ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19)
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ -19) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਬਵਡ -19 ਬਿਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦੁ ਨੀਆਂ ਬਵਿੱਚ
ਫੈਲ ਬਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੂੂੂੰ ਇਿੱਕ ਿਲੋ ਿਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਬਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਹੈ।

ਿੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਿੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ।
ਿੀਸੀ ਦੀ ਚਾਰ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਿੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਸ ਬਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦਾ ਪਬਹਲਾਂ ਿੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਰਹਾ ਹੈ।
ਕੋਬਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬਜਸ ਬਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿਬਕਬਰਆ ਅਤੇ ਿੀ.ਸੀ. ਬਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਿਾਰੇ ਯੋਜਨਾ
ਵਰਿੇ ਬਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੋਬਵਡ-19 ਿੀਕਾਕਰਣ ਦੇਖੋ।
ਗੈਰ-ਬਸਹਤ ਸੰਿੰਧੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, 1-888-COVID-19 (1-888-268-4319) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ 7:30
ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

ਕੋਬਵਡ -19 ਿਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲ
ਕੋਬਵਡ -19 ਿਾਰੇ ਕੁ ਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਿ ਦੇਖ।ੋ ਜਾਣੋ ਬਕ ਇਹ ਬਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਲਿੱਛਣ ਬਦਖਾਈ ਦੇਣ ਬਵਿੱਚ
ਬਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਹੜੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਬਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਬਕ ਤੁ ਸੀਂ COVID-19 ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ
ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਮਊਬਨਿੀਆਂ ਬਵਿੱਚ ਸਮਾਬਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁ ਸੀਂ ਜਨਤਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਾਂ ਿਾਰੇ ਬਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ
ਬਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਬਵਡ-19 ਜਨਤਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਖੋ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿੀ ਤੋਂ ਕਬਮਊਬਨਿੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਿਬਲਕ ਹੈਲਥ ਅਲਰਿਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਬਵਚ ਕੀ ਹੈ
ਨੂ ੰ ਵੇਖੋ।
ਬਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਬਵਿੱਚ ਸਮਾਬਜਕ ਇੰਿਰਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁ ਸੀਂ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਿਾਰੇ ਵੀ ਬਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਬਵਡ-19 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵੇਖ:ੋ
 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾਿੰਦੀ
 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਸਮਾਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ
 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਕਬਮਊਬਨਿੀ ਸੈਬਿੰਿਜ਼

ਿੈਸਬਿੰਿ
ਜ਼ੁਕਾਮ, ਇੰਨਫਲੂ ਐਂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਬਵਡ ਵਰਿੇ ਲਿੱਛਣਾਂ, ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ ਵੀ, ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਬਵਡ-19 ਲਈ ਿੈਸਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਜਾਂ 8-1-1 ਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿੈਸਬਿੰਿ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਿੈਸਿ ਬਕਥੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ।

ਸਵੈ-ਅਲਿਾਵ ਅਤੇ ਕੋਬਵਡ -19
ਸਵੈ-ਅਲਿਾਵ ਦਾ ਮਤਲਿ ਘਰ ਰਬਹਣਾ ਅਤੇ ਅਬਜਹੀਆਂ ਸਬਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿਚਣਾ ਹੈ ਬਜਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਦੂ ਸਬਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ
ਫੈਲਾਅ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਬਵਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਬਜਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਬਜੰਨ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਵੈ-ਅਲਿਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਅਲਿਾਵ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ
 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19): ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਸਵੈ-ਬਨਿਰਾਨੀ
ਸਵੈ-ਬਨਿਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਬਧਆਨ ਦੇਣਾ ਬਕ ਤੁ ਸੀਂ ਬਕਵੇਂ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂ ੰ
ਬਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਕੋਬਵਡ ਵਰਿੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਬਧਆਨ ਰਿੱਖੋ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਿੱਬਚਆਂ ਜਾਂ ਅਬਜਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਹੜੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਚਰਕਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਬਨਿਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਕਹੜੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਾਰੇ ਬਧਆਨ
ਰਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ:
 ਕੋਬਵਡ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ
 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਲਿੱਛਣ
ਸਵੈ-ਬਨਿਰਾਨੀ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਬਵਡ-19 ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੈ-ਬਨਿਰਾਨੀ ਫਾਰਮ (PDF, 257KB)
ਦੇਖੋ।

ਲਿੱਛਣ
ਕੋਬਵਡ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਕਸ ਨੂ ੰ ਜਬਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਧ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਬਵਡ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਦੇਖੋ।

ਆਪਣੇ ਬਵਿਾੜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਿਾਓ
ਆਪਣੇ ਬਵਿਾੜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂ ੰ ਘਿਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ।

ਸੰਚਾਰ ਨੂ ੰ ਘਿੱਿ ਰਿੱਖਣਾ
ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂ ਸਬਰਆਂ ਦੀ ਰਿੱਬਖਆ ਬਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਦੇਖੋ।

ਮਾਸਕ
ਮਾਸਕ ਇਕ ਰੁਕਾਵਿ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਿਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੱਸਦੇ ਹੋ, ਿਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਬਛਿੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿੂਦ
ੰ ਾਂ ਨੂ ੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਬਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਇਿੱਕ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰਿੱਬਖਆ ਬਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਸਕ ਪਬਹਨਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਬਕਸਮਾਂ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਮਾਸਕ ਦੇਖ।ੋ

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੋਬਵਡ-19
ਨਵੀਨਤਮ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖ:ੋ
 ਬਿਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਸਰਕਾਰ: ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੋਬਵਡ-19
 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਿੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਇਲਾਜ
ਕੋਬਵਡ-19 ਲਈ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਉਪਲਿਧ ਹਨ, ਬਜਸ ਬਵਚ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਜਸ ਨੂ ੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ
ਬਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਇਲਾਜ
ਕੋਬਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਿੇ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੋਬਵਡ-19 ਹੈ
ਪੰਨੇ ਤੇ ਕੋਬਵਡ-19 ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਿਿੰਧਨ ਬਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।
ਕੋਬਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਿਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਪਿਕ
ੈ ਿੀਸ਼ਨਰ ਸਾਬਖਆਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਕਈ ਆਬਫਸ
ਿੇਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵੀਬਡਓ ਅਪੌਇੰਿਮੈਂਿਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਨਯਮਤ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵਿੱਚ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਲਿੱਭਣ
ਲਈ ਹੈਲਥਬਲੰਕਿੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦਿੱਸੋ
 ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣ
 ਤੁ ਸੀਂ ਬਕਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਬਹ ਰਹੇ ਸੀ
 ਜੇ ਇਿੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਿੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ
ਲੈ ਣ ਬਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਦੇਖੋ।

ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ
ਕੋਬਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਲਝਣ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਿੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਮ੍ਣੇ ਬਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜੰਨ੍ਾਂ ਦਾ ਪਿਿੰਧਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਬਨਸ਼ਬਚਤਤਾ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਭਾਬਵਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤੀ
ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪਬਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਧ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਬਵਡ -19 ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ :
 ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਬਵਡ -19
 ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਬਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਬਸਕ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾ
 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਆਪਣੀ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ (PDF 371KB)

ਿਿੱਚ,ੇ ਬਕਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁ ਿੱਧ ਬਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੀ
ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਬਸਹਤ ਿਾਰੇ ਪਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਿੱਬਚਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਵਿੱਚ ਰਬਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਬਚੰਤਾਵਾਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਬਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਿਿੱਬਚਆਂ, ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ।

ਦਵਾਈਆਂ
ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੋਬਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਾਬਸਸਿਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਬਕਆਂ ਬਵਿੱਚ ਿਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ
ਬਵਚ ਬਪਿਸਬਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਬਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਬਸਸਿ ਬਕਸੇ ਬਪਿਸਬਿਪਸ਼ਨ
ਤੋਂ ਿਿੈਰ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਅ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਾਲਜ
ਔਫ ਫਾਰਮਾਬਸਸਿਸ ਔਫ ਬਿਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ: ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਉਪਯੋਿੀ ਸਾਧਨ
ਕੋਬਵਡ -19 ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਲ ਪਿਾਂਤ ਦੀ ਪਿਤੀਬਕਬਰਆ ਿਾਰੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਿਬਿਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਅਨਾਂ ਨੂ ੰ ਬਸਹਤ ਸੰਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥਬਲੰਕਿੀਸੀ 8-1-1 ਬਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਹੜੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਤ
ੋ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕੋਬਵਡ-19 ਲਈ
ਉਪਯੋਿੀ ਸਾਧਨ ਦੇਖੋ।
ਕੋਬਵਡ -19 ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮਿੱਿਰੀ ਸਫਾ ਦੇਖੋ। ਅਮੇਰੀਕਨ
ਸਾਇਨ ਲੈਂ ਿੁਏਜ ਵੀਬਡਓ ਵੀ ਉਪਲਿਧ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਿਾਰੇ ਬਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥਬਲੰਕਿੀਸੀ ਨਾਲ (8-1-1) ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਪਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰੋ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅਿੱਪਡੇਿ ਕੀਤਾ ਬਿਆ: 08 ਜੁਲਾਈ, 2021
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19) ਹੈਲਥ ਫ਼ੀਚਰ ਬਵਚ ਬਦਿੱਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਿੈਸਬਿੰਿ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ
ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਲਿੱਛਣ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਮਾਸਕ , ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ: ਯਾਤਰਾ, ਿੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼
ਕੰਿਰੋਲ: ਕੋਬਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਯਾਤਰਾ, ਿੈਸਬਿੰਿ, ਕੁ ਆਰੰਿੀਨ ਅਤੇ ਿਾਰਡਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਬਵਡ-19 ਕੈਨੇਡਾ
ਬਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇ ਬਿਡ ਯਾਤਰੀ ਪੰਬਨਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਿਈ ਹੈ, ਬਜਨ੍ ਾਂ ਤਿੱਕ 06 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂ ੰ ਪਹੁੰਬਚਆ ਬਿਆ।
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