
 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ 'ਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਵਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਢੰਗ ਹੈ। ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣਾ ਮੌਜੂਦਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤ ੇਵਚੰਤਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਿਿੱ ਡੀ ਸਾਰੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ 
ਵਬਨਾਂ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਤਾਜਾ ਹਿਾ ਿਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਵਸਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਾਸਤੇ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਜੇ ਿੀ ਬਾਹਰ 
ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ   ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ  ਸਰੀਰਕ 
ਦ ਰੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ)। 
 

ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸਰੁਿੱ ਵਖਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕਈੋ 
ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨਾਲ 

ਜਾਂਚੋ। 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣ ਿਾਸਤ ੇਸੁਝਾਿਾਂਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੇਿਲ ਵਸਿੱ ਵਖਅਕ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਵ ੱਤ ਹਨ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ 
ਕੋਲੋਂ  ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀ ਜਗਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਵ ੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਲ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪੇਸ਼ਿੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਫਨੋ 
ਕਰੋ। 

ਬਾਲਗ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੂੰ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਕਸਰਤ ਵਿਡੀਓ ਦੇਖੋ ਵਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਿੱਚ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 

 ਅਮੇਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਮੇਡੀਸਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਇਜ ਮੇਡੀਸਨ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ 

ਰਵਹਣਾ 
 ਵਫਟਨੇਸ DVDs ਅਤੇ ਵਿਡੀਓਜ਼ 

 ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਕਸ਼ਨ (ParticipACTION) ਿਰਕਆਉਟ ਵਿਡੀਓਜ਼ 

 ਿਰਲਡ ਹੈਲਥ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਿੋ ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਬ 

 ਿਰਲਡ ਹੈਲਥ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ: #HealthyAtHome: ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 

https://www.ymca.ca/CWP/media/YMCA-National/Documents/Our%20Impact%20page%20resources/CSEP_Guidelines_Handbook.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/physical-distancing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/physical-distancing
https://www.exerciseismedicine.org/support_page.php/stories/?b=892
https://www.exerciseismedicine.org/support_page.php/stories/?b=892
https://www.healthlinkbc.ca/physical-activity/fitness-dvd-video
https://www.youtube.com/user/participaction/videos?disable_polymer=1
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/be-active-during-covid-19
https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity


ਹੋਰ ਹੈਲਥਵਲੂੰ ਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfilesਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯ ਵਨਟ 
ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦ ੇਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ  
8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਤ ੋਫੋ੍ਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ ੇ130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
ਵਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 ਿਾਏਐਮਸੀਏ (YMCA) ਕੈਨੇਡਾ: ਿਾਏਥਰਾਇਿਹੋਮ (YThrive Home) 

ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤ ੇਬੱਚ ੇ

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਢੂੰ ਗ ਭਾਲੋ: 

 

 ਏਸ ਵਫਟਨੇਸ: ਮੇਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 

 ਐਕਵਟਿ ਫੌਰ ਲਾਇਫ ਵਰਸੋਰਵਸਜ ਫੌਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਡਂ ਵਕਡਜ 

 ਇੂੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ: ਸਟਟੇਮੈਂਟ: ਪਲੇ ਇਨ ਦ ਟਾਇਮ ਔਫ੍ ਕੋਵਿਡ-19 (Play in the time 

of COVID-19) 

 ਆਉਟਡੋਰ ਪਲੇ ਕੈਨੇਡਾ: ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿਕਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 ਪਾਰਟੀਸੀਪੈਕਸ਼ਨ (ParticipACTION) ਿਰਕਆਉਟ ਵਿਡੀਓਜ਼ 

ਿਡਰੇੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗ 

ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣ ਦੇ ਢੂੰ ਗ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਸਰਤ ਵਿਡੀਓ ਦੇਖੋ: 

 

 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਮੂਿ ਫ੍ੌਰ ਲਾਇਫ੍ (Move for Life)!  

 ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣ ਦੇ ਢੰਗ 

 ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਔਫ ਵਬਿਵਟਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ: ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਮੂਹ-ਅਧਾਰਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 
 ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਔਫ ਵਬਿਵਟਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ: ਚੂਜ਼ ਟ ੂਮੂਿ (Choose to Move) 

 
 

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅਿੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 26 ਮਈ, 2020 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCnMjjYuiaJZT7JilnXPo7jQ/playlists
https://www.acefitness.org/education-and-resources/lifestyle/blog/3084/what-are-some-creative-ways-to-keep-my-kids-active-indoors/
https://activeforlife.com/
http://www.ipacanada.org/covid-19/statement-play-in-the-time-of-covid-19/
http://www.ipacanada.org/covid-19/statement-play-in-the-time-of-covid-19/
https://www.outdoorplaycanada.ca/should-i-go-outside-in-the-covid-19-era/
https://www.youtube.com/user/participaction/videos?disable_polymer=1
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/health-safety/active-aging/move-for-life-dvd
https://www.mcmasteroptimalaging.org/blog/detail/hitting-the-headlines/2020/03/31/ways-to-stay-active-while-at-home
http://goal.kin.educ.ubc.ca/videos
https://www.choosetomove.ca/for-participants

