
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ, ਵਕਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ 

ਸਕੂਲ 

ਸਪਰ ਿੰਗ ਬ ੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਾਂ ਰ ਿੱਚ K-12 ਸਟਾਫ਼, ਰ ਰਦਆ ਥੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਰ ਜ਼ਟ ਾਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ 

ਰਸਹਤ ਦੀ ਰਸਫ਼ਾ ਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣਾ ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਤ ਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾ  'ਤੇ ਇਿੱਕ ਰਨਿੱ ਜੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਰ ਰਦਆ ਥੀ 

ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਰਦਨ ਭ  ਜਾਾਂ ਕੁਝ ਗਤੀਰ ਧੀਆਾਂ ਲਈ ਗੈ -ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਫੇਸ ਕ ਰ ਿੰਗ ਜਾ ੀ  ਿੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕ  ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਾਂ ਸੈਰਟਿੰਗਾਾਂ ਰ ਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਹੋ  ਜਾਣਕਾ ੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ: 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ੋਲ: ਚਾਇਲਡ ਕੇਅ , ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੈਂਪ 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ੋਲ: K-12 ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਰ ਡ-19 

 ਰਬਿਰਟਸ਼ ਕੋਲਿੰਬੀਆ ਸ ਕਾ : ਕੋਰ ਡ-19 ਸੁ ਿੱਰਖਅਤ ਸਕੂਲ 

 ਰਬਿਰਟਸ਼ ਕੋਲਿੰਬੀਆ ਸ ਕਾ : ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰ  ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾ ੀ 

 ਰਬਿਰਟਸ਼ ਕੋਲਿੰਬੀਆ ਸ ਕਾ : K-12  ੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸਹਤ ਜਾਾਂਚ 

 ਰਬਿਰਟਸ਼ ਕੋਲਿੰਬੀਆ ਸ ਕਾ : K-12 ਸੈਰਟਿੰਗਾਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕੋਰ ਡ-19 ਸਿੰਚਾ ੀ  ੋਗ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨ ਦੇਸ਼  (PDF 585KB) 

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ 

ਰਜ ੇਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ  ਾਪਸ ਸੁ਼  ੂਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੋਰ ਡ-19 ਨਾਲ  ਧੇ ਹੋਏ ਸਿੰਪ ਕ ਬਾ ੇ ਰਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ 

ਹੈਲਥ ਅਥਾਰ ਟੀ  ਲੋਂ  ਸਕੂਲੀ ਸਿੰਪ ਕਾਾਂ ਬਾ ੇ ਜਾਣਕਾ ੀ  ਾਸਤੇ, ਦੇਖ:ੋ 

 ਫ ੇਜ਼  ਹੈਲਥ: ਸਕੂਲੀ ਆਊਟਬ ੇਕਾਾਂ 

 ਇਿੰਨਟੀ ੀਅ  ਹੈਲਥ: ਕੋਰ ਡ-19 ਸਕੂਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼  

 ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ: ਸਕੂਲਾਾਂ ਰ ਿੱਚ ਕੋਰ ਡ-19 

 ਨੌ ਦ ਨ ਹੈਲਥ: ਜਨਤਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ , ਆਊਟਬ ੇਕਾਾਂ ਅਤੇ ਐਨਫੋ ਸਮੈਂਟ 

  ੈਨਕੂ   ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ: K-12 ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਊਰਨਰਟਆਾਂ ਲਈ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਇਸ ਬਾ ੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਕੋਰ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਰਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹੇ ਬਿੱਚੇ ਰਜਿੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ 

ਕ ਨਾ ਜ਼  ੂੀ ਹੈ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰਚਿੰਤਾ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕ ਨ  ਾਸਤੇ, ਬੀਸੀ ਦੇ ਰਚਲਡ ਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 

ਇਿੱਕ ਜਾਣਕਾ ੀਦਾਇਕ  ੀਡੀਓ ਰ ਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜ ੇਂ ਇਿੱਕ ਚਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਪੈਸ਼ਰਲਸਟ ਰਦਖਾਉ ਾਂਦਾ 

ਹੈ ਰਕ ਟੈਸਟ ਰਕ ੇਂ ਕਿੰਮ ਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਪਿਾਪਤ ਕ ਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ੇਂ ਮਰਹਸੂਸ ਕ ਨਗੇ। ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਲਈ ਕੋਰ ਡ-19 

ਟੈਸਟ ਬਾ ੇ ਹੋ  ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਣੇੁ ਦੇਖੋ। ਜੁ਼ਕਾਮ, ਇਿੰਨਫਲੂਐਾਂਜ਼ਾ ਜਾਾਂ ਕੋਰ ਡ   ਗੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ, ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ  ੀ,  ਾਲੇ ਰਕਸੇ  ੀ 

ਰ ਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਰ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਫਾ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਲਿੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ   ੈਫ ਲ ਦੀ ਜਾਾਂ 8-1-1 ਨੂਿੰ  ਕਾਲ ਕ ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਟੈਸਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਟੈਸਟ ਰਕਥੋਂ ਕ  ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਬਾ ੇ ਹੋ  ਜਾਣੋ।

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/childcare-schools
http://www.bccdc.ca/schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-safe-schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-response-covid-19-health-safety
http://www.bced.gov.bc.ca/bulletin/20220121/daily-health-check---jan-2022.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf
https://www.fraserhealth.ca/schoolexposures#.Yi9n4XrMI2w
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/disease-outbreaks/covid-19/school-exposures
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/disease-outbreaks/covid-19/school-exposures
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/covid-19/schools
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/covid-19/schools
https://www.northernhealth.ca/health-topics/public-exposures-outbreaks-and-enforcements#covid-19-school-exposures
https://www.northernhealth.ca/health-topics/public-exposures-outbreaks-and-enforcements#covid-19-school-exposures
http://www.vch.ca/covid-19/k-12-schools
http://www.vch.ca/covid-19/k-12-schools
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=youtu.be
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth


 

ਮਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਸਹਤ 

ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ 

ਗ ਭ ਅ ਸਥਾ ਕੋਰ ਡ -19 ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂਿੰ   ਧਾਉ ਾਂਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਗ ਭ ਤੀ ਔ ਤਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਭਾਈਚਾ ੇ ਰ ਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾ ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ 

ਤ ੍ਾਾਂ ਹੀ ਸ ੈ-ਅਲਗਾ  ਸੇਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਗ ਭ ਅ ਸਥਾ ਦੌ ਾਨ ਰਬਮਾ  ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਸਿੰਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰ ਡ - 19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕ  ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਿੰਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਗ ਭ ਅ ਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਡ - 19 ਬਾ ੇ ਹੋ  ਜਾਣੋ: 

 ਬੀਸੀ ਰ ਰਮਿੰਨਜ਼ ਹੌਸਰਪਟਲ, ਮ ੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੋਰ ਡ -19 ਜਾਣਕਾ ੀ (ਆਮ ਸ ਾਲ) 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸ ਕਾ : ਕੋਰ ਡ-19: ਗ ਭ ਅ ਸਥਾ, ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਨ ਜਿੰਮੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਦ ੱਧ ਵਪਲਾਉਣਾ 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱਧ ਰਪਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਰਬਮਾ  ਹੋਣ ਤੋਂ  ਿੱਰਖਆ ਕ ਨ ਦਾ ਚਿੰਗਾ ਤ ੀਕਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱਧ ਰਪਲਾਉਣਾ ਜਾ ੀ 

 ਿੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਅਕਸ  ਚਮੜੀ-ਨਾਲ-ਚਮੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕੜੋ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਅਕਸ  ਧੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ  

ਰਬਮਾ  ਹੋਣ ਤੋਂ  ੋਕਣ ਰ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕ  ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਧ ਸੁ ਿੱਰਖਅਤ  ਰਹਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਬਮਾ  ਮਰਹਸੂਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱਧ ਰਪਲ਼ਾਉਣ  ੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਿੈਸਟ ਪਿੰਪ   ਤ  ਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹ ੇਕ  ਾ ੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਪ ਦੇ ਸਾ ੇ 

ਰਹਿੱਰਸਆਾਂ ਅਤੇ ਫੀਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂਿੰ  ਚਿੰਗੀ ਤ ੍ਾਾਂ ਧੋ ੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਫਾ ਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੂ ਤੀ ਕ   ਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਰਸ ਫ਼ ਫਾ ਮੂਲਾ   ਤ 

 ਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਦੋ ਹਫਰਤਆਾਂ ਲਈ ਚਲਦਾ  ਰਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾ ਮੂਲਾ  ਿੱਖੋ। 

ਕੋਰ ਡ-19 ਦੌ ਾਨ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੁਿੱਧ ਰਪਲਾਉਣ ਬਾ ੇ ਹੋ  ਜਾਣਨ  ਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ੋਲ: ਰਨਆਣੇ 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ੋਲ: ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱਧ ਰਪਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਡ-19 (PDF 590KB) 

 ਪੇ ੀਨੇਟਲ ਸ ਰ ਰਸਜ਼ ਬੀਸੀ: ਕੋਰ ਡ-19 ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱਧ ਰਪਲਾਉਣਾ ਅਕਸ  ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸ ਾਲ (PDF 89KB) 

 ਪੇ ੀਨੇਟਲ ਸ ਰ ਰਸਜ਼ ਬੀਸੀ: ਕੋਰ ਡ-19 ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਫਾ ਮੂਲਾ ਰਪਲਾਉਣਾ ਅਕਸ  ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸ ਾਲ (PDF 139K) 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 

ਮਹਾਮਾ ੀ ਦੌ ਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਰ ਲਿੱਖਣ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ ਕ ਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਅਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਮਸ ਕ ਦ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਕਈ ਹਣੁ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅ  ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਰ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਸ ੀ ਕ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਬਾ ੇ 

 ਾਧੂ ਰਚਿੰਤਾ ਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰੌਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 

ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੋਸਤਾਾਂ ਕੋਲੋਂ  ਦ ੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਮ ਗਤੀਰ ਧੀਆਾਂ ਰ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਰ ਿੱਚ ਅਸਮ ਥ ਹੋਣ 

ਨਾਲ ਨਰਜਿੱਠਣ  ਾਸਤੇ  ਾਧੂ ਸਹਾ ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾ ੀ ਬਾ ੇ ਰਕ ੇਂ ਗਿੱਲ 

ਕ  ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਬਾ ੇ ਹੋ  ਜਾਣੋ।

http://www.bcwomens.ca/health-info/covid-19-information-for-patients
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/pregnancy-childbirth-newborn.html
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/babies
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID19_LactationInfographic.pdf
http://www.perinatalservicesbc.ca/Documents/Resources/Alerts/FAQ-Covid19-Breastfeeding.PDF
http://www.perinatalservicesbc.ca/Documents/Resources/Alerts/FAQ-Covid19-Formula-Feeding.pdf


 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਤਣਾਅਪੂ ਣ ਜਨਤਕ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜਿੱਠਣ ਰ ਿੱਚ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ੋ ਾਾਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕ ਨਾ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਅਸੀ ਾਂ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਡ-19 ਬਾ ਼ੇ ਰਕ ੇਂ ਗਿੱਲ ਕ  ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ? " ਾਸਤਰ ਕ 

ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਭ ੋਸਾ ਦਆੁਉਣ  ਾਲੇ" ਹੋ ੋ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਰ ਡ-19 ਦੌ ਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ: ਇਿੱਕ ਨ ਾਾਂ ਫਿਿੰਟੀਅ  

 ਮੀਡੀਆ ਸਮਾ ਟਸ: ਸਮਾਰਜਕ ਤੌ  ਤੇ ਦ ੂੀ  ਿੱਖਣ ਦੌ ਾਨ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਪ ਕ ਰ ਿੱਚ  ਰਹਣ ਰ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕ ਨਾ 

 ਮੀਡੀਆ ਸਮਾ ਟਸ: ਮਹਾਮਾ ੀ ਦੌ ਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿੀਨ ਟਾਈਮ 

ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਲਈ ਸਾਧਨ 

ਜਾਣੋ ਰਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮਹਾਮਾ ੀ ਦੌ ਾਨ ਆਪਣੇ ਰਕਸੋ਼  ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕ ੇਂ ਕ  ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਰ ਡ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾ ਥਾਾਂ ਦੀ   ਤੋਂ: ਰਕਸ਼ੋ ਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰ  ਾ ਾਾਂ ਲਈ 

ਮਹਿੱਤ ਪੂ ਨ ਸੁਨੇਹੇ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਮਾ ੀ ਦੌ ਾਨ ਰਕਸ਼ੋ ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਰਜਿੱਠਣ ਰ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕ ਨ ਲਈ 

ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 

 ਰਕਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫੋਨ: ਕੋਰ ਡ-19 ਦੌ ਾਨ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਾਂ 

ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣਾ 

ਸ ੀ ਕ ਦ ੂੀ  ਿੱਖਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਲਈ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਨੂਿੰ  ਪਿਭਾਰ ਤ ਕ  ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਹਾ ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਭਾਲੋ। 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਰ ਡ-19 ਅਤੇ #physicaldistancing ਦੌ ਾਨ ਨੌਜਨਾ ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ 

ਨਰਜਿੱਠਣ ਰ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕ ੇਂ ਕ ਨੀ ਹੈ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਮਾ ੀ ਦੌ ਾਨ ਰਚਿੰਤਾ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਰ ਕਾ ਾਾਂ  ਾਲ਼ੇ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕ ਨਾ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਡ  ਅਤੇ ਰਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਰਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾ ਡ CARD ਰਸਸਟਮ 

 ਇਿੰਟ -ਏਜਿੰਸੀ ਸਟੈਂਰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ: ਮਾਏ ਹੀ ੋ ਇਜ਼ ਯੂ: ਹਾਓ ਰਕਡਜ਼ ਕੈਨ ਫਾਇਟ ਕੋਰ ਡ-19! (My Hero is You: How 

kids can fight COVID-19!) 

 ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਰ ਡ -19 

ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 

ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਰ ਿੱਚ ਆਮ ਤੌ  'ਤੇ ਬਾਲਗਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਰ ਡ-19 ਦੇ ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਤੇ ਕੋਰ ਡ-19 ਦੇ ਪਿਭਾ  

ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁ ਿੱਰਖਅਤ ਰਕ ੇਂ  ਿੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾ ੇ ਜਾਣਕਾ ੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ੋਲ: ਕੋਰ ਡ-19 ਅਤੇ 

ਬਿੱਚੇ। ਕੋਰ ਡ-19 ਦੌ ਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁਿੰਚ ਕ ਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾ ੇ ਜਾਣਕਾ ੀ ਲਈ, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਬੀਸੀ ਦੇਖ:ੋ 

ਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਮਾ ੀ ਦੌ ਾਨ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕ ਨ  ਾਰਲਆਾਂ  ਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਸੁਨੇਹਾ (PDF 351KB)

https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/disaster
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/disaster
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-can-we-talk-to-kids-about-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-can-we-talk-to-kids-about-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/parenting-during-covid-19-a-new-frontier
https://mediasmarts.ca/blog/helping-kids-stay-touch-while-social-distancing
https://mediasmarts.ca/blog/social-media-screen-time-during-pandemic
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/covid-youth-and-substance-use-critical-messages-for-youth-and-families
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/covid-youth-and-substance-use-critical-messages-for-youth-and-families
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/tips-and-tricks-to-help-adolescents-cope-during-the-covid-19-pandemic
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/tips-and-tricks-to-help-adolescents-cope-during-the-covid-19-pandemic
https://kidshelpphone.ca/get-info/were-here-for-you-during-covid-19-novel-coronavirus/
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-to-help-youth-tackle-the-blues-during-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/how-to-help-youth-tackle-the-blues-during-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/supporting-youth-with-anxiety-disorders-during-the-covid-19-pandemic
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/supporting-youth-with-anxiety-disorders-during-the-covid-19-pandemic
https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/Anxiety%20Individual%20handout_Eng%2004_03_2020_v2.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/mental-health-and-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children
https://www.childhealthbc.ca/sites/default/files/a-message-to-parents-and-caregivers-june01.pdf
https://www.childhealthbc.ca/sites/default/files/a-message-to-parents-and-caregivers-june01.pdf


ਹੋ  ਹੈਲਥਰਲਿੰਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਰ ਰਸ਼ਆਾਂ  ਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 

ਰਸਹਤ ਯੂਰਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਰ ਿੱਚ ਗੈ -ਐਮ ਜੈਂਸੀ ਰਸਹਤ ਜਾਣਕਾ ੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 8-1-1 

(ਟੋਲ-ਫਿੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕ ੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਿੱਚਾ ਸੁਣਨ  ਾਰਲਆਾਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕ ੋ। ਬੇਨਤੀ ਕ ਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਰ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ 

ਕੋਰ ਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਰ ਗਾੜਗਿਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫਰਤਆਾਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਦੇ  ੈਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਚਮੜੀ ਤੇ ਜਖਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੋਜ ਸਿੰਬਿੰਧੀ 

ਪਿਤੀਰਕਰ ਆ ਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕ ਨ ਦੀਆਾਂ ਰ ਪੋ ਟਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। “ਕੋਰ ਡ ਟੋਜ਼” (COVID toes), ਰਜਿੰਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ  

ਰਚਲਬਲੇਨ (chilblain)   ਗੇ ਜਖਮਾਾਂ ਦੀ ਤ ੍ਾਾਂ  ੀ ਜਾਰਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰ ਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਚਮੜੀ ਦੇ਼ੇ 

ਅਨੇਕ ਜਖਮਾਾਂ ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਹ ਜਖਮ ਖਾਸ ਰਕਸਮ ਦਾ  ੈਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮਤੌ  ਤੇ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਜਾਾਂ 

ਨੌਜ ਾਨ ਬਾਲਗਾਾਂ ਰ ਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿੰਭੀ  ਰਬਮਾ ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। 

ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਵਸਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਵਸੰਡਰੋਮ (MIS-C) 

ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਰ ਿੱਚ ਮਲਟੀਰਸਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟ ੀ ਰਸਿੰਡ ੋਮ (MIS-C) ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਰ ਿੱਚ ਨ ਾਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

ਕਲੀਰਨਕਲ ਰਸਿੰਡ ੋਮ ਹੈ। MIS-C ਦਾ ਕਾ ਨ ਸ ੀ ਕ ਸੁ ਿੱਰਖਆ ਪਿਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾ ਣ ਪਿਤੀਰਕਰ ਆ ਪਿਤੀਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹ,ੈ 

ਰਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਿੰਭੀ  ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੋਜ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਦਲ, ਪੇਟ ਸਿੰਬਿੰਧੀ (gastrointestinal) ਪਿਣਾਲੀ, ਫੇਫਰੜਆਾਂ, ਗੁ ਰਦਆਾਂ, 

ਰਦਮਾਗ, ਚਮੜੀ, ਅਿੱਖਾਾਂ ਅਤੇ ਰਲਿੰਫ ਨੋਡਾਾਂ (lymph nodes) ਸਮੇਤ ਸ ੀ  ਦੇ  ਿੱਖ  ਿੱਖ ਭਾਗਾਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਗਿੰਭੀ  ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਤਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ  ਰਜ਼ਆਦਾਤ  ਬਿੱਚੇ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਬੱਚ ੇ

ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਅਰਤਰ ਕਤ ਰਚਿੰਤਾ ਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਰਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਸਹਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਰ ਰਸ਼ਸ਼ਟ ਲੋੜਾਾਂ ਹਨ। 

 ਔਰਟਜ਼ਮ ਸਪੀਕਸ (Autism Speaks): ਪਰ  ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਕੋਰ ਡ-19 ਜਾਣਕਾ ੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ੋਲ: ਕਮਜ਼ੋ  ਇਰਮਊਨ  ਾਲੇ ਬਿੱਚੇ 

 ਬੀਸੀ ਰਚਲਡ ਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ: ਇਿੰਨਹੇਲ  ਡੋਜ਼ ਟਿੈਰਕਿੰਗ ਸ਼ੀਟ(PDF 129KB) 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਬਾਲ (Paediatric) ਦਮਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਡ-19 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਰ ਡ-19: ਸਕੂਲ ਰ ਿੱਚ  ਾਪਸ ਜਾਣਾ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਏਡੀਐਚਡੀ (ADHD) ਹੈ: ਇਿੱਕ ਮਹਾਮਾ ੀ ਦੌ ਾਨ ਨਰਜਿੱਠਣਾ 

 ਰਸਿੱਕਰਕਡਜ਼ (SickKids): ਕੋਰ ਡ-19 ਸਿੰਕਟ ਰ ਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਤੂ ਪਿਣਾਲੀ ਦੇ ਰ ਕਾਸ (neurodevelopmental) ਸਿੰਬਿੰਧੀ 

ਰ ਕਾ   ਾਲੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਸਹਾ ਾ ਦੇਣਾ 

ਸ ਰੱਵਿਆ 

ਮਹਾਮਾ ੀ ਦੌ ਾਨ ਸਿੱਟਾਾਂ ਨੂਿੰ   ੋਕਣ ਬਾ ੇ ਹੋ  ਜਾਣੋ। 

 ਕੋਰ ਡ-19 ਦੌ ਾਨ ਸਿੱਟਾਾਂ ਦੀ  ੋਕਥਾਮ 

 ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀਰਡਆਟਰ ਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਰ ਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਰ ਿੱਚ ਘ  ਰ ਿੱਚ ਲਿੱਗਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਸਿੱਟਾਾਂ ਨੂਿੰ   ੋਕਣਾ

ਆਿਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ:  11 ਮਾ ਚ, 2022 

ਉਿੱਤੇ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾ ੀ ਅਗਸਤ, 2021 ਰ ਿੱਚ ਪਹੁਿੰਚ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ੋਲ: ਟਸੈਰਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾ ੀ ਸਫੇ, 

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ਲੋ:  ੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ਕਾ ੀ ਪਿਤੀਕ ਮ ਸਫੇ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ਲੋ: ਰਨਆਣੇ ਸਫੇ, ਬੀਸੀ 

ਰ ਰਮਿੰਨਜ਼ ਹਸੌਰਪਟਲ, ਮ ੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਕੋਰ ਡ -19 ਜਾਣਕਾ ਼ੀ (ਆਮ ਸ ਾਲ) ਸਫ ੇਅਤ ੇਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ਲੋ: K-12 ਸਕੂਲ 

ਅਤੇ ਕਰੋ ਡ-19 ਸਫੇ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟ  ਫਾ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਟ ੋਲ: ਟਸੈਟਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰਕਸਮਾਾਂ ਪਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/case-definitions/covid-19-(novel-coronavirus)/multi-system-inflammatory-syndrome-in-children-and-adolescents-(mis-c)
https://www.autismspeaks.org/covid-19-information-and-resources-families
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/priority-populations/children-with-immune-suppression
http://www.bcchildrens.ca/Asthma-Site/Documents/Inhaler%20dose%20tracking%20sheet%20June%202019.pdf
https://www.cps.ca/en/documents/position/paediatric-asthma-and-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/type-1-diabetes-and-covid-19-information-for-parents
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/when-your-child-has-adhd-coping-during-a-pandemic
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=3869&language=English&hub=COVID-19
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=3869&language=English&hub=COVID-19
https://www.healthlinkbc.ca/injury-prevention-during-covid-19
https://www.cps.ca/en/blog-blogue/preventing-home-injuries-in-the-time-of-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/rashes-and-inflammatory-reactions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/babies
http://www.bcwomens.ca/health-info/covid-19-information-for-patients
http://www.bcwomens.ca/health-info/covid-19-information-for-patients
http://www.bccdc.ca/schools
http://www.bccdc.ca/schools
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth

