ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚ,ੇ ਵਕਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ
ਸਕੂ ਲ
ਬੀ.ਸੀ. ਵ ਿੱਚ ਵ ਵਿਆਰਥੀ ਸਤੰਬਰ ਵ ਿੱਚ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਵਨੰਗ ਵ ਿੱਚ ਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਵਨੰਗ
ਵ ਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਸਿੱਵਿਆ, ਤੰਿਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਵ ਕਾਸ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੇਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਬਾਲਗ ਲੰ ਟੀਅਰਾਂ, ਵ ਵਿਟਰਾਂ, ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਵ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿੇ
ਅੰਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਵਚਹਰੇ ਿੀ ਕ ਵਰੰਗ ("ਮਾਸਕ") ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਵਸਰਫ ਅਪ ਾਿ ਤਾਂ ਹਨ
ਜਿੋਂ:


ਜੇ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵ ਅਕਤੀ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੈ



ਜੇ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ



ਿਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਿੇ ਿੌਰਾਨ

9-11 ਿੇ ਵ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਿੇ ਵ ਵਿਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਿੀ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਪਵਰ ਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਿ:ੋ


ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੈਂਪ



ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: K-12 ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ-19



ਵਬਿਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵ ਡ-19 ਸੁ ਰਿੱਵਿਅਤ ਸਕੂਲ



ਵਬਿਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ: ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ



ਵਬਿਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ: K-12 ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ



ਵਬਿਵਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ: K-12 ਸੈਵਟੰਗਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕੋਵ ਡ-19 ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਵਿਸਾ ਵਨਰਿੇਸ
(PDF, 585KB)

ਸਕੂ ਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ
ਵਜ ੇਂ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸੈਸਨ ਾਪਸ ਸੁ ਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਨਾਲ ਧੇ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ
ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਟੀ ਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਸਤੇ, ਿੇਿੋ:



ਫਰੇਿਰ ਹੈਲਥ: ਸਕੂਲੀ ਐਕਸਪੋਿਰ



ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ: ਸਕੂਲੀ ਐਕਸਪੋਿਰ



ਆਈਲੈਂ ਡ ਹੈਲਥ: ਸਕੂਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਐਕਸਪੋਿਰ



ਨੌਰਿਰਨ ਹੈਲਥ: ਕੋਵ ਡ-19 ਸਕੂਲੀ ਐਕਸਪੋਿਰ



ੈਨਕੂ ਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ: ਸਕੂਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ੀਸੀਐਚ ਐਕਸਪੋਿਰ

ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਿੇ ਹੋ ਵਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਬਿੱਚੇ ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਿਾ ਟੈਸਟ
ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਾਸਤੇ, ਬੀਸੀ ਿੇ ਵਚਲਡਰਨਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ
ਇਿੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀਿਾਇਕ ੀਡੀਓ ਵ ਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਿੇਿ ਸਕਿੇ ਹੋ ਵਜ ੇਂ ਇਿੱਕ ਚਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਪੈਸਵਲਸਟ
ਂ ਾ ਹੈ ਵਕ ਟੈਸਟ ਵਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਵਕ ੇਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ
ਵਿਿਾਉਿ
ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਿੇਿ।ੋ ਿੁਕਾਮ, ਇੰਨਫਲੂ ਐਂਿਾ ਜਾਂ ਕੋਵ ਡ ਰਗੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ, ਹਲਕੇ ਲਿੱ ਛਣ ੀ,

ਾਲੇ ਵਕਸੇ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ

ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਿੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਿੀ ਜਾਂ 8-1-1 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਟੈਸਟ ਵਕਥੋਂ
ਕਰ ਾ ਸਕਿੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਸਹਤ
ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ
ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਕੋਵ ਡ -19 ਹੋਣ ਿੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ

ਂ ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਧਾਉਿ

ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹੀ ਸ ੈ-ਅਲਗਾ ਸੇਧਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਿੌਰਾਨ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਿੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿਿਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ - 19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

ਇੰਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ - 19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:


ਬੀਸੀ ਵ ਵਮੰਨਿ ਹੌਸਵਪਟਲ, ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ -19 ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਮ ਸ ਾਲ)



ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵ ਡ-19 ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ, ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਨ ਜੰਮੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਿੇਿਭਾਲ

ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਦਧ
ੱ ਵਪਲਾਉਣਾ
ਛਾਤੀ ਿਾ ਿੁਿੱਧ ਵਪਲਾਉਣਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿੱਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਿਾ ਿੁਿੱਧ ਵਪਲਾਉਣਾ
ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚਮੜੀ-ਨਾਲ-ਚਮੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕੜੋ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਣਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ
ਨੂੰ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਧ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਿੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਿਾ ਿੁਿੱਧ ਵਪਲਾਉਣ ੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਿੈਸਟ ਪੰਪ ਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਿੇ ਸਾਰੇ

ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਅਤੇ ਫੀਵਡੰ ਗ ਿੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਧੋ ।ੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਸਰਫ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਤ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਿੋ ਹਫਵਤਆਂ ਲਈ ਚਲਿਾ ਰਵਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿੱਿੋ।
ਕੋਵ ਡ-19 ਿੌਰਾਨ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਿੁਿੱਧ ਵਪਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਾਸਤੇ, ਿੇਿ:ੋ



ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਵਨਆਣੇ



ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਛਾਤੀ ਿਾ ਿੁਿੱਧ ਵਪਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ-19 (PDF 590KB)



ਪੇਰੀਨੇਟਲ ਸਰਵ ਵਸਿ ਬੀਸੀ: ਕੋਵ ਡ-19 ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਿਾ ਿੁਿੱਧ ਵਪਲਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਸ ਾਲ (PDF
89KB)



ਪੇਰੀਨੇਟਲ ਸਰਵ ਵਸਿ ਬੀਸੀ: ਕੋਵ ਡ-19 ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਪਲਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਸ ਾਲ
(PDF 139K)

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਵ ਲਿੱ ਿਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਬਿੱਚੇ ਅਕ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਮਸ ਕਰਿ
ਸਕਿੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੁਣ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ
ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਾਧੂ ਵਚੰਤਾ ਾਂ ਹੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ
ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ
ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਾਸਤੇ ਾਧੂ ਸਹਾਰੇ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜ ਾਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਕ ੇਂ
ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।


ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਜਨਤਕ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਕਸੋਰਾਂ
ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ



ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਅਸੀ ਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਕੋਵ ਡ-19 ਬਾਰੇ ਵਕ ੇਂ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ?
" ਾਸਤਵ ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਿੁਆਉਣ ਾਲੇ " ਹੋ ੋ



ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਵ ਡ-19 ਿੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ: ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਫਿੰਟੀਅਰ



ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ ਬੀਸੀ: ਕੋਵ ਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਾਵਲਆਂ ਾਸਤੇ ਇਿੱਕ
ਸੁਨੇਹਾ (PDF 351KB)



ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਰਟਸ: ਸਮਾਵਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੂਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿੌਰਾਨ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ



ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਰਟਸ: ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿ ੀਨ ਟਾਈਮ

ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਲਈ ਸਾਧਨ
ਜਾਣੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕਸੋਰ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।


ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਵ ਡ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਿਾਰਥਾਂ ਿੀ ਰਤੋਂ: ਵਕਸੋਰਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ
ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹੇ



ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਵ ਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਵਕਸੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜਿੱਠਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਨੁ ਸਿੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ



ਵਕਡਿ ਹੈਲਪ ਫੋਨ: ਕੋਵ ਡ-19 ਿੌਰਾਨ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਿ ਹਾਂ

ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣਾ
ਸਰੀਰਕ ਿੂਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨੂੰ ਪਿਭਾਵ ਤ ਕਰ
ਸਕਿਾ ਹੈ। ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿੇਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਭਾਲੋ ।


ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਵ ਡ-19 ਅਤੇ #physicaldistancing ਿੌਰਾਨ ਨੌਜਨਾ ਾਂ ਨੂੰ ਉਿਾਸੀ
ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ



ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਵ ਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਵਚੰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵ ਕਾਰਾਂ ਾਲੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ



ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਡਰ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਡ CARD ਵਸਸਟਮ



ਇੰਟਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਟੈਂਵਡੰ ਗ ਕਮੇਟੀ: ਮਾਏ ਹੀਰੋ ਇਿ ਯੂ : ਹਾਓ ਵਕਡਿ ਕੈਨ ਫਾਇਟ ਕੋਵ ਡ-19! (My Hero is You:
How kids can fight COVID-19!)



ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ -19

ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19
ਬਿੱਵਚਆਂ ਵ ਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਿੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਿੇ ਹਲਕੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹੁੰਿੇ ਹਨ। ਬਿੱਵਚਆਂ ਤੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਿੇ ਪਿਭਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਰਿੱਵਿਅਤ ਵਕ ੇਂ ਰਿੱਿਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਿੋ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਕੋਵ ਡ-19 ਅਤੇ
ਬਿੱਚ।ੇ

ਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ
ਕੋਵ ਡ-19 ਿੇ ਨਾਲ ਵ ਗਾੜਗਿਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫਵਤਆਂ ਬਾਅਿ ੀ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਰੈਸਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਤੇ ਜਿਮਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ ਸੰਬੰਧੀ
ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ ਾਂ ਿਾ ਅਨੁ ਭ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। “ਕੋਵ ਡ ਟੋਿ” (COVID toes), ਵਜੰਨ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਵਚਲਬਲੇ ਨ (chilblain) ਰਗੇ ਜਿਮਾਂ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਕੋਵ ਡ-19 ਿੇ ਨਾਲ ਿੇਿੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਚਮੜੀ ਿੇੇੇ
ਅਨੇਕ ਜਿਮਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਿੇ ਇਹ ਜਿਮ ਿਾਸ ਵਕਸਮ ਿਾ ਰੈਸ ਜਾਪਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਜਾਂ
ਨੌਜ ਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੇਿੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਿੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।

ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਵਸਸਟਮ ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀ ਵਸੰਡਰੋਮ (MIS-C)
ਬਿੱਵਚਆਂ ਵ ਿੱਚ ਮਲਟੀਵਸਸਟਮ ਇਨਫਲੇ ਮੇਟਰੀ ਵਸੰਡਰੋਮ (MIS-C) ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜ ਾਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨ ਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਕਲੀਵਨਕਲ ਵਸੰਡਰੋਮ ਹੈ। MIS-C ਿਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਪਿਣਾਲੀ ਿੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ ਪਿਤੀਤ ਹੁੰਿਾ ਹੈ,
ਵਜਸਿਾ ਨਤੀਜਾ ਗੰਭੀਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੋਜ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਵਿਲ, ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ (gastrointestinal) ਪਿਣਾਲੀ, ਫੇਫਵੜਆਂ, ਗੁ ਰਵਿਆਂ,

ਵਿਮਾਗ, ਚਮੜੀ, ਅਿੱਿਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰ ਫ ਨੋ ਡਾਂ (lymph nodes) ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਿੇ ਿੱਿ ਿ
ਿੱ ਭਾਗਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਇਹ
ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਤਿੱਕ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਿਾਤਰ ਬਿੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿੇਿਭਾਲ ਿੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਨ।
ਰੈਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਿ:ੋ


ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਰੈਸ ਅਤੇ ਸੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ ਾਂ

ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਲੋ ੜਾਂ ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ
ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਅਵਤਵਰਕਤ ਵਚੰਤਾ ਾਂ ਹੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵ ਵਸਸਟ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ।


ਔਵਟਿਮ ਸਪੀਕਸ (Autism Speaks): ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ



ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਕਮਿੋਰ ਇਵਮਊਨ ਾਲੇ ਬਿੱਚੇ



ਬੀ. ਸੀ. ਿਾ ਵਚਲਡਰਨਿ ਹਸਪਤਾਲ: ਇੰਨਹੇਲਰ ਡੋ ਿ ਟਿੈਵਕੰਗ ਸੀਟ (PDF. 129KB)ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ
ਸੋਸਾਇਟੀ: ਬਾਲ (Paediatric) ਿਮਾ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ-19



ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਵਬਟੀਿ ਅਤੇ ਕੋਵ ਡ-19: ਸਕੂਲ ਵ ਿੱਚ ਾਪਸ ਜਾਣਾ



ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਜਿੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਏਡੀਐਚਡੀ (ADHD) ਹੈ: ਇਿੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ
ਨਵਜਿੱਠਣਾ



ਵਸਿੱਕਵਕਡਿ (SickKids): ਕੋਵ ਡ-19 ਸੰਕਟ ਵ ਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤੰਤੂ ਪਿਣਾਲੀ ਿੇ ਵ ਕਾਸ (neurodevelopmental)
ਸੰਬੰਧੀ ਵ ਕਾਰ ਾਲੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿੇਣਾ

ਸਰੱਵਿਆ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਸਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।


ਕੋਵ ਡ-19 ਿੌਰਾਨ ਸਿੱਟਾਂ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ



ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਪੀਵਡਆਟਵਰਕ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਕੋਵ ਡ-19 ਿੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਲਿੱ ਗਣ ਾਲੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਆਿਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 24 ਅਗਸਤ, 2021
ਉਿੱਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪਹੁਚ
ੰ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਟੈਸਵਟੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਫੇ ਅਤੇ
ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਰੈਸ ਅਤੇ ਸੋਜਸਕਾਰੀ ਪਿਤੀਕਰਮ ਸਫ਼ਾ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਵਨਆਣੇ ਸਫ਼ਾ, ਬੀਸੀ
ਵ ਵਮੰਨਿ ਹੌਸਵਪਟਲ, ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ -19 ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਮ ਸ ਾਲ) ਸਫੇ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: K-12 ਸਕੂਲ ਅਤੇ
ਕੋਵ ਡ-19 ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ: ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਕਸੋਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਵਟੰਗ ਸਫੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਹੈਲਥਵਲੰ ਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਵ ਵਸਆਂ ਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯੂ ਵਨਟ ਕੋਲ
ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਵ ਚ
ਿੱ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਿੀ)
ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਿੱਚਾ ਸੁਣਨ ਾਵਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਿ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

