ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19)
ਕੋਬਵਡ-19 ਿਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲ
ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਖ।ੋ ਜਾਣੋ ਵਕ ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ
ਵਿੱ ਚ ਵਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਾਿਧਾਨ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ -19) ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਵਬਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਇੱ ਕ ਗਲੋ ਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਿੀ.ਸੀ.ਦੀ ਕੋਬਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਯੋਜਨਾ
ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਿਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਤਰਨ ਿਾਸਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਰਗੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਸਮੇਤ, ਕੋਵਿਡ-19
ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ


ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ



ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਵਿਡ-19 ਿੀਕਾਕਰਣ ਯੋਜਨਾ



ਕੋਵਿਡ-19 mRNA ਿੈਕਸੀਨਾਂ (HealthLinkBC File #124)

ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਨੰ ਵਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-888COVID-19 (1-888-268-4319) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਟੈਸਬਟਿੰ ਗ
ਂ ਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਿੀ, ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਿੈਸਵਿੰ ਗ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਜ਼ੁਕਾਮ, ਇੰ ਨਫਲਐਜ਼
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਜਾਂ 8-1-1 ਨੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੈਸਵਿੰ ਗ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਵਕਥੇ ਿੈਸਿ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਲੱਛਣ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਫਲ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਮੇਤ, ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਹੋਰਾਂ ਨੰ ਿੱ ਧ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ ਉਹ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋਂ ਸਿੈ- ਅਲਗਾਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰ ਹੋਰਾਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕਸ ਨੰ ਜਵਿਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਿੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ।ੋ

ਆਪਣੇ ਬਵਗਾੜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਿੰ ਘਟਾਓ
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਇੱ ਕ ਵਿਗਾੜਗਿਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੰ ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ:


ਸਾਹ ਨਾਲ ਵਨਕਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬੰ ਦਾਂ ਵਜਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੰ ਘਣ ਜਾਂ ਵਛੱ ਕਣ ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ



ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਨਜੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਜਿੇਂ ਛਹਣਾ ਜਾਂ ਹੱ ਥ ਵਮਲਾਉਣਾ



ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੀ ਿਸਤ ਜਾਂ ਸਤਹ ਨੰ ਛਹਣਾ, ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰ ਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨੰ ਛਹਣਾ

ਇੱ ਕ ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮੀਿਰ ਦਰ ਰਵਹਣਾ ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਖੰ ਘਣ ਜਾਂ ਵਛੱ ਕਣ ਤੇ ਬੰ ਦਾਂ ਨੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ
ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ।
ਆਪਣੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਵਕਿੇਂ ਘਿਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਰੋ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਸਿੰ ਚਾਰ ਨਿੰ ਘੱ ਟ ਰੱ ਖਣਾ
ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ
ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਦਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਨੰ ਘੱ ਿ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਨਹਾਂ ਸਰਲ ਸੁਝਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।


ਫਲ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ



ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੰ ਵਨਯਵਮਤ ਰਪ ਨਾਲ ਧੋਿੋ।



ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ, ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੰ ਹ ਨੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।



ਖੰ ਘਣ ਜਾਂ ਵਛੱ ਕਣ ਿੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰ ਹ ਨੰ ਢਕੋ।



ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਨਾ ਵਮਲਾਓ ਜਾਂ ਗਲੇ ਨਾ ਵਮਲੋ



ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦਸਵਰਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 2 ਮੀਿਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਰੱ ਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦਸਵਰਆਂ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ: ਵਫਵਜ਼ਕਲ
ਵਡਸਿੈਂਵਸੰ ਗ ਦੇਖ।ੋ

ਮਾਸਕ
ਮਾਸਕ ਰੁਕਾਿਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ, ਹੱ ਸਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ, ਖੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਵਛੱ ਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰ ਦਾਂ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਵਦੱ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਿਾਂ ਨੰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਿਰਤਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ
ਕਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਅਣਜਾਣੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਗਿਸਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬੰ ਦਾਂ ਨੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਸਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੇਕ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਬਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਨੰ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ, ਕਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਿਵਰੰ ਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਝ
ਲੋ ਕ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਉਹ
ਵਿਗਾੜਗਿਸਤ ਹਨ। ਸੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਹੋਿੇ ਵਜਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਵਖਆ
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕੋਹੋਰਿਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਿਰਗੇ ਉਪਾਅ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਲਾਸਰਮਾਂ ਵਿੱ ਚ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ ਜਾਂ ਉਤਾਰ ਨਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਛੋਿ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਿਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਸਮੇਤ
ਕੋਈ ਿੀ ਕਿਵਰੰ ਗ ਨਾ ਪਬਿਨਾਓ।
ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ
ਵਜਆਦਾਤਰ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਿਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਕਲਾਇੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਜ਼ਿਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਲੁੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਿਲ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱ ਵਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ
ਿਸਤਆਂ ਨੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਰਵਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਜੰ ਨਾਂ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਿਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਤੇ
ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।
ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ: ਮਾਸਕ ਦੇਖੋ।

ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਹਣਾ
ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵਹਣਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰ ਜੋਗ ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਿਿ
ੈ ਲ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਸਵੈ-ਅਲਗਾਵ
ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਦਸਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਸਨੰ ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਵਜਹੜੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ੁਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਨੰ ਹੋਰਾਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਉੱਚ
ਜੋਖਮ ਹੈ। 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਿੱ ਖਰੇ ਕਮਵਰਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ, ਿੱ ਖਰੇ ਵਬਸਤਵਰਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸੋਿੋ
ਅਤੇ ਿੱ ਖਰੇ ਬਾਥਰਮ ਿਰਤੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ 14
ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਿਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਅਤੇ ਵਕਸ ਨੰ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇਖ।ੋ

ਸਵੈ-ਬਨਗਰਾਨੀ
ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਵਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-ਿਰਗੇ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੰ ਬੱ ਵਚਆਂ ਜਾਂ ਅਵਜਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵਚਰਕਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਬਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਵਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ:


ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ



ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ:ਲੱਛਣ

ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ


ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ (PDF 477KB)



ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਫਾਰਮ (PDF 257KB)

ਜਨਤਕ ਸਿੰ ਪਰਕ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਜਕ ਇੰ ਿਰਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਿਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੀਸੀ
ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇਖੋ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਵਰਿੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ:


ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਿੀ



ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ



ਇੰ ਨਿੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ



ਆਈਲੈਂ ਡ ਹੈਲਥ



ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ



ਿੈਨਕਿਰ ਕੋਸਿਲ ਹੈਲਥ

ਵਜਿੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਜਕ ਇੰ ਿਰਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਵਮਲਣ ਜੁਲਣ ਬਾਰੇ ਿੀ
ਵਚੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਜੁਲਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ,
ਦੇਖ:ੋ


ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ: ਈਿੈਂਿ ਪਲੈ ਵਨੰਗ



ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ: ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਸਮਾਜਕ ਇੰ ਿਰਐਕਸ਼ਨ

ਇਲਾਜ
ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਅਨੇਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧਨ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰਲ
ਵਪਓ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਨੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹਯੁਵਮਵਡਫਾਇਅਰ ਜਾਂ ਗਰਮ ਸ਼ਾਿਰ
ਿਰਤੋ। ਓਿਰ ਦ ਕਾਉਂਿਰ ਦਿਾਈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਾਇਲੇ ਨੌਲ) ਨੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਵਜਹਾ ਬੁਖਾਰ ਘਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰ ਵਿਆਂ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ

ਿਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨੰ
ਵਮਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ
ਕਰ ਸਕਣ। ਦਸਵਰਆਂ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਿਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਪਿੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਸਾਵਖਆਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਈ
ਆਵਫਸ ਿੇਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਿੀਵਡਓ ਅਪੌਇੰਿਮੈਂਿਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਨਯਵਮਤ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰੀ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋ ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਦੱ ਸੋ


ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ



ਤੁਸੀਂ ਵਕਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸੀ



ਜੇ ਇੱ ਕ ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਬੁਖਾਰ,
ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਲੱਛਣ ਅਤੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇਖ।ੋ

ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਿਤ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਲਝਣ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਚਨ
ੈ ੀ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੰ ਸਾਮਹਣੇ ਵਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਪਿਬੰਧਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤੀ
ਦਇਆਿਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਧ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ। ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:


ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19



ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵਸਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
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ਿੱ ਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚੁਨੌਤੀਪਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਵਹਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ
ਪੋਸ਼ਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਾਧ ਵਚੰ ਤਾਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾਿਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਵਚਆਂ
ਨੰ ਨਵਜੱ ਠਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:


ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚੇ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ

ਦਵਾਈਆਂ
ਵਜਿੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਗੇ ਿੱ ਧਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਵਸਸਿ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਢੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਪਿਸਵਕਿਪਸ਼ਨ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਰੀਵਫੱ ਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।
ਫਾਰਮੇਵਸਸਿ ਵਪਿਸਵਕਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਨਿੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਔਫ ਫਾਰਮੇਵਸਸਿਸ ਔਫ ਵਬਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ:ਨਾਿਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ
ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਲ ਪਿਾਂਤ ਦੀ ਪਿਤੀਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਵਬਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਨੰ ਵਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥਵਲੰਕਬੀਸੀ 8-1-1 ਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਵਜਹੜੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿੋਤ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਸਚੀ ਲਈ
ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਦੇਖ।ੋ

ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਿਰੋਲ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਾਲਾ ਸਫਾ
ਦੇਖ।ੋ ਅਮੇਰੀਕਨ ਸਾਇਨ ਲੈਂ ਗੁਏਜ ਿੀਵਡਓ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਵਚੰ ਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੇਲੇ ਹੈਲਥਵਲੰਕਬੀਸੀ ਨਾਲ (8-1-1) ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਬਗਆ: 29 ਜਨਿਰੀ, 2021
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ (ਕੋਵਿਡ -19) ਹੈਲਥ ਫੀਚਰ ਵਿੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਿੈਸਵਿੰ ਗ , ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ:
ਵਸੰ ਪਿਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ, 29 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਨੰ ਪਹੁੰ ਚ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਫਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਕਲ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਹੈਲਥਵਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯਵਨਿ ਕੋਲ ਜਾਓ।
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਿੋਲ-ਫਿੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

