ਇਹਨ ਾਂ ਗਰਮੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹ ਡੀ ਵਿਹਤ
ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮ ਤ ਵਿਓ (Beat The Heat)
ਬੀ.ਸੀ. ਵ ਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਕਈ ਾਰ 30 ਵਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਕ ੇਂ
ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਕ ੇਂ ਠੂੰਿਾ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੁੰ ਦਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਾ ਅਨੂੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਿੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਵ ਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਿੱਿੋ ਵਕ ਕੋਵ ਿ-19 ਅਜੇ ੀ ਬੀ.ਸੀ.
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮੌਜਦ ਹੈ। ਵਜਨ੍ਾਂ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਿਾ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵ ਿ-19) ਵਸਹਤ ਫ਼ੀਚਰ ਿ
ੇ ੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਵਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ
ਸੂੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੂੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਿੱਗਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਧੂੰਏ ਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਵਲਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦਾ ਅਨੂੰਦ ਲੈ ਣ ਵ ਚ ਤੁ ਹਾਿੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ
ੇ ੋ।

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਸ਼ੇ
ਭੋਜਨ ਸੁਰਿੱਵਿਆ
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰਵਬਵਕਊ, ਵਪਕਵਨਕ ਅਤੇ ਕੈਂਵਪੂੰਗ
ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਵਕ ੇਂ ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱਿੋ। ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ
ਵਦਿੱਤੇ ਵਲੂੰ ਕਾਂ ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।


ਪੀਣ ਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰਨਾ (HealthLinkBC File #49b)



ਭੋਜਨ ਸੁਰਿੱਵਿਆ: ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ (HealthLinkBC File #59a)



ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ (HealthLinkBC File #59b)



ਘਰੇਲ ਿਿੱ ਬਾਬੂੰਦੀ - ਬੋਟਵਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਕ ੇਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ੇ (HealthLinkBC File #22)



ਕੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵ ਿ-19) ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰਿੱਵਿਆ



ਗਰਮੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰਿੱਵਿਆ



ਪਾਸਚੁਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜਸ ਅਤੇ ਸਾਈਿਰਜ਼: ਵਸਹਤ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੂੰਭ ਜੋਿਮ (HealthLinkBC File #72)

ਕੀਵਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਿੂੰ ਗਣਾ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਿੀ ਕਟਣ ਅਤੇ ਿੂੰ ਗ ਮਾਰਨ ਾਲੇ ਕੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ।
ਕੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੂੰਦ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾ ਵਦਓ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਟੇ ਜਾਂ ਿੂੰ ਗ
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਕ ੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਵਲੂੰ ਕਾਂ ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।



ਕੀਵਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਿੂੰ ਗਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਕਿੀ ਦਾ ਕਿੱਟਣਾ



ਕੀਿੇ ਭਜਾਉਣ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਿੀਟ (DEET) (HealthLinkBC File #96)



ਕੀਵਿਆਂ ਦੇ ਿੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ



ਵਚਿੱਚਿਾਂ ਦਾ ਕਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ (HealthLinkBC File #01)

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵ ਧੀ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਕੈਂਵਪੂੰਗ, ਹਾਈਵਕੂੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੂੰਦ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿਾ ਪਵਰ ਾਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਨੂੰਦ ਵਕ ੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਵਲੂੰ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।


ਬੀਸੀਸੀਿੀਸੀ: ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੋਿਮ



ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵ ਧੀ ਦੇ ਵਸਹਤ ਲਾਭ



ਉਜਾਿ ਵ ਚ ਵਸਹਤ ਲਈ ਿਤਰੇ (HealthLinkBC File #24)



ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਵਚਿੀਆ ਘਰ ਅਤੇ ਿੁਲ੍ੇ ਫਾਰਮ ਦੇਿਣ ਜਾਣਾ (HealthLinkBC File #61b)



ਿੇਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ



ਝਟਪਟ ਨੁ ਸਿੇ: ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਰਵਹਣਾ



ੌਵਕੂੰਗ ਲੌ ਗ

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਪੈਵਸਵਫਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ ੇਰੇ 9 ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਜੇ ਤਕ ਵਕਸੇ ਯੋਗ
ਕਸਰਤ ਪੇਸੇ ਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਜ ਅਤੇ ਗਰਮੀ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਤਮ ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਵ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਲੂੰ ਬੇ, ਗਰਮ ਵਦਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਤਆਰ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਜ ਜਾਂ ਗਰਮੀ
ਵ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਬਤਾਉਣਾ ਤੁ ਹਾਿੀ ਵਸਹਤ ਨੂੰ ਪਰਭਾ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ
ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱਿਣ ਲਈ, ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਵਲੂੰ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।


ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵਦਓ



ਂ ਲ: ਗਰਮ ਕਾਰਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਚੇਤਾ ਨੀ
ਕੈਨੇਿਾ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਸ



ਗਰਮੀ ਸਬੂੰਧਤ ਵਬਮਾਰੀ (HealthLinkBC File #35)



ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਿਆ (HealthLinkBC File #26)



ਸਨਬਰਨ



ਅਲਟਰਾ ਾਇਲਟ ਰੇਿੀਏਸਨ (HealthLinkBC File #11)

ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ
ਤਲਾਅ, ਝੀਲ, ਨਦੀ ਜਾਂ ਸਮੁੂੰਦਰ ਵ ਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੂੰਦਮਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਲ, ਝੀਲ, ਨਦੀ ਜਾਂ ਬੀਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ

ਤੁ ਹਾਿੇ ਿੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਚੇਤਾ ਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਦੇਿਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱਿੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ
ਵ ਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵ ਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਵਲੂੰ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।



ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ: ਿੁ ਿੱ ਬਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ



ਤੈਰਾਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ (HealthLinkBC File #39)



ਸਵ ਮਰਜ਼ ਈਅਰਜ਼ (ਓਟਾਈਟਸ ਐਕਸਟਰਨਾ-Otitis Externa)



ਸਵ ਮਰਜ਼ ਇਿੱਚ (HealthLinkBC File #52)



ੈਨਕ ਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ: ਬੀਚ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁ ਣ ਿੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ

ਯਾਤਰਾ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਵਸਹਤ
ਕੋਵ ਿ-19 ਅਜੇ ੀ ਮੌਜਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਬਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅੂੰਤਰਪਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਾਧ ਵਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵ ਿ19 ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਘਰੇਲ ਜਾਂ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰਵਜ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਕੋਵ ਿ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ, ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਵਲੂੰ ਕਾਂ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।


ਕੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵ ਿ-19: ਯਾਤਰਾ, ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਰ



ਿਾਈਬਟੀਜ਼: ਯਾਤਰਾ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਨੁ ਸਿੇ



ਬੀਸੀਸੀਿੀਸੀ: ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੋਵ ਿ-19



ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ



ਯਾਤਰਾ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਵਸਹਤ



ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਟਰੈ ਲ ਇਵਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸਨ (HealthLinkBC File #41c)



ਬਿੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨਾ (HealthLinkBC File #41d)

ਜੂੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਿੱਗਾਂ
ਜੂੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਿੱਗਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਸੁਰ ਹੋ ਚੁਿੱਕਾ ਹੈ। ਵਬਰਵਟਸ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਵ ਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕਿੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੂੰਗਲੀ ਅਿੱਗਾਂ (ਵਜੂੰਨ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਜੂੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਿੱਗਾਂ ੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਿੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਨੂੰ ਪਰਭਾ ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹ ਾ
ਪਰਦਸਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਿੇ ਫੇਫਵਿਆਂ ਵ ਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਹਿੀ ਸੋਜਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿੀ
ਇਵਮਊਨ ਪਰਤੀਵਕਰ ਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਕੋਵ ਿ-19 ਨਾਲ ਲਿਨਾ ਧੇਰੇ ਮੁਸਕਲ ਬਣਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਜੂੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅਿੱਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਿੀ ਵਸਹਤ



ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅਿੱਗ: ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁ ਣ ਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਭਾ (HealthLinkBC File #49f)

ਉਪਯੋਗੀ ਿੱਬਿ ਇਟ ਾਂ
ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੂੰਟਰੋਲ (ਬੀਸੀਸੀਿੀਸੀ-BCCDC)
ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੂੰਟਰੋਲ (ਬੀਸੀਸੀਿੀਸੀ) ਪਰੋਵ ੂੰਸੀਅਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਏਜੂੰਸੀ ਹੈ। ਉਹ
ਵਨਗਰਾਨੀ, ਿੋਜ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ ਰੇ ਰਾਹੀ ਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਲਈ ਸਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਅਗ ਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਬੀਸੀਸੀਿੀਸੀ ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੰ ਵਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਵਚਿੱਚਿਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਮ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਹੋਣ ਲਈ
ਉਤਸਾਹਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਚਿੱਚਿ ਦੇ ਕਿੱਟਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ
ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਬੀਸੀਸੀਿੀਸੀ: ਲਾਈਮ ਰੋਗ (ਬੋਰਲ
ੇ ੀਆ ਬਰਗਿੋ ਰਫੇਰੀ (Borrelia burgdorferi) ਲਾਗ)



ਬੀਸੀਸੀਿੀਸੀ: ਵਟਿੱਕ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ



ਬੀਸੀਸੀਿੀਸੀ: ਵਟਿੱਕ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ( ੀਿੀਓ)

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਿਾ
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਿਾ ਸੂੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਨੇ ਿੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵ ਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਜ਼ੂੰਮੇ ਾਰ ਹੈ। ਧੁਪ
ਿੱ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵ ਚ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:


ਕੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ - ਸਨਸਕਰ ੀਨ ਸੁਝਾਅ



ਕੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ - ਸਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਹੋ



ਕੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ - ਗਰਮੀ ਵ ਚ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣਾ



ਕੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ - ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਠੂੰਿਾ ਰਿੱਿੋ



ਕੈਨੇਿਾ ਸਰਕਾਰ - ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਿੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿੋ

ਆਖਰੀ

ਰੀ ਅਿੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤ ਵਗਆ: ਮਈ 2022

ਹੋਰ ਹੈਲਥਵਲੂੰ ਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਵ ਵਸਆਂ ਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯਵਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਵ ਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca
ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਿੱਚਾ ਸੁ ਣਨ ਾਵਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ
ਭਾਸਾ ਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਅਨੁ ਾਦ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

