ਕੋਰ ੋਨ ਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)
ਕੋਰੋਨ ਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਆਮਸਵਾਲ
COVID-19 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਭਤ� ਆਮਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖ:ੋ ਜਾਣੋ ਿਕ ਇਹਿਕਵ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ�
ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਲੱਛਣ� ਲਈਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਸ� COVID-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈਕੀ ਕਰਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। COVID-19 ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ ਦਸੰ ਬਰ

2019 ਿਵੱ ਚ, ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ, ਚੀਨ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਪ�ਗਟ ਹੋਏ। 30 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਆਉਟਬ�ੇਕ ਨੂੰ ਡਬਿਲਊਐਚਓ (WHO) ਦੁਆਰਾ

ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਚੰ ਤਾ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ (Public of International Concern) ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਇੱ ਕ

ਮਹਾਮਾਰੀ (pandemic) ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇੱ ਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਸਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇੱ ਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹਉਸ

ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਵੱ ਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਖੇਤਰ ਜ� ਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਰੋਕੀ ਗਈਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ�ਿਕ COVID-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਵੂਹਾਨ, ਚੀਨ ਤ� ਹੋਈ, ਇਹਹੁਣ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱ ਚ

ਕੇਸ� ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰ ੋਨ ਾਵਾਇਰਸ ਿਕਵ� ਸੰ ਚਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਇੱ ਕ ਿਵਗਾੜਗ�ਸਤ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਇੰ ਨ� ਰਾਹ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ
•

ਸਾਹ ਨਾਲ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੰ ਘਣ ਜ� ਿਛੱ ਕਣ ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨਜੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਜਵ� ਛੂਹਣਾ ਜ� ਹੱ ਥ ਿਮਲਾਉਣਾ

•

ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜ� ਸਿਤਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ, ਨੱਕ ਜ� ਅੱ ਖ� ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ

ਇੱ ਕ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਲਗਭਗ2 - ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ�� ਦੇ ਖੰ ਘਣ ਜ� ਿਛੱ ਕਣ ਵੇਲੇ ਬੂੰ ਦ� ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਨੂੰ

ਘਟਾਉਣ ਲਈ।

ਲੱ ਛਣ ਕੀ ਹਨ?
COVID-19 ਲਈਆਮਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
•

ਬੁਖਾਰ

•

ਖੰ ਘ

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

•

ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ

•

ਿਛੱ ਕਣਾ

ਹੋਰ ਹੈਲਥਿਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਯੂਿਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ�ੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ �ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ,
7-1-1ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਨ ਤੇ 130 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਉਪ ਲਬਧ ਹਨ ।

ਪ�ਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ (incubation) ਿਮਆਦ ਜਦ� ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਲੱਛਣ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਮ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ

ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਤੱ ਕ 14 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਲਗਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਇਸਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭਤ� ਲੰਬੀ ਿਗਆਤ ਿਮਆਦ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਜ� ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥਿਲੰਕਬੀਸੀ ਨਾਲ (8-1-1) ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ

ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਫੋਨ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਉਹਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲ�ਕਣ

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਸਕਣ। ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਲਈਮਾਸਕ ਪਿਹਨ�।
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਵੇਲੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ
•

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ

•

ਤੁਸ� ਿਕਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਰਹੇ ਸੀ ਜ� ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ

•

ਜੇ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸ� ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱ ਚ ਗਏਸੀ)

•

ਜੇ ਇੱ ਕ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ ਜ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸੀ

ਮ� ਿਵਗਾੜਗ�ਸ ਤ ਹੋਣ ਤ� ਿਕਵ� ਬਚਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?
ਿਵਗਾੜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈਸਭਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ� ਕਰਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਹੈ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ

ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸ� ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲਕਰਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
•

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰਧੋਵੋ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਿਕੰ ਟ� ਲਈ
। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ

ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱ ਲਾ ਸਭਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਹੈ।
•

ਜੇ ਇੱ ਕ ਿਸੰ ਕ ਉਪਲਬਧਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਲਈਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਰੱ ਬ (ਏਬੀਐਚਆਰ - ABHR) ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਹਨ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਉਹਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਗੰ ਦੇ ਨਹ� ਹਨ। ਜੇ ਉਹਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਗੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨਲਈ
ਇੱ ਕ ਵਾਇਪ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਏਬੀਐਚਆਰ
•

ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ, ਅੱ ਖ�, ਨੱਕ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਧੋਏ ਨਾ ਗਏਹੱ ਥ� ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹੋ

•

ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਛੱ ਕਦੇ ਜ� ਖੰ ਘਦੇ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਵਾਲੇ ਿਟਸ਼ੂ ਜ� ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਕ�ੀਜ਼ (ਉਸਦੇ ਮੁੜਨ
ਵਾਲੇ ਭਾਗ) ਨਾਲ ਢੱ ਕ ਕੇ ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

•

ਅਕਸਰਛੂਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਤਹ� ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕਰੋ

•

ਭੋਜਨ, ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ, ਭ�ਡੇ, ਆਿਦ ਸ�ਝੇ ਨਾ ਕਰੋ

•

ਭੀੜਭੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ� ਅਤੇ ਥਾਵ� ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਾਲ ਇਕੱ ਠ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੰ ਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ (concerts) ਅਤੇ ਖੇਡ

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ (ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ
•

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 - ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੋ

•

ਹੱ ਥ ਿਮਲਾਉਣ ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਹੈਲਥਿਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਯੂਿਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ�ੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ �ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ,
7-1-1ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਦੇਖ:ੋ
•
•

ਹੱਥ ਧੋਣਾ: ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ (HealthLinkBC File #85)
ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫਕੈਨ�ਡਾ: COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਘਟਾਓ: ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ (PDF 298KB)

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
•

ਮਾਸਕ ਕੇਵਲ ਤ� ਹੀ ਪਿਹਨ� ਜੇ ਤੁਸ� COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੰ ਘਣਾ) ਜ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਵਰਤਕੇ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਣਵਾਲੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਨਹ� ਹੋ ਤ� ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਘੱ ਟ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

COVID-19 ਲਈਜ�ਚ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
ਦ ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਲੈ ਬੋਟਰੀ (ਪੀਐਚਐਲ) ਨ� COVID-19 ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜ�ਚ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਬੋਟਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਧ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹਜ�ਚ ਲਈਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।

ਲੱਛਣ� (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ ਜ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ) ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਜ� COVID-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜ� ਸੰ ਭਾਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਵਾਸਤੇ ਜ�ਚ ਉਪਲਬਧਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

COVID-19 ਲਈਜ�ਚ ਨ�ਜ਼ੋਫਰ
ੈ �ਿਜਅਲ ਫ਼ੰ ਿਬਆਂ (Nasopharyngeal - NP swabs) ਜ� ਗਲੇ ਦੇ ਫ਼ੰ ਿਬਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਕੀ COVID-19 ਲਈਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ?
COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਤਰਲਪਦਾਰਥ ਪੀਣੇ,

ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਖੰ ਘ ਜ� ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦਿਵੱ ਚ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈਹਯੁਿਮਿਡਫਾਇਅਰ ਜ� ਗਰਮਸ਼ਾਵਰ ਵਰਤਣਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ

ਲੋ ਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ� ਤ� ਆਪਣੇ ਆਪਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਬਾਹਰ

ਸਹਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖ:ੋ
•

ਜ਼ੁਕਾਮ

•

ਬੁਖਾਰ ਜ� ਕੰ ਬਣੀਆਂ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ

•

ਬੁਖਾਰ ਜ� ਕੰ ਬਣੀਆਂ, 11 ਸਾਲਅਤੇ ਉਸਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ

•

ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ

•

ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ

ਹੋਰ ਹੈਲਥਿਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਯੂਿਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ�ੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ �ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ,
7-1-1ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੀ COVID-19 ਲਈਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ?
ਜਦ� ਇੱ ਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਵ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਭਾਵੀ ਵੈਕਸੀਨ� ਪੜਤਾਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਇੱ ਕ

ਨਵ� ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਲਗਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ (self-isolation) ਕੀ ਹੈ?
ਸਵੈ-ਿਨਗਰਾਨੀ
ਸਵੈ-ਿਨਗਰਾਨੀ 14 ਿਦਨ� ਦੇ ਲਈਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ ਜ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ� ਲਈਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰਦੇ ਜ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਿਬਮਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਸਵੈ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਰਹੇ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� (ਮੌਿਖਕ) ਿਡਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਰਤਕੇ, ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਟ�ਪਰੇਚਰ ਜ�ਚ ਕੇ ਸਰਗਰਮਢੰ ਗ ਨਾਲ

ਸਵੈ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸੀਟਾਮੀਨ�ਿਫਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਟਾਇਲੇ ਨੌਲ®) ਜ�

ਆਈਿਬਊਪ�ੋਫਨ
ੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਐਡਿਵਲ®) ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� 4 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
•

ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ� ਤ� ਵੱ ਖਰਾ ਕਰੋ

•

ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ� ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀਸੀ ਅਥਾਿਰਟੀ (8-1-1)ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

•

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨਕਰੋ। ਉਹਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ

ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ
ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬਹੈ 14 ਿਦਨ� ਲਈਘਰਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰ ਜੋਗ

ਨੂੰ ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ 14 ਿਦਨ� ਤੱ ਕ ਲਗਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ�ਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸਅਵਧੀ ਦੇ

ਦੌਰਾਨ, ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸੰ ਜੋਗ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਟਾਣੂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਤ� ਵੀ। ਇਸਕਰਕੇ ਮਹੱ ਤਮਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ

ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਰਨਲਈਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
•

ਘਰਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

•

ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ� ਤ� ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਿਚਰਕਾਲੀ ਅਵਸਥਾਵ� ਹਨ, ਿਜੰ ਨ�� ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨਅਤੇ ਵਡੇਰੀ
ਉਮਰਦੇ ਬਾਲਗ

•

ਆਪਣੇ ਘਰਿਵੱ ਚ ਮਿਹਮਾਨ� ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

•

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ 20 ਸਿਕੰ ਟ� ਲਈਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਨ�ਘ�ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰਧੋਵੋ

•

ਖੰ ਘਣ ਜ� ਿਛੱ ਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ�ਹ ਨਾਲ ਢੱ ਕਣਾ

ਹੋਰ ਹੈਲਥਿਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਯੂਿਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ�ੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ �ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ,
7-1-1ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਦੇਖ:ੋ
•

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫਕੈਨ�ਡਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19): ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਤ� ਘਰਿਵੱ ਚ ਅਲਗਿਕਵ� ਰਿਹਣਾ
ਹੈ (PDF 344KB)

ਪਿਹਲ� ਤ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱ ਸ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ

ਕਰੋਗੇ।

ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਦੇਖ:ੋ
•

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫਕੈਨ�ਡਾ: ਿਤਆਰ ਰਹੋ (COVID-19)

ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ੀ ਸਾਧਨ� ਲਈਦੇਖ :ੋ
•

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫਕੈਨ�ਡਾ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19) ਬਾਰੇ (PDF 575KB)

•

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫਕੈਨ�ਡਾ: ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫਕੈਨ�ਡਾ: COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘਰਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ
ਹੈ: ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਵਾਿਲਆਂ ਲਈਸਲਾਹ (PDF 345KB)

•

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫਕੈਨ�ਡਾ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ COVID-19 (PDF 335KB)

COVID-19 ਬਾਰੇ ਆਮਸਵਾਲ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਭਤ� ਆਮਸਵਾਲ� ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ� ਲਈਦੇਖ:ੋ
•

ਬੀਸੀ ਕ�ਸਰ ਏਜੰ ਸੀ: COVID-19 ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ - ਮਰੀਜ਼� ਲਈਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈਨਵ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਅਕਸਰਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (PDF 570KB)

•

ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)

•

ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਿਰਟੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਵਾਲ - ਆਮਜਨਤਾ

•

ਕੈਨ�ਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19) ਅਕਸਰਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਐਫਏਿਕਊ - FAQ)

•

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਿਰਟੀ:ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਵਰਲਡਹੈਲਥ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ� (COVID-19) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਉਪਯੋਗ ੀ ਵੈ�ਬਸਾਇਟ�
ਬੀਸੀ ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ (BC Centre for Disease Control)
ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ (BCCDC) ਸੰ ਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿਚਰਕਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਰੋਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੱ ਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸਹਤ ਜੋਖਮ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਸਹਤ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵ�, ਅਤੇ ਿਨਦਾਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ
ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਹੈਲਥਿਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਯੂਿਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ�ੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ �ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ,
7-1-1ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

•

ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: 2019 ਨਾਵਲ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ (COVID 19) ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈਬੀ.ਸੀ. ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ
ਸੇਧ� (PDF 494KB)

•

ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: 2019 ਨਾਵਲ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ (COVID 19 ) ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਲਈਿਸਫਾਰਸ਼� (PDF 260KB)

•

ਆਮਜਨਤਾ: ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)

•

ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ: ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)

•

ਖਬਰ� ਅਤੇ ਅੱ ਪਡੇਟ: ਨਾਵਲ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ� ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰ ਿਖਆ

ਦ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲ ਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫਕੈਨ� ਡਾ (ਪੀਐਚਏਸੀ - PHAC)
ਦ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫਕੈਨ�ਡਾ ਿਸਹਤ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਚਕਰਕਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱ ਟ� ਅਤੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਅਤੇ

ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਚਏਸੀ ਜਨਤਕਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਫਰਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ� ਸਮੇਤ COVID-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
•

ਕੈਨ�ਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19): ਆਉਟਬ�ੇਕ ਅੱ ਪਡੇਟ

•

ਕੈਨ�ਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19): ਸਫਰਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ

•

ਕੈਨ�ਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਯਾਤਰਾ ਿਸਹਤ ਨ�ਿਟਸ

ਵਰਲਡਹੈਲ ਥ ਓਰਗੇਨ ਾਈਜ਼ੇਸ਼ ਨ (ਡਬਿਲਊਐਚਓ)
ਵਰਲਡਹੈਲਥ ਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿਸਹਤਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਬਿਲਊਐਚਓ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਜਵ� ਿਕ COVID-19, ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ� ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਮਆਰ� ਤਿਹ
ਕਰਦੀ ਹੈ। 2019-nCoV ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
•

ਡਬਿਲਊਐਚਓ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਆਉਟਬ�ੇਕ

•

ਡਬਿਲਊਐਚਓ: ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ COVID-19 ਲਈਿਤਆਰ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਜ� ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੈਲਥਿਲੰਕਬੀਸੀ ਨਾਲ (8-1-1) ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਨਵਪੂਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ: 13 ਮਾਰਚ, 2020

ਹੋਰ ਹੈਲਥਿਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਯੂਿਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ�ੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ �ਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ,
7-1-1ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

