
 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਸਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  

ਇਿਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਿੀ ੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਸਦੱਤੇ ਿਰੋਤਾੀਂ ਸ ੱਚੋਂ ਸਕਿ ੇਇੱਕ ਨਾਲ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁਿੀ ੀਂ ਸਦਨ ਦੇ 24 ਘੁੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਸਦਨ 

ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਅਤ ੇਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਿ ਬੇ ਭਰ 

ਦੇ ਸਬਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੁੰਬੀਆ  ਾਿੀਆੀਂ ਲਈ ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀ ੀਂ ਉਪਲਬਧ, ਇਹ ਿਰੋਤ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੇ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਕਾਰਡਾੀਂ, ਲੈਬ ਨਤੀਸਜਆੀਂ, ਸਡਿਪੈਂਿਡ ਦ ਾਈਆੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਸਜੁੰਗ ਸਰਪੋਰਟਾੀਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹਤੁ ਕੁਝ 

ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਿਬ ਤ ਅਤ ੇCOVID-19 ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਦੀ  ਰਤੋਂ 

ਕਰ।ੋ 

ਤੁਿੀ ੀਂ ਸਬਨਾੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤ ੇਆਪਣੇ ਜਾੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸਰ ਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਿਬ ਤ  ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ 

ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਿੂਬਾਈ ਿਾਧਨ 

ਹੈਲਥ ਗੇਟਵੇ 

ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ.ਿੀ. ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰਡਾੀਂ ਤੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਅਤ ੇਿੁਸ ਧਾਜਨਕ ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 

ਿਾਲ ਜਾੀਂ ਇਿ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਸ ਅਕਤੀ ਇਿਨ ੁੰ   ਰਤ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਤ ੇਿਰਪਰਿਤ ਆਪਣੇ 11 ਿਾਲ 

ਅਤ ੇਇਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆੀਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇਿਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਸ ੱਚ ਇੱਕ ਸਡਪੈਂਡੈਂਟ ਨ ੁੰ   ੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ,ਬੀਿੀ ਿਰਕਾਰ: ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 

 ਿ ਨ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਅਤ ੇਹੋਰ ਲੈਬ ਟੈਿਟਾੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ

 ਦ ਾਈਆੀਂ ਦਾ ਇਸਤਹਾਿ 

 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਕਾਰਡ 

 ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਤ ੇਹਿਪਤਾਲ ਦੀਆੀਂ 

 ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆੀਂ ਬੇਨਤੀਆੀਂ 

 ਕੋਸ ਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਿਬ ਤ 

 ਕੋਸ ਡ-19 ਟੈਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ

ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਇੱਕ ਥਾੀਂ 'ਤ ੇਸਲਆਉੀਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਿੀ ੀਂ ਸਕਿੇ  ੀ ਿ ਬੇ ਸ ਚੱ ਸਿਹਤ 

ਿੁੰਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਭਸ ੱਿ ਸ ੱਚ ਸਿਹਤ ਸਰਕਾਰਡ ਦੀਆੀਂ ਹੋਰ ਸਕਿਮਾੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆੀਂ ਜਾਣਗੀਆੀਂ। 

ਜਾਣੋ ਸਕ ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਅਕਾਊੀਂਟ ਸਕ ੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

 

https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#across-the-province
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#your-health-authority
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#health-gateway
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/vaccinecard
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/vaccinecard
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway#registration


ਹੈਲਥ ਗੇਟਵੇ ਐਪ 

ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ-ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾੀਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਦੀ  ੈਬੱਿਾਈਟ 'ਤੇ 

ਦੇਿ ਿਕਣ  ਾਲੀ ਬਹਤੁੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਤੁਿੀ ੀਂ ਐਪ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾੀਂ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਿਨ ੁੰ  ਐਪਲ ਐਪ 

ਿਟੋਰ ਜਾੀਂ ਗ ਗਲ ਪਲੇ 'ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਸ ੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ।ੋ 

ਹੈਲਥ ਗੇਟ ੇ ਐਪ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

MyCareCompass 

ਮਾਈਕੇਅਰਕੁੰਪਿ (ਲਾਈਫਲੈਬਿ) ਦੀ  ਰਤੋਂ 16 ਿਾਲ ਜਾੀਂ ਇਿ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੁੰਬੀਆ  ਾਿੀਆੀਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਿਾਧਨ 

ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ 

MyChart™ 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਧਆਨ ਸਦਓ ਸਕ MyChart™ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਰਟਲ 21 ਜਨ ਰੀ, 2022 ਨ ੁੰ  ਬੁੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।  

ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ 

MyHealthPortal 

MyHealthPortal ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟ ਲ ਹ ੈਜੋ ਇੁੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਕੁੰਸਪਊਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾੀਂ 

ਿਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਸਨੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ 24-7 ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

MyHealthPortal ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾੀਂ ਨਰਿ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਿਸਹਯੋਗ ਨਾਲ 19 ਿਾਲ ਜਾੀਂ ਇਿ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 

ਨਾਗਸਰਕਾੀਂ ਲਈ ਜਾੀਂ 12-18 ਿਾਲ ਦੇ ਸ ਚਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਿੀ ੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੋਗੇ: 

 ਲੈਬ ਸਰਪੋਰਟਾੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਸਜੁੰਗ ਸਰਪੋਰਟਾੀਂ ਅਤ ੇਸ ਸਜ਼ਟ ਸਹਿਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚਣ ਦ ੇ

 ਡਾਕਟਰਾੀਂ, ਨਰਿ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤ ੇਦਾਈਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਕੁਝ ਪਰਤੀਸਲਪੀ ਸਰਪੋਰਟਾੀਂ ਦੇਿਣ ਦ ੇ

 ਅਪੌਇੁੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ  ੇਰ  ੇਅਤ ੇਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਿਣ ਦ ੇ

 ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਿਣ ਅਤ ੇਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ 

 ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੁੰ ਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੁੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦ ੇ

 MyHealthPortal ਐਪ ਨ ੁੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤ ੇਇੁੰਿਟਾਲ ਕਰਨ ਦ ੇ

 ਆਪਣੇ ਅਕਾਊੀਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਿਾੀਂਝੀ ਕਰਨ ਦ ੇ

 ਨਾਬਾਲਗਾੀਂ (0-11 ਿਾਲ) ਜਾੀਂ ਅਯੋਗ ਬਾਲਗਾੀਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੀ ਪਹੁੁੰਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ 

  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://mycarecompass.lifelabs.com/
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/myhealthportal


ਹੋਰ ਹੈਲਥਸਲੁੰਕਬੀਿੀ ਫਾਈਲ ਸ ਸਸ਼ਆੀਂ  ਾਿਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾੀਂ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਯ ਸਨਟ ਕੋਲ 

ਜਾਓ। ਬੀ.ਿੀ. ਸ ਚੱ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਿਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾੀਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) 

ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਉਚੱਾ ਿੁਣਨ  ਾਸਲਆੀਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ ੇ130 ਤੋਂ  ੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾੀਂ ਸ ਚੱ ਅਨੁ ਾਦ ਿੇ ਾ ਾੀਂ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ 

My Health 

MyHealth ਇਕੱ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਸਨੱਜੀ ਸਿਹਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਸ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆੀਂ ਤੱਕ 

ਪਹੁੁੰਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਸਜੁੰਗ ਸਰਪੋਰਟਾੀਂ, ਕਲੀਸਨਕਲ ਦਿਤਾ ੇਜ਼, ਅਤ ੇਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੁਲਾਕਾਤਾੀਂ। 

ਤੁਿੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾੀਂ ਨਰਿ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਨਾਲ MyHealth ਨਾਲ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ੀਂ 19 ਿਾਲ ਜਾੀਂ ਇਿ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾੀਂ 12 ਤੋਂ 18 ਿਾਲ ਦੇ ਸ ਚਕਾਰ ਹੋ। 

ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ 

HealthELife 

HealthElifeਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾੀਂ ਨ ੁੰ  ਹਿਪਤਾਲ ਿੇ ਾ ਾੀਂ ਅਤ ੇਹਿਪਤਾਲ ਦੀ ਸਡਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਤੱਕ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਿੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆੀਂ, ਜਾੀਂ ਸਕਿ ੇ ੀ ਬਾਲਗ ਜਾੀਂ 

ਬਜੁ਼ਰਗ ਪਸਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਜਿਦੀ ਤੁਿੀ ੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਸ ੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਰਹ ੇਹੋ ਿਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਤੁਿੀ ੀਂ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੋਸ ਡ-19 ਟੈਿਟਾੀਂ ਿਮਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਬ ਨਤੀਜੇ ਦੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ; ਆਪਣੀਆੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਸਜੁੰਗ 

ਸਰਪੋਰਟਾੀਂ  ੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ; ਸਨਯਤ ਹਿਪਤਾਲ ਲੈਬ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਸਜੁੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤਾੀਂ  ੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ;  ਾਕ-ਇਨ 

ਲੈਬ ਅਤ ੇਹੋਰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਿੇ ਾ ਾੀਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ; ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਾੀਂਝੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਿੰਬੰਸਧਤ ਿਾਧਨ 

 ਫਿਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਸਰਟੀ - eHealth ਅਤ ੇ ਰਚਅੁਲ ਹੈਲਥ 

 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ -  ਰਚਅੁਲ ਹੈਲਥ 

 ਇੁੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ -  ਰਚਅੁਲ ਕੇਅਰ ਿੇ ਾ ਾੀਂ 

 ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ -  ਰਚਅੁਲ ਕੇਅਰ ਿੇ ਾ ਾੀਂ 

 ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ - ਸਡਜੀਟਲ ਹੈਲਥ 

  ੈਨਕ  ਰ ਕੋਿਟਲ ਹੈਲਥ -  ਰਚਅੁਲ ਹੈਲਥ 

 

 

ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ: 6 ਫਰ ਰੀ, 2023 

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.islandhealth.ca/our-services/virtual-care-services/myhealth/enroll-myhealth
https://www.northernhealth.ca/services/digital-health/healthelife
https://www.fnha.ca/what-we-do/ehealth
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/virtual-health#.Y6IaFnbMLWx
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/virtual-care-services
https://www.islandhealth.ca/our-services/virtual-care-services
https://www.northernhealth.ca/services/digital-health
http://www.vch.ca/your-care/virtual-health/for-patients-and-clients

