
ਇਹਨ ਾਂ ਸਰਦੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹ ਡੀ ਵਸਹਤ 
ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਛੋਟੇ ਦਿਨਾਾਂ ਅਤੇ ਫਲੂ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਿੇ ਨਾਲ, ਸਰਿੀ ਸਾਡੀ ਦਸਹਤ ਦ ਿੱਚ ਬਿਲਾਅ ਦਲਆ ਸਕਿੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦ ਿੱਚੋਂ ਕਈਆਾਂ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਦ ਧੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਿੱਗ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਅਤ ੇਆਇਸ ਅਦਿਹੇ 

ਖ਼ਤਰ ੇਪੈਿਾ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹ ੈਿੋ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨਾ, ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦ ਿੱਚੋਂ ਬਹਤੁ 

ਸਾਰੇ ਫਲੂ ਕਰਕੇ ਦਬਮਾਰ ਹੋ ਿਾਣਗੇ ਿਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਜੁਕਾਮ ਹੋ ਿਾ ੇਗਾ। ਸਰਿੀਆਾਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਦਕ 

ਅਸੀ ਾਂ ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲ ਰਦਹਣਾ, ਦਸਹਤਮੰਿ ਖਾਣਾ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਦਰ ਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਆਪਣਾ ਦਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖੀਏ। 

ਇਸ ਮੌਸਮ ਦ ਿੱਚ ਦਸਹਤਮੰਿ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਰਦਹਣ ਬਾਰ ੇਿਾਣੋ। 

ਵਤਆਰ ਰਹੋ 

ਦਪਰਪੇਅਰਡ ਬੀਸੀ (PreparedBC) ਆਫ਼ਤ ਿੀ ਦਤਆਰੀ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਬਰਦਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿੀ  ਨ-ਸਟਾਪ ਸ਼ੌਪ 

ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਦਤਆਰੀ, ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਯੋਿਨਾ ਦਕ ੇਂ ਦਤਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦਕਿੱਟ ਦ ਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਬਾਰ ੇਸੁਝਾ ਾਾਂ ਲਈ,ਦਪਰਪੇਅਰਡ ਬੀਸੀ ਪਬਦਲਕ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦਤਆਰੀ ਅਤੇ ਦਰਕ ਰੀ'ਤੇ ਿਾਓ। 

 ਦਪਰਪੇਅਰਡ ਬੀਸੀ ਨੰੂਫੇਸਬੁਿੱਕ'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ 

 ਦਪਰਪੇਅਰਡ ਬੀਸੀ ਨੰੂਟਦ ਟਰ'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ 

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਕਸੇ  ੀ ਅਦਿਹੇ ਦ ਅਕਤੀ ਲਈ ਸੌਣ, ਖਾਣ ਅਤ ੇਧੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਿਗ੍ਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿ ੇਹਨ ਿੋ 

ਬੇਘਰ ਹੈ ਿਾਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਿੇ ਿੋਖਮ ਦ ਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਟਰ  ਾਧੂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦਿ ੇਂ ਦਕ ਭੋਿਨ, ਸਮਾਨ ਲਈ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਖੇਤਰ 

ਅਤ ੇਕੰਦਪਊਟਰ, ਫ਼ਨੋ ਿਾਾਂ ਟੀ ੀ  ਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕਮਰ,ੇ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ 

ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਕੇਸ  ਰਕਰ ਤੋਂ ਦ ਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ਅਦਤ ਿੇ ਮੌਸਮ ਿੇ 

ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਲਿੱ ਭੋ: 

 BC ਹਾਊਦਸੰਗ: ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਕਸ਼ਾ 

 BC211: ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤ ੇਸਟਰੀਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 

  ਰਵਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 

ਐਮਰਿੈਂਸੀਇਨਫੋਬੀਸੀ (EmergencyInfoBC) ਕੋਲ  ਾਰਦਮੰਗ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿੋ 

ਬਹਤੁ ਦਜਆਿਾ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਿੌਰਾਨ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਿੇ ਐਕਸਪੋਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਦਖਆ ਪਰਿਾਨ ਕਰ 

ਸਕਿੇ ਹਨ। EmergencyInfoBC  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ  ਾਰਦਮੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਿੱ ਭੋ। 

 

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-management/preparedbc
https://www.facebook.com/PreparedBC/
https://twitter.com/PreparedBC
https://smap.bchousing.org/
http://shelters.bc211.ca/bc211shelters
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hypothermia-and-cold-temperature-exposure
https://www.emergencyinfobc.gov.bc.ca/extreme-cold-warming-centres-multiple-communities-in-bc-november-28-2022/


ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਸ਼ ੇ

ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੌਰ ਨ ਆਮ ਵਿਮ ਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸਿੱਟ ਾਂ 

ਜੁਕਾਮ ਅਤ ੇਫਲੂ ਅਤ ੇਕੁਝ ਅ ਸਥਾ ਾਾਂ ਅਤ ੇਦਬਮਾਰੀਆਾਂ ਸਰਿੀਆਾਂ ਿੇ ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਿੌਰਾਨ  ਧੇਰ ੇਆਮ ਿਾਾਂ ਬਿਤਰ 

ਹੁੰਿੀਆਾਂ ਹਨ। ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਮਾਾਂ  ੀ ਹੋ ਸਕਿੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਦ ਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ 

ਮੌਸਮੀ ਪਰਭਾ ੀ ਦ ਕਾਰ (ਸੀਜਨਲ ਅਫੈਕਦਟ  ਦਡਸਆਰਡਰ - SAD) ਿਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 

ਬਰਫ਼ ਅਤ ੇਆਈਸ ਖ਼ਤਰ ੇਪੈਿਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਿੋ ਦਡਿੱਗਣ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਿੇ ਿੋਖਮ ਨੰੂ 

 ਧਾਉਾਂਿ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਦ ਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਮ ਅ ਸਥਾ ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ, ਸਰਿੀਆਾਂ ਿੌਰਾਨ ਆਮ ਦਬਮਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇ

ਸਿੱਟਾਾਂਤੇ ਿਾਓ। 

ਠਿੰ ਡ  ਮੌਸਮ 

ਪੂਰੀ ਸਰਿੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਘਿੱਟ ਿਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਬਹਤੁ ਠੰਡ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤ ੇਤੁਸੀ ਾਂ 

ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਦਰ ਾਰ ਿੀ ਰਿੱਦਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਹੜੇ ਕਿਮ ਚੁਿੱਕ ਸਕਿੇ ਹੋ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਿਾਣੋ: 

 ਠੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਤਰੀਕੇ ਦਿੰਨ੍ਾਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਰੀਰ ਦ ਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਦਨਕਲਿੀ ਹੈ 

 ਠੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਟ ਲਿੱਗਣ ਿੇ ਿੋਖਮ ਨੰੂ ਕੀ  ਧਾਉਾਂਿਾ ਹੈ? 

 ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

 ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਅਤ ੇਖੁਿਲੀ 

 ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ (Hypothermia) ਅਤ ੇਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੌਰ ਨ ਵਸਹਤਮਿੰਦ ਰਵਹਣ   

ਦਸਹਤਮੰਿ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਗਤੀਦ ਧੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਉਮਰਾਾਂ ਅਤ ੇਿੀ ਨ ਿੇ ਪੜਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਦਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇ

ਮਾਨਦਸਕ ਤੰਿਰਸੁਤੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਅਤ ੇਉਸਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਦਸਹਤਮੰਿ ਿੀ ਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿੀਉਣ ਲਈ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਲਈ, ਸਰਿੀਆਾਂ ਿ ੇਿੌਰਾਨ ਦਸਹਤਮੰਿ ਿੀ ਨ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਿਾਓ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਮੂ ਵ ਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ 

ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਦ ਿੱਚ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਰਮੂ (ER) ਬਹਤੁ ਦ ਅਸਤ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਿੀਆਾਂ ਿੌਰਾਨ। ਦਤਆਰ ਰਹੋ 

ਅਤ ੇਦਸਿੱਖੋ, ਦਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਾਂ ਪਦਰ ਾਰ ਿੇ ਦਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕਿੋਂ ER ਿੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਿਾਣਨ 

ਲਈ, ਿੇਖੋ:  

 ਬੀ. ਸੀ. ਦਚਲਡਰਨਜ ਹਸਪਤਾਲ: ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ BC ਦਚਲਡਰਨਜ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦ ਭਾਗ ਦ ਿੱਚ ਕਿੋਂ 

ਦਲਆਉਣਾ ਹੈ 

 ਫਰੇਜਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਦਰਟੀ (Fraser Health Authority) ਬਚਪਨ ਿੇ ਬੁਖਾਰ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਤਿੱਥ 

 ਫਰੇਜਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਦਰਟੀ (Fraser Health Authority) ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਮੰਿ ਸਰਿੀਆਾਂ ਿੀ ਗਾਈਡ 
2022/23 

 ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਰਮੂ ਦ ਿੱਚ ਕਿੋਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ 

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Common%20Illnesses%20and%20Injuries%20During%20Winter-Punjabi.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Common%20Illnesses%20and%20Injuries%20During%20Winter-Punjabi.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/cold-exposure-ways-body-loses-heat
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/cold-exposure-ways-body-loses-heat
https://www.healthlinkbc.ca/illnesses-conditions/injuries/cold-exposure-what-increases-your-risk-injury
https://www.healthlinkbc.ca/illnesses-conditions/injuries/cold-exposure-what-increases-your-risk-injury
https://www.healthlinkbc.ca/illnesses-conditions/injuries/cold-temperature-exposure
https://www.healthlinkbc.ca/illnesses-conditions/injuries/cold-temperature-exposure
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/dry-skin-and-itching
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/dry-skin-and-itching
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hypothermia-and-cold-temperature-exposure
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hypothermia-and-cold-temperature-exposure
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Healthy%20Living%20During%20Winter-Punjabi.pdf
http://www.bcchildrens.ca/about/news-stories/stories/when-to-bring-your-child-to-the-emergency-department
http://www.bcchildrens.ca/about/news-stories/stories/when-to-bring-your-child-to-the-emergency-department
https://www.fraserhealth.ca/news/2022/Nov/the-cold-facts-on-childhood-fever#.Y5OEanbMLWz
https://www.fraserhealth.ca/winterhealth?utm_source=twitter&utm_medium=e1473a17-ce35-4a07-b3ec-bcbb538fbac0&utm_term=291122&utm_content=checklist&utm_campaign=Winter_health_guide_1122#.Y5OErXbMLWy
https://www.fraserhealth.ca/winterhealth?utm_source=twitter&utm_medium=e1473a17-ce35-4a07-b3ec-bcbb538fbac0&utm_term=291122&utm_content=checklist&utm_campaign=Winter_health_guide_1122#.Y5OErXbMLWy
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/When%20to%20Visit%20the%20Emergency%20Room-Punjabi.pdf


ਹੋਰ ਹੈਲਥਦਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਦ ਦਸ਼ਆਾਂ  ਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਿਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਦਸਹਤ ਯੂਦਨਟ ਕਲੋ 

ਿਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਦ ਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਿੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਾਂ 8-1-1 (ਟਲੋ-ਫਰੀ) 

ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਉਿੱਚਾ ਸੁਣਨ  ਾਦਲਆਾਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਦ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਿ ਸੇ ਾ ਾਾਂ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਉਪਯੋਗੀ  ੈਿੱਿਸ ਇਟ ਾਂ 

ਿੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਜਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸਮ ਰੋਹ 

ਕੋਦ ਡ-19 ਿੇ ਅਿੇ  ੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦ ਿੱਚ ਦਚੰਤਾ ਹੋਣ ਿੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾਾਂ ਹਨ ਿੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਸਮਾਦਿਕ ਸੰਪਰਕ 

ਲਈ ਦਧਆਨ ਦ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਸਕਿੇ ਹੋ। 

ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥ ਵਰਟੀ (Fraser Health Authority) 

ਸਰਿੀਆਾਂ ਦ ਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਫਿੱਟ, ਦਸਹਤਮੰਿ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾ ਾਾਂ  ਾਸਤੇ,ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤਮੰਿ ਸਰਿੀਆਾਂ ਿੀ 

ਗਾਈਡ'ਤੇ ਿਾਓ: 

ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ (Island Health) 

ਸਰਿੀਆਾਂ ਦ ਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਫਿੱਟ, ਦਸਹਤਮੰਿ ਅਤ ੇਖੁਸ਼ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾ ਾਾਂ  ਾਸਤੇ,ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਦ ਿੱਚ ਤੰਿਰਸੁਤੀ: ਇਸ ਸੀਜਨ 

ਦ ਿੱਚ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਰਦਹਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ'ਤੇ ਿਾਓ 

 ੈਨਕੂ ਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ (Vancouver Coastal Health) 

ਇਸ ਸਰਿੀਆਾਂ ਦ ਿੱਚ ਦਡਿੱਗਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿੇ ਤਰੀਦਕਆਾਂ ਲਈ,ਦਡਿੱਗਣ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਝਾਅਿੇਖੋ। 

ਿੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹੀ ਥਾਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿੇ ਤਰੀਦਕਆਾਂ ਲਈਹੌਲੀਡੇ ਕੇਅਰ ਿੇਖੋ। 

ਇਿੰਵਮਊਨ ਇਜ਼ ਿੀਸੀ 

ਇੰਦਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ ਦਬਰਦਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਾਂ ਿੀ ਦਸਹਤ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤ ੇ ੈਕਸੀਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਰੋਕੀਆਾਂ ਿਾਣ  ਾਲੀਆਾਂ 

ਦਬਮਾਰੀਆਾਂ ਿਆੁਰਾ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਦ ਗਾੜਾਾਂ ਿੀ ਸੰਦਖਆ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਉਹ ਦ ਅਕਤੀਆਾਂ, 

ਪਦਰ ਰਾਾਂ ਅਤ ੇਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਾਤਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਿਹੇ ਸੰਿ  ੀ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿੇ ਹਨ ਦਿਹੜੇ ਬੀ.ਸੀ. ਿੇ ਪਦਰ ਾਰਾਾਂ ਿੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨ ਨੰੂ  ਿੱਧ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਾਂਿ ੇਹਨ। 

 ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰ ੇਮਾਤਾ-ਦਪਤਾ  ਾਸਤੇ ਗਾਇਡ (A Parent’s Guide to Vaccination) (PDF 1.72 MB) 

 ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ!ੋ 

  ਇੰਦਮਊਨਾਇਜ ਬੀਸੀ  

 ਪਬਦਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਦਨਟ ਫਾਇੰਡਰ 
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https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/social-interactions
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/winter-health#.Y5OHU3bMLWx
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/winter-health#.Y5OHU3bMLWx
https://www.islandhealth.ca/news/news-releases/holiday-wellness-tips-stay-safe-season
https://www.islandhealth.ca/news/news-releases/holiday-wellness-tips-stay-safe-season
http://www.vch.ca/public-health/health-topics-a-z/topics/fall-prevention
http://www.vch.ca/Documents/Holiday-Care-Winter-Surge.pdf
https://immunizebc.ca/sites/default/files/graphics/pgi-gpv-eng.pdf
https://immunizebc.ca/reminders
https://immunizebc.ca/
https://immunizebc.ca/finder

