
 

 
 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ 

ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਵਬਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਿਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥਵਲੰਕਬੀਸੀ 8-1-1 'ਤੇ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਉਪ੍ਯੋਗੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੇਠਾਂ 
ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੰ  8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ (BC Centre for Disease Control) 

ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਵਡਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ (ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ) ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸ ਬਾਈ ਸਰੋਤ ਹੈ। 

ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ (BCCDC) ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਿਚਾਰ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਅਤ ੇਡਾਇਗਨੌਸਵਿਕ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਚਾਰਯੋਗ ਅਤ ੇਵਚਰਕਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਰੋਕੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਿੱਿ ਅਤ ੇਿਾਤਾਿਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨ ੰ  
ਘਿਾਉਣ ਿਾਸਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਅਥਾਵਰਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਰਾ 
ਿੀ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਾ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇ੍ਸੇ਼ਿਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ, ਅਤ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਸਵਿੰਗ ਲਈ 

ਸਿੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ-19 ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਸੈਵਿੰਗਜ 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ-19 ਡੇਿਾ 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ-19 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇਖਭਾਲ 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਿੈਸਵਿੰਗ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਰੇ 

ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਿਾਂਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਅਪ੍ ਰਿ ਸਵਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਬਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਰ ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤ ੇ

ਅਪ੍ਡੇਿਾਂ, ਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਯਾਤਰਾ, ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇਮਹੀਨਾਿਾਰ ਵਬਿੱ ਲਾਂ, ਘਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ:  ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਿਤੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਜਿਾਬ ਿੇਖੋ। 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/community-settings
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/data
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care
https://bc.thrive.health/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support


 ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੂਬ ੇਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ 

ਸ ਬਾਈ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਡਾ. ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਏਡਰੀਅਨ ਵਡਕਸ, ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਿਤੀ ਸ ਬੇ ਦੇ ਜਿਾਬ 'ਤੇ 

ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਬਿੀਵਫੰਗਾਂ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸੰਦੀਦਾ ਵਨਊਜ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਿਾਂਤ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ ਜਾਂ ਯ ਵਿਊਬ ਚਨੈਲ 

'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਗੌਰਵਮੰਿ ਵਨਊਜ ਅਿੱਪ੍ਡੇਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

 ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਿਾਂਤ, ਬੀ.ਸੀ. ਗੌਰਵਮੰਿ ਵਨਊਜ: ਕੋਵਿਡ 

 ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਿਾਂਤ, ਯ ਵਿਊਬ: ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ 

ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤ ੇਸੁਭਾਵਿਕ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। ਿਰਕਸੇਫ ਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਬਿਵਿਸ਼ 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ 
ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ, ਿੇਖੋ: 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਿਰੋਲ: ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ 

 ਿਰਕਸੇਫਬੀਸੀ: ਕੋਵਿਡ-19 

ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ: 

 ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਿੀ: ਕੋਵਿਡ-19 (ਨਾਿਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ) 

 ਫਰੇਜਰ ਹੈਲਥ: ਕੋਵਿਡ-19 

 ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ: ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 

 ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ: ਕੋਵਿਡ-19 

 ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ: ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਿੈਨਕ ਿਰ ਕੋਸਿਲ ਹੈਲਥ: ਕੋਵਿਡ-19 

https://news.gov.bc.ca/Search?q=COVID-19
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbER4Sxdn0R5jvMRXJo7tEVE2W_-SFcTC
https://www.facebook.com/BCProvincialGovernment
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/employers-businesses
https://www.worksafebc.com/en/covid-19
https://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/coronavirus
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus#.XnvHc4c1uUk
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/disease-outbreaks/covid-19
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/covid-19
https://www.northernhealth.ca/health-topics/covid-19-information
http://www.vch.ca/covid-19


ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਦਸਾ ਵਨਰਦੇਸ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਿੀਆਂ 

ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਵਸਲਿੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ 
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਵਿਵਜਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। 

ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਜਿਰ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ: 

 ਫਰੇਜਰ ਹੈਲਥ 

 ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ 

 ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ 

 ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ 

 ਿੈਨਕ ਿਰ ਕੋਸਿਲ ਹੈਲਥ 

ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਆਪ੍ਣੇ ਅਜੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਜੁੜੇ ਰਵਹਣਾ ਅਜੇ ਿੀ 
ਸੰਭਿ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹਨ: 

 ਚੈੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸੁ਼ਭ ਕਾਮਨਾਿਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 

 ਇਿੱਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਮੁਿੱ ਖ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਅਪ੍ਡੇਿ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਅਿੱਗੇ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹਰ ਰੋਜ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਸਿਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਵਕ ਰੋਜਾਨਾ 
ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ 

 ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਸਿਾਫ ਨ ੰ  ਪੁ੍ਿੱ ਛ ੋਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਜੀਜ ਲਈ ਕੇਅਰ ਪੈ੍ਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਜੇ ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ 

ਵਜਸਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਪੌ੍ਦ ੇਅਤ ੇਫੁਿੱ ਲ) 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ ਪਲਾਨ (MSP) 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ ਪ੍ਲਾਨ (MSP) ਵਬਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਿਰੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰ ਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਤ ੇਡਾਕਿਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨ ੰ  ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਡਾਕਿਰਾਂ, ਨਰਸ 

ਪ੍ਿੈਕਿੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਅਤ ੇਦਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ 
ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਅਤ ੇਮ ੰ ਹ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਅਤ ੇਡਾਇਗਨੌਸਵਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

MSP ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਿਤੀ ਇਸਦ ੇਜਿਾਬ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ: 

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/accessing-fraser-health-services/visitor-guidelines#.YFegua9Kg2w
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/disease-outbreaks/covid-19/hospital-visitor-information
https://www.islandhealth.ca/patients-visitors/visiting-someone-in-hospital
https://www.northernhealth.ca/newsroom/updated-additional-visitor-restrictions-place-northern-health-facilities
http://www.vch.ca/your-care/hospital-care/visiting-the-hospital
http://www.vch.ca/your-care/hospital-care/visiting-the-hospital


 ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦੀ ਵਮਆਦ 

 ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਿਤੀ MSP ਦਾ ਜਿਾਬ 

ਪਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

ਪ੍ਿੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵਬਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਸ ਬਾਈ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਸ ਬਾਈ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠਾਂ, ਵਨੈੱਜੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼, ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਵਿਸ, ਪ੍ਿਚ ਨ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਗਰੌਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਨੋਵਿਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ 

ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਪ੍ਿੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੋਵਿਸਾਂ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੇਖੋ: 

 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਸ ਬ ੇਭਰ ਵਿਿੱ ਚ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ 

 ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਪ੍ਿੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਮੌਜ ਦਾ ਵਸਹਤ ਵਿਸੇ਼, ਆਦੇਸ਼, ਨੋਵਿਸ ਅਤ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (ਪੀਐਚਏਸੀ - PHAC) 

ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਹਤ ਦਾ ਪ੍ਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਸਿੱਿਾਂ ਅਤੇ ਛ ਤਕਾਰੀ 
ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਦੀ ਅਤ ੇਵਨਯੰਵਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ੀਐਚਏਸੀ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਰ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹਾਂ ਸਮੇਤ COVID-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ: 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਸਰੋਤ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19): ਆਊਿਬਿੇਕ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਡੇਿ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵਿਡ-19: ਯਾਤਰਾ, ਕੁਆਰੰਿੀਨ ਅਤ ੇਬਾਰਡਰ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਯਾਤਰਾ ਵਸਹਤ ਨੋਵਿਸ

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/how-to-enrol/coverage-wait-period
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/restrictions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/awareness-resources.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices


 

ਹੋਰ ਹੈਲਥਵਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਵਿਵਸ਼ਆ ਂਿਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯ ਵਨਿ 

ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਿੋਲ-ਫਿੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ 

ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫਨੋ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

 
 

ਟਰਾਂਸਵਲੰਕ 

ਿਿਾਂਵਜਿ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। 

 ਿਿਾਂਸਵਲੰਕ: ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) 

ਿਰਲਡ ਹੈਲਥ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਵਲਊਐਚਓ) 

ਿਰਲਡ ਹੈਲਥ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪ੍ੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਾਈ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਬਵਲਊਐਚਓ 

ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ COVID-19, ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਮਆਰਾਂ ਤਵਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2019-nCoV ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ: 

 ਡਬਲਿਊਐਚਓ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਬਮਾਰੀ (ਕੋਲਵਡ-19) 

 ਡਬਵਲਊਐਚਓ: ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਮਹਾਂਮਾਰੋ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇਖੋ। 

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 4 ਅਪ੍ਿੈਲ, 2022 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.translink.ca/rider-guide/coronavirus-precautions#how-to-use-transit-right-now
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
https://www.healthlinkbc.ca/coronavirus-disease-covid-19

