
 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 
ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਿਕਿਣਾ, ਲੋੜ਼ੀ ੀਂਦ਼ੀ ਨ਼ੀ ੀਂਦ ਸੌਣਾ, ਅਤ ੇਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਿਨਾ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਿੋਕਿਡ-19 

ਮਿਾੀਂਮਾਿ਼ੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੰਦਿਸੁਤ ਿਕਿਣ ਕਿਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਮਊਨ ਸਿਿਟਮ ਨ ੰ  

ਮਜ਼ਬ ਤ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇਪੁਰਾਣੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪ ਰਣ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ 

ਿਮੱਸਿਆ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਕਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾੀਂ ਿਕਜਸਟਿਡ ਡਾਇਟ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦ਼ੀਆੀਂ ਭੋਜਨ ਕਸਫਾਿਸਾੀਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਿਨਾ 

ਜਾਿ਼ੀ ਿਿੱਖੋ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 

ਇਸਮਊਨ ਸਿਿਟਮ ਦੇ ਿੁਭਾਸਵਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸਵੱਚ ਬਹਤੁ ਿਾਰ ੇਪੌਸ਼ਸਟਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਂਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ 

ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਅਤ ੇਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਮਊਨ ਸਿਿਟਮ ਨ ੰ  ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਕਦਲ ਦ਼ੀ ਕਬਮਾਿ਼ੀ, ਡਾਇਕਬਟ਼ੀਜ਼, ਅਤੇ ਿੈਂਸਿ ਿਿਗ਼ੀਆੀਂ ਗੰਭ਼ੀਿ ਕਸਿਤ ਸਕਿਤ਼ੀਆੀਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ 

ਕਿਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਿ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਇਨ੍ਾੀਂ ਸਕਿਤ਼ੀਆੀਂ ਿਾਲੇ ਲੋਿ ਿੋਕਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭ਼ੀਿ ਕਬਮਾਿ਼ੀ ਦੇ ਿਧਿੇੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਿ ੇਿਧਿੇੇ ਜਾਣਨ ਲਈ: 
 

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦ਼ੀ ਫ ਡ ਗਾਇਡ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੋਕਿਡ-19 ਮਿਾਮਾਿ਼ੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 

• ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਹਤ ਿਵਿਤੀਆਂ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਿਸਿਤੀ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਕਿਆਸ਼ੀਲ ਿਕਿਣਾ, ਠ਼ੀਿ ਿਕਿਣ ਅਤ ੇਜਕਟਲਤਾਿਾੀਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਲਈ ਮਿਿੱਤਿਪ੍ ਿਣ ਿਕਿਣਾ ਜਾਿ਼ੀ ਿੈ। ਆਪ੍ਣ ੇਕਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾੀਂ ਿਕਜਸਟਿਡ ਡਾਇਟ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦ਼ੀਆੀਂ ਖੁਿਾਿ ਸਬੰਧ਼ੀ 

ਕਸਫਾਿਸਾੀਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਿੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਸਕਿਤ਼ੀ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸਿਲ ਲਿੱਗ ਕਿਿਾ ਿੈ ਜਾੀਂ ਤੁਸ਼ੀ ੀਂ ਬ਼ੀਮਾਿ ਮਕਿਸ ਸ ਿਿ ਿਿੇ 

ਿੋ, ਤਾੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਕਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਿ ਿਿੋ। 
 

ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਗੰਭ਼ੀਿ ਕਸਿਤ ਿਾਲਤਾਂਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤ ੇਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰ ੇਵਧਰੇੇ ਜਾਣ:ੋ 
 

• ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ: ਗੰਭ਼ੀਿ ਕਸਿਤ ਸਕਿਤ਼ੀਆੀਂ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾੀਂ ਲਈ ਿੋਕਿਡ-19 ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ (PDF, 714KB) 

• ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਿਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 

ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਵਿਆ 

ਇਿ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਿਬ ਤ ਨਹੀ ਂਹੈ ਸਕ ਵਾਇਰਿ ਨਾਲ ਦ ਸਸ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਸਵਡ-19 ਫੈਲਦਾ ਿੈ। ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਫੈਲਣ 

ਿਾਲ਼ੀਆੀਂ ਕਬਮਾਿ਼ੀਆੀਂ (ਫ ਡ ਪ੍ਇੌਜ਼ਕਨੰਗ) ਨ ੰ  ਿੋਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਸੁਿਿੱਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਜੇ ਿ਼ੀ ਮਿਿੱਤਿਪ੍ ਿਨ ਿ।ੈ 

ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਜਾੀਂ ਦ ਕਜਆੀਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਤਆਿ ਿਿਦੇ ਸਮੇਂ, ਚੰਗ ੇਸਫਾਈ ਅਮਲਾੀਂ ਦ਼ੀ ਿਿਤੋਂ ਿਿੋ। ਭੋਜਨ ਕਤਆਿ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾੀਂ 

ਅਤ ੇਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਂੌਰਾਨ, ਿਿੱਚਾ ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਿੱਿ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣ਼ੀ ਨਾਲ 

ਧੋਿੋ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼਼ੀਆੀਂ ਕਤਆਿ ਿਿਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਨ ੰ  ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਿਲਾੀਂ, ਪ਼੍ੀਣ ਲਈ ਸੁਿਿੱਕਖਅਤ ਿਗਦੇ, ਟ ਟ਼ੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪ੍ਾਣ਼ੀ 

ਦੇ ਿੇਠਾੀਂ ਧਿੋੋ ਜਾੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਿਿੋ। 
 

https://food-guide.canada.ca/en/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/covid-19.html
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID-19-Handout-chronic-disease.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/your-condition


ਗਰੌਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਦ ਸਜਆਂ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ 

ਿਫਾਈ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰੋ। ਇਿ ਸਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸ਼ੀ ੀਂ ਕਬਮਾਿ ਿੋ ਤਾੀਂ ਖਿ਼ੀਦਦਾਿ਼ੀ ਨਾ ਿਿਨਾ, ਇਿਿੱਲੇ ਖਿ਼ੀਦਦਾਿ਼ੀ ਿਿਨਾ, ਦ ਜੇ ਗਾਿਿਾੀਂ 

ਤੋਂ 2-ਮ਼ੀਟਿ ਦ਼ੀ ਦ ਿ਼ੀ ਬਣਾ ਿੇ ਿਿੱਖਣਾ, ਅਤ ੇਖਿ਼ੀਦਦਾਿ਼ੀ ਿਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਗਿੌਸਿ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਿਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਆਪਣੇ ਹੱਿਾ ਂਨ ੰ  ਧੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਗਰੌਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਿਲਾਹ ਿਮੇਤ, ਿੋਕਿਡ-19 ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਦ਼ੀ ਸੁਿਿੱਕਖਆ ਬਾਿ ੇਆਮ ਪ੍ਰਸਨਾੀਂ ਦੇ ਉਿੱਤਿਾੀਂ ਲਈ, ਿੇਖ:ੋ 
 

• ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ: ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਿ਼ੀਟਾਣ ਸੋਧਨ 

• ਬੀਿੀਿੀਡੀਿੀ: ਭੋਜਨ ਸੁਿਿੱਕਖਆ 
 

ਆਮ ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਸਖਆ ਬਾਰ ੇਵਧਰੇੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਿ ਿਖੇੋ: 
 

• ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਸਖਆ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਭੋਜਨ ਸੁਿਿੱਕਖਆ ਅਤ ੇਤੁਿੀ ਂ

ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ 

ਸਬਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਵੱਚ ਇਿ ਿਮੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਪ੍ਿ ਿੁਝ ਲੋਿਾੀਂ ਲਈ ਇਸਨ ੰ  ਖਿ਼ੀਦਣਾ ਮੁਸਿਲ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿ।ੈ 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਬੰਦ ਿੋਣਾ, ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਕਿਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆੀਂ, ਖਿ਼ੀਦਾਿ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੀਮਾਿਾੀਂ, ਅਤ ੇਘਿ ਕਿਚ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਕਿਣ ਦ਼ੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਨੇ ਿੁਝ 

ਲੋਿਾੀਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿ ਪ੍ਿੁੰਚ ਨ ੰ  ਮੁਸਿਲ ਬਣਾ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਸਵਡ-19 ਮਿਾਮਾਿ਼ੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਲੋਿਾੀਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨ 

ਲਈ ਨਿੇਂ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ, ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਅਤ ੇਕਿਿੱਤ਼ੀ ਲਾਭ ਿਨ। ਿਠੇਾੀਂ ਸਿਾਨਿ ਅਤ ੇਸਿਿਾਿ਼ੀ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਦ਼ੀ ਸ ਚ਼ੀ ਿੈ ਜੋ ਮਦਦ ਿਿ ਸਿਦ਼ੀਆੀਂ 

ਿਨ: 
 

• ਸਵੱਤੀ, ਬਿੱਕਚਆੀਂ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਕਸਿੱਕਖਆ ਸਿਾਇਤਾਿਾੀਂ ਸਮੇਤ ਗੈਿ-ਕਸਿਤ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਲਈ, ਜਾਓ: ਕੋਸਵਡ-19 

ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਕਬਰਕਟਸ ਿੋਲੰਬ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਾਬ। ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੱਤ ਸਦਨ, ਸਿੇਿ ੇ7:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਿਜੇ ਦੇ ਕਿਚਿਾਿ ਪ੍ੈਕਸਕਫਿ 

ਸਮਂੇਂਂ 'ਤੇ, 1-888-COVID19 (1-888-268-4319) ਤ ੇਿਾਲ ਿਿੋ 

• 211 ਡਾਇਲ ਿਿੋ ਜਾੀਂ ਿਕਮਊਕਨਟ਼ੀ ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਬਾਿ ੇਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਲਈ  211.ca ਦੇਖ ੋ

• ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਿਾਨਕ ਿਮਾਜ ਿੇਵੀ ਿੰਿਿਾ ਜਾਂ 

ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਿ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਭੋਜਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਉਦਾਿਿਣ ਲਈ ਿਕਮਊਕਨਟ਼ੀ ਗਾਿਡਨ, 

ਫਾਿਮਿਜ਼ ਮਾਿਕਿਟ, ਮੁਫਤ/ਘਿੱਟ ਿ਼ੀਮਤ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ) ਦ਼ੀ ਭਾਲ ਿਿ ਿਿੇ ਿੋ, ਤਾੀਂ ਪ੍ਤਾ ਿਿੋ ਕਿ ਿ਼ੀ ਤੁਿਾਡ਼ੀ ਿਕਮਊਕਨਟ਼ੀ 

ਕਿਿੱਚ ਸਿਾਨਿ ਭੋਜਨ ਸੁਿਿੱਕਖਆ ਸਮ ਿ ਿਨ। ਇਿ ਤੁਿਾਡ਼ੀ ਿੈਲਿ ਅਿਾਿਟ਼ੀ, ਸਿਾਨਿ ਸਿਿਾਿਾੀਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਿ਼ੀ 

ਸੰਸਿਾਿਾੀਂ ਦਾ ਕਿਿੱਸਂਾ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਜਾੀਂ ਉਿ ਸੁਤੰਤਿ ਿੋ ਸਿਦੇ ਿਨ। 

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਬੈਨੇਸਫਟਿ ਫਾਇੰਡਰ  ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਨ੍ਾਂ ਲਾਭਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਸਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਿੀ ਂ

ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ 

• ਗਰੌਿਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਡਸਲਵਰੀ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾੀਂ, ਗੁਆੀਂਢ਼ੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨਿ 

ਸੇਿਾਿਾੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਿਿ ਿਿੋ। ਡਕਲਿਿ਼ੀ ਿੁਝ ਸਟੋਿਾੀਂ 'ਤੇ ਇਿ ਕਿਿਲਪ੍ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਲੋਿਾੀਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਿੈ ਕਜਿੜੇ 

ਕਬਮਾਿ਼ੀ ਜਾੀਂ ਗਤ਼ੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦ਼ੀਆੀਂ ਚਣੁੌਤ਼ੀਆੀਂ ਿਿਗੇ ਿਾਿਨਾੀਂ ਿਿਿ ੇਆਪ੍ਣੇ ਘਿ ਤੋਂ ਬਾਿਿ ਜਾਣ ਦੇ ਯਗੋ ਨਿ਼ੀ ੀਂ ਿਨ। 

ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰੈਵਿਪੀਆਂ 

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਕਜ਼ਆਦਾ ਘਿ ਿਕਿਣ ਦਾ ਅਿਿ ਭੋਜਨ ਦ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਿਾਉਣ ਲਈ ਿਧੇਿੇ ਸਮਾੀਂ ਿੋ 

ਸਿਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਿ਼ੀ ਿੈ, ਤਾੀਂ ਿਿੱਖੋ ਿਿੱਖਿ਼ੀਆੀਂ ਸਮਿੱਗਿ਼ੀਆੀਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਕਚਆੀਂ ਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਨੁਿ 

ਕਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਿਧ਼ੀਆ ਸਮਾੀਂ ਿੋ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਨਵੀਆ ਂਰੈਸਿਪੀਆਂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਸਲੰਕਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਅਤ ੇਬੱਸਚਆ ਂਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣ:ੋ 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/cleaning-and-disinfecting
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/food-safety
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/everyone/food-safety
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/general-food-safety-tips/food-safety-you.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support
http://211.ca/
https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=en-CA


ਹੋਰ ਹੈਲਿਸਲੰਕਬੀਿੀ ਫਾਈਲ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਵਾਿਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfilesਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਿਾਨਕ ਸਿਹਤ ਯ ਸਨਟ ਕੋਲ 

ਜਾਓ। ਬੀ.ਸ਼ੀ. ਕਿਿੱਚ ਗੈਿ-ਐਮਿਜੈਂਸ਼ੀ ਕਸਿਤ ਜਾਣਿਾਿ਼ੀ ਅਤ ੇਸਲਾਿ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰ਼ੀ) 

ਤੋ ਫੋਨ ਿਿੋ। ਬੋਲੇ ਅਤ ੇਉਿੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਕਲਆੀਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਿਿੋ। ਬੇਨਤ਼ੀ ਿਿਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਭਾਸਾਿਾੀਂ ਕਿਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾੀਂ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ। 

ਰੈਵਿਪੀਆ ਂ

• ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਿ ਅਿੋਿੀਏਸ਼ਨ: ਿੋਕਿਡ-19 ਅਤ ੇਬੇਕਸਿ ਸੈਲਫ ਕੱੁਕਬੁੱਕ 

• ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਅਵ ਕੈਨੇਡਾ: ਿੁਿੱਿਸਕਪ੍ਿੇਸਨ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫ ਡ ਗਾਈਡ - ਿੈਕਸਪ਼੍ੀਆਂ ਂ

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫ ਡ ਗਾਈਡ - ਤੁਿਾਡ਼ੀਆੀਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾੀਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਿਾ ਿਿਨ ਲਈ ਿੈਸਸਂਪੀਆਂਂ  ਂ

ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੁੰਦੀ 

• ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ: ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫ ਡ ਗਾਈਡ - ਬਜਟ ਤ ੇਕਸਿਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ 

• ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ਸੁਿ ਆਤ ਿਿਨਾ 

• UnlockFood.ca: ਮੇਿਾ ਮੈਨਯੁ ਪ੍ਲੈਨਿ 

• UnlockFood.ca: ਫ਼ ਡ ਿੇਸਟ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਿਿਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 

ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ 

• UnlockFood.ca: ਬਿੱਕਚਆੀਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਂਾ 

• UnlockFood.ca: ਿਿੱਖ ਿਂੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆ ਂਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ 

• UnlockFood.ca: ਬਿੱਕਚਆੀਂ ਦੇ ਅਨੁਿ ਲ ਿੈਕਸਪ਼੍ੀਆਂ ਂ
 
 

ਆਿਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ: 26 ਮਈ, 2020 
 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.cpha.ca/covid-19-and-basic-shelf-cookbook
http://www.cookspiration.com/category.aspx?d=40&s=3&i=5
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guide/tips-healthy-eating/meal-planning-cooking-healthy-choices/recipes.html
https://food-guide.canada.ca/en/tips-for-healthy-eating/adjusting-recipes/
https://food-guide.canada.ca/en/tips-for-healthy-eating/healthy-eating-on-a-budget/
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/meal-planning
https://www.unlockfood.ca/en/menuplanner.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/menuplanner.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Cooking-And-Food/Cooking-Methods/Tips-On-Reducing-Food-Waste-At-Home.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Cooking-And-Food/Cooking-Methods/Tips-On-Reducing-Food-Waste-At-Home.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Childrens-Nutrition/Cooking-and-Meal-Planning/Cooking-with-Kids.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Childrens-Nutrition/Cooking-and-Meal-Planning/Cooking-with-Kids.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Child-Toddler-Nutrition/Cooking-with-Kids.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Child-Toddler-Nutrition/Cooking-with-Kids.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Recipes/Kid-friendly-award-winning-recipes.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Recipes/Kid-friendly-award-winning-recipes.aspx

