
 

 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19) 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ -19) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਬਵਡ -19 ਬਿਿਬਿਸ਼ 

ਕੋਲੰਿੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਬਵਿੱਚ ਫੈਲ ਬਿਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਸ ਨੂੂੂੂੰ ਇਿੱਕ ਿਲੋਿਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਬਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਬਿਆ ਹੈ। 

ਿੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ 

ਿੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਿੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਨਾਂ ਿਚਾਉਣ ਅਤ ੇਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਤਆਰ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਕੋਬਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, ਬਜਸ ਬਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਿਬਕਬਰਆ ਅਤ ੇ

ਿੀ.ਸੀ. ਬਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਿਾਰ ੇਯੋਜਨਾ ਵਰਿੇ ਬਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੋਬਵਡ-19 ਿੀਕਾਕਰਣ ਦੇਖੋ। 

ਗੈਰ-ਬਸਹਤ ਸੰਿੰਧੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, 1-888-COVID-19 (1-888-268-4319) ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰ।ੋ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ 

ਕੋਬਵਡ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਬਿਮਾਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਬਕਸ ਨੰੂ ਜਬਿਲਤਾਵਾਂ 

ਦਾ ਵਿੱਧ ਜੋਖਮ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਰ ੇਦੇਖੋ: 

 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਲਿੱਛਣ 

 ਕੋਬਵਡ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ 

ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ ਅਤ ੇਕੋਬਵਡ -19 

ਸਵੈ-ਅਲਿਾਵ ਦਾ ਮਤਲਿ ਘਰ ਰਬਹਣਾ ਅਤ ੇਅਬਜਹੀਆਂ ਸਬਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿਚਣਾ ਹੈ ਬਜਿੇ ਤੁਸੀ ਂਦਸੂਬਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪ੍ਰਕ ਬਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਬਵਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਉਪ੍ਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਅਤ ੇਪ੍ਾਜਬਿਵ ਿੈਸਿ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪ੍ਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਿਿੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਬਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਨਫਲੂਐਜਂਾ (ਫਲੂ) ਵਰਿੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਿਿੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂ

ਬਿਮਾਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹ ੋਅਤੇ ਲਾਿ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਿਾਮ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰ।ੋ ਕਈ 

ਸਾਰੇ ਅਬਜਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਬਜੰਨ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੈ-ਅਲਿਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਵੈ-ਅਲਿਾਵ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ (self-isolation) ਅਤੇ ਸਵੈ-ਬਨਿਰਾਨੀ (Self-
Monitoring) 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਬਵਡ-19 - ਰੋਕਿਾਮ ਅਤ ੇਜੋਖਮ 

 

 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/COVID-19-Immunization_Update09292022-P.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-PUNJABI.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#self


ਸਵੈ-ਬਨਗਰਾਨੀ 

ਸਵੈ-ਬਨਿਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹ ੈਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਜਦੀਕੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਬਧਆਨ ਦੇਣਾ ਬਕ ਤੁਸੀ ਂਬਕਵੇਂ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇ

ਹੋ। ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਬਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਿੱਿੋਂ ਤਿੱਕ ਬਕ ਹਲਕੇ 

ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਆਪ੍ਣੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਨੰੂ ਬਰਕਾਰਡ ਕਰ ੋਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੰਢ ਜਾਂ ਿੁਖਾਰ ਮਬਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਬਵਡ 

ਵਰਿ ੇਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਬਧਆਨ ਰਿੱਖ।ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਿਿੱਬਚਆਂ ਜਾਂ ਅਬਜਹ ੇਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਹੜੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਚਰਕਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤ ੇਸਵੈ-ਬਨਿਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਕ ਬਕਸ ਨੰੂ ਸਵ-ੈਬਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਾਰ ੇਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਬਡਜੀਜ 

ਕੰਿਰੋਲ: ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ (self-isolation) ਅਤ ੇਸਵੈ-ਬਨਿਰਾਨੀ (Self-Monitoring) ਦੇਖ।ੋ 

ਟੈਸਬਟਿੰਗ 

ਇਿੱਕ ਕੋਬਵਡ-19 ਿੈਸਿ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਪ੍ੌਬਜਬਿਵ ਜਾਂ ਨੈਿੇਬਿਵ ਨਤੀਜਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ 

ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰ ੇਫੈਸਬਲਆਂ ਨੰੂ ਸੂਬਚਤ ਕਰੇਿਾ।  

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੈਸਬਿੰਿ ਦੀ ਬਸਫਾਬਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ

 ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ (ਬਕਸ ੇਵੀ ਉਮਰ ਦੇ) 

 ਿਰਭਵਤੀ ਹਨ 

 ਿੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਰਤਮਾਨ ਬਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਿ ਹਨ 

ਿੈਸਬਿੰਿ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ: 

 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਬਵਡ-19 ਿੈਸਿ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ 

 ਿੈਸਬਿੰਿ (ਕੋਬਵਡ) 

ਇਲਾਜ 

ਕੋਬਵਡ-19 ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: 

ਇਲਾਜਦੇਖੋ। 

ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਬਕ ਕੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਬਵਡ-

19 ਇਲਾਜ ਪ੍ੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।  

ਕੋਬਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਿਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਿੇ। ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਕੋਬਵਡ-19 ਹੈ ਪ੍ੰਨੇ ਤ ੇਕੋਬਵਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਿਣ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਿਿੰਧਨ ਬਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 

ਕੋਬਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਿਰ ਅਤ ੇਨਰਸ ਪ੍ਿੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਸਾਬਖਆਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਪ੍ਲਿਧ ਹਨ। ਕਈ ਆਬਫਸ ਿੇਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵੀਬਡਓ ਅਪ੍ੌਇੰਿਮੈਂਿਾਂ ਵੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਨਯਮਤ ਬਸਹਤ 

ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਿਦਾਤਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਬਵਿੱਚ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਿਦਾਤਾ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਹੈਲਿਬਲੰਕਿੀਸੀ 

ਡਾਇਰੈਕਿਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ 8-1-1 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਬਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱਸ ੋ

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/#Self-monitoring
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/#Self-monitoring
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/when-to-get-a-covid-19-test
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Health%20Feature%20COVID-19%20Testing-P.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/treatments
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/treatments
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/pun/treatments
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/search-services-your-area
https://www.healthlinkbc.ca/health-services/search-services-your-area


 ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ 

 ਬਕਿ ੇਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ ਜਾਂ ਰਬਹ ਰਹ ੇਸੀ 

 ਇਿੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜਦੀਕੀ ਜਾਂ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 

ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਦੇਖ।ੋ 

ਆਪਣੇ ਬਵਗਾੜ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਓ 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਿੀਕ,ੇ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਸਾਡੀਆਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ ੋਸਾਨੰੂ 

ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਿਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਿਲੂ ਹਰ ਬਕਸ ੇਨੰੂ ਕੋਬਵਡ-19 ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਰਬਹਣ ਬਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ, ਅਤ ੇਇਹ ਹੋਰ 

ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਬਵਡ-19 ਤੋਂ ਿੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿੱਧ ਜੋਖਮ ਹੈ। 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਲੂਬਕਿੱਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਕਵੇਂ ਅਤ ੇਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।  

ਬਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਬਵਿੱਚ ਸਮਾਬਜਕ ਇੰਿਰਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ 

ਿਾਰ ੇਵੀ ਬਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਬਵਡ-19 ਐਕਸਪ੍ੋਜਰ ਦ ੇਜਖੋਮ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਿਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇ

ਜਾਣਨ ਲਈ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਬਡਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਸਮਾਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵੇਖੋ।  

ਆਪ੍ਣੇ ਬਵਿਾੜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਯਾਤਰਾ ਅਤ ੇਕੋਬਵਡ-19 

ਨਵੀਨਤਮ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ: 

 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਯਾਤਰਾ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਮੰਬਜਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਮਸ਼ਵਰਾ 

ਲਿੰਿਾ ਕੋਬਵਡ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਤੰਨ ਮਹੀਬਨਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਿਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿੱਛਣ ਬਦਖਾਈ ਬਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀ ਂਪ੍ੋਸਿ ਕੋਬਵਡ, ਜਾਂ ਲੰਿੇ ਕੋਬਵਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋਵੋ। ਪ੍ਿੋਬਵੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਿ ਸਰਬਵਬਸਜ 

ਅਿਾਬਰਿੀ: ਪ੍ੋਸਿ-ਕੋਬਵਡ-19 ਇੰਿਰ-ਬਡਬਸਪ੍ਲੇਨਰੀ ਕਲੀਬਨਕਲ ਕੇਅਰ ਨੈਿੱ ਿਵਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਵਰੀ ਬਵਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਬਨਕਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਸਿੱਬਖਆ (ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਸ਼ੀਿਾਂ ਅਤ ੇਵੀਡੀਓ), ਅਤ ੇਖੋਜ ਦੇ 

ਮੌਬਕਆਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ 

ਕੋਬਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਲਝਣ, ਉਦਾਸੀ ਅਤ ੇਿੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮ੍ਣੇ ਬਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜੰਨ੍ਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਿਿੰਧਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਨਸ਼ਬਚਤਤਾ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਭਾਬਵਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੀ 

ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਿਤੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾਲੋਂ  ਵਿੱਧ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ 

ਹੈ। ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਅਤ ੇਕੋਬਵਡ -19 ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਬਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਬਸਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-PUNJABI.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/COVID19_personal_toolkit.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/coronavirus_reduce_your_risk_of_infection-p.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
https://travel.gc.ca/travelling/advisories?utm_campaign=gac-amc-covid-21-22&utm_source=travelling_health-safety_travel-health-notices_221&utm_medium=redirect&utm_content=en
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/post-covid-19-care-network
http://www.phsa.ca/our-services/programs-services/post-covid-19-care-network


ਹੈਲਥਲਲਿੰਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲਾਾਂ ਦ ੇਹੋਰ ਲਿਲਿਆ ਿਾਸਤੇ, www.HealthLinkBC.ca/healthfilesਤ ੇਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਲਕ ਹਲੈਥ 

ਯੂਲਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਲਿਿੱਚ ਲਸਹਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਨੌਨ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, www.HealthLinkBC.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ  

8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬਲਹਰ ੇਅਤ ੇਉਿੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਲਲਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ, 7-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ ੇ130 ਤੋਂ ਿਿੱਧ 

ਭਾਿਾਿਾਾਂ ਲਿਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ (PDF 371KB) 

 ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਅਤ ੇਕੋਬਵਡ -19 

ਿੱਚੇ, ਬਕਸ਼ਰੋ ਅਤ ੇਪਬਰਵਾਰ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਾਲਣ-ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱਧ ਬਪ੍ਲਾ 

ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬਸਹਤ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਬਸਹਤ ਿਾਰ ੇਪ੍ਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਬਚਆਂ ਦੇ ਘਰ 

ਬਵਿੱਚ ਰਬਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਾਲਣ ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਿਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਬਚੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਬਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਿਿੱਬਚਆਂ, 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਬਰਵਾਰਾਂ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਦਵਾਈਆ ਂ

ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੋਬਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹ,ੈ ਫਾਰਮਾਬਸਸਿਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਬਕਆਂ ਬਵਿੱਚ 

ਿਦਲਾਵ ਕੀਤ ੇਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਵਚ ਬਪ੍ਿਸਬਕਿਪ੍ਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਬਫਲਜ ਅਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪ੍ਲਾਈ 

ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਫਾਰਮਾਬਸਸਿ ਬਕਸ ੇਬਪ੍ਿਸਬਕਿਪ੍ਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਿੈਰ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ 

ਨਹੀ ਂਹਨ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਅ ਿਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਔਫ ਫਾਰਮਾਬਸਸਿਸ 

ਔਫ ਬਿਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ: ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ 

ਕੋਬਵਡ -19 ਿਾਰ ੇਅਤ ੇਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਲ ਪ੍ਿਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਿਤੀਬਕਬਰਆ ਿਾਰ ੇਿਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਅਨਾਂ 

ਨੰੂ ਬਸਹਤ ਸੰਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਿਬਲੰਕਿੀਸੀ 8-1-1 ਬਵਿੱਚ ਅਸੀ ਂਬਜਹੜੇ 

ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿੋਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕੋਬਵਡ-19 ਲਈ ਉਪ੍ਯੋਿੀ ਸਾਧਨ ਦੇਖੋ। 

ਕੋਬਵਡ -19 ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

 ਬਿਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਸਰਕਾਰ: ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਵਿੱਚ ਕੋਬਵਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ।ੋ  

 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮਿੱਿਰੀ 

 ਅਮੇਰੀਕਨ ਸਾਇਨ ਲੈਂਿੁਏਜ ਵੀਬਡਓ ਵੀ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਿਾਰ ੇਬਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਿਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੈਲਿਬਲੰਕਿੀਸੀ ਨਾਲ (8-1-1) ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਕਰ ੋਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰ।ੋ 

 

 

ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਬਗਆ: 17 ਨਵੰਿਰ, 2022 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19) ਹੈਲਿ ਫੀਚਰ ਬਵਚ ਬਦਿੱਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ 

ਕੰਿਰੋਲ: ਿੈਸਬਿੰਿ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਲਿੱਛਣ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਮਾਸਕ, ਿੀਸੀ 

ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਯਾਤਰਾ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਬਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 

ਸਰਕਾਰ: ਯਾਤਰਾ, ਿੈਸਬਿੰਿ, ਅਤ ੇਿਾਰਡਰ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਬਵਡ-19 ਕੈਨੇਡਾ ਬਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹ ੇ

ਵੈਕਸੀਨੇਬਿਡ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ੰਬਨਆਂ ਤਿੱਕ 24 ਅਕਤੂਿਰ, 2022 ਨੰੂ ਪ੍ਹੁੰਬਚਆ ਬਿਆ। 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/taking-care-mental-health/taking-care-mental-health-eng.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Mental%20Health%20and%20COVID-19-PUNJABI.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Children%20Youth%20and%20Families%20During%20COVID-19-PUNJABI%20-%20GURMUKHI.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Children%20Youth%20and%20Families%20During%20COVID-19-PUNJABI%20-%20GURMUKHI.pdf
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.bcpharmacists.org/covid19
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Useful%20Resources%20for%20COVID-19-P.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/translated-content
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/masks
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.gc.ca/travel-covid?utm_campaign=gac-amc-covidoct1-22-23&utm_source=covid-vaccinated-travellers-entering-canada&utm_medium=redirect&utm_content=en
https://travel.gc.ca/travel-covid?utm_campaign=gac-amc-covidoct1-22-23&utm_source=covid-vaccinated-travellers-entering-canada&utm_medium=redirect&utm_content=en

