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ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ (COVID-19) 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤ, 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਰੇਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਵਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਅਿਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਖ ਰਹੀ 

ਹਾਾਂ. ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਾਲਟਨ ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ ਅਤ ੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇ ਪਵੱਚ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ. ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

www.halton.ca/coronavirus 'ਤੇ ਪਨਯਮਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ ਪਚਤ ਰਪਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ. 

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਕ ਲ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪਸਫਾਰਸ਼ COVID-19 ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ. ਹਾਲਾਾਂਪਕ ਕਨੇਡਾ ਪਵੱਚ 

ਮਾਮਪਲਆਾਂ ਦੀ ਪਿਣਤੀ ਪਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਫਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਵਸ਼ਾਲ ਸਥਾਨਕ ਿਰਸਾਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕ ਲ ਦੀ ਸੈਪਟੂੰਿ ਤੋਂ ਲਾਿ ਲੱਿਣ 

ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ. 

 

ਯਾਤਰਾ ਦੀਆ ਂਸਸਫਾਰਸਾਂ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮਾਪਿਆਾਂ ਨ ੂੰ  COVID-19 ਦਆੁਰਾ ਿਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਾਂ   travel  advisories             

ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਸਾਰੇ 

ਪਵਅਕਤੀ ਿਰਭਾਪਵਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਿੈਰ ਜਰ ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ. 3 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਿਰਭਾਵਤ ਇਲਾਪਕਆਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਚੀਨ, ਹਾਾਂਿ 

ਕਾਾਂਿ, ਈਰਾਨ, ਜਾਿਾਨ, ਇਟਲੀ, ਪਸੂੰਿਾਿੁਰ ਅਤ ੇਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ। 

 

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੀ ਵਾਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਪਦਨਾਾਂ ਲਈ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਪਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ. COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਪਵੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਖੂੰਘ, ਅਤ ੇ/ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.  

ਈਰਾਨ ਨ ੂੰ  ਹਣੁ ਉਚੱ ਦੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੂੰਪਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਚੱ ਜੋਖਮ ਦੇ ਐਕਸਿੋਜਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪਵੱਚ ਪਸਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਚੀਨ ਪਵੱਚ ਹਬੁੀ ਿਰਾਾਂਤ ਹੈ. 
ਇਸ ਲਈ, ਹਬੇੁਈ ਪ੍ਾਂਤ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਿਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਪਬਨਾਾਂ, ਵਾਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਪਦਨਾਾਂ ਲਈ 

ਸਵੈ-ਅਲੱਿ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਵਾਿਸੀ ਵੇਲੇ ਹਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨ ੂੰ  ਸ ਪਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਦ ਜੇ COVID-19 ਿਰਭਾਪਵਤ ਇਲਾਪਕਆਾਂ   impacted areas    ਤੋਂ ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੀ ਵਾਿਸੀ ਦੇ 14 ਪਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ 

ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਪਨਿਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਪਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਆਿ ਨ ੂੰ  ਵੱਖ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨ ੂੰ  ਸ ਪਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਿਰਭਾਪਵਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਪਰਵਾਰ ਪਵਚ 

ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਿੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੂੰਤ ਸਵੈ-ਅਲੱਿ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਕ ਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ 

311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਾਂ 1-866-442-5866' ਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰ.ੋ 

ਹਲਟਨ ਪਰਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਪਦਸ਼ਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰੇਿੀ ਅਤ ੇਲੋੜ ਿੈਣ 'ਤੇ COVID-19 ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇਵੇਿੀ. ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰ ੋਪਕ 

ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਸੂੰਿਰਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਪਵਚ ਸਵੈ-ਅਲੱਿ-ਥਲੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਲੂੰ ਪਬਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ. 

 

ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਰੋਸਕਆ ਜਾਵੇ 

COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ: 

 ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਿਾਣੀ ਜਾਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨਾਲ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਧੋਵ;ੋ 

 ਖੂੰਘ ਜਾਾਂ ਪਛੱਕ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਮ ੂੰਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰ;ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਸ਼  ਉਿਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਸਤੀਨ ਜਾਾਂ ਬਾਾਂਹ ਪਵਚ ਪਛੱਕ ਮਾਰੋ ਜਾਾਂ ਖੂੰਘ; 

 ਸਤ ਆਾਂ ਅਤ ੇਸਤਹਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਰੋਿਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰ;ੋ ਅਤ ੇ

 ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੇ ਤਦ ਤਕ ਘਰ ਰਹੋ. 

 ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤ ੇਤੂੰਦਰਸੁਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਹਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੂੰਦੇ  

ਰਪਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਿੀ. 

 

ਡਾ. ਹਮੀਦਾਹ ਮੇਘਾਨੀ 

ਪਸਹਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਧਕਾਰੀ, ਹਲਟਨ ਖੇਤਰ 4 ਮਾਰਚ, 2020 

http://www.halton.ca/coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#ath
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html#ath
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/covid-19-affected-areas-list.html

