW Awpxy sQwnk pbilk hYlQ
Xuint kol jwE[bI. sI. iv~c ishq sMbMDI nOn-AYmrjYNsI jwxkwrI Aqy slwh leI, www.HealthLinkBC.ca qy jwE
jW 8-1-1 (tol PRI) qy Pon kro[bihry Aqy aùcw suxn vwilAW dI shwieqw vwsqy, 7-1-1 qy Pon kro[ bynqI krn qy
130 qoN v~D BwSwvW iv~c Anuvwd syvwvW auplbD hn[

