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ਮ ਾਂ-ਪਿਓ ਲਈ ਸੁਨੇਹ  - 2019 ਨ ਾੱਵਲ ਕਰਨੋ ਵ ਇਰਸ 
ਪਿਆਰ ੇਮ ਤ -ਪਿਤ  ਅਤੇ ਗ ਰਡੀਅਨ, 

ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਮੀਡੀਆ ਪਵਚ ਸ਼ ਇਦ ਤੁਸੀ ਸੁਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਪਵਚ ਇਕ ਨ ਾੱਵਲ (ਨਵੇਂ) ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਦੀ ਿਛ ਿ 
ਨਮੂਨੀਆ ਦ ੇਿਰਕੋਿ ਦ  ਕ ਰਨ ਵਿੋਂ ਹੋਈਸੀ, ਿੋ ਵੂਹ ਨ, ਚੀਨ ਪਵਚ ਿਦੈ  ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵ ਇਰਸ ਹੁਿ 2019 ਨ ਾੱਵਲ 
ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਿ ਾਂ 2019-nCoV ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿ ਪਿਆ ਿ ਾਂਦ  ਹੈ। 

ਇਸ ਵ ਇਰਸ ਦ  ਿਰਕੋਿ ਤੇਿੀ ਨ ਲ ਵਾੱਧ ਪਰਹ  ਹੈ; ਭ ਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਚੀਨ ਪਵਾੱਚ ਹਨ, ਿਰ ਕੁਝ ਕੇਸ ਥ ਈਲੈਂਡ, ਿ ਿ ਨ, 
ਦਾੱਖਿੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਬਰਟੇਨ, ਅਮਰੀਕ  ਅਤੇ ਕੈਨੇਡ  ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਪਵਾੱਚ ਵੀ ਦਰਿ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡ  ਪਵਾੱਚ ਦ ੋਕੇਸ ਾਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਿੋ ਟੋਰ ਾਂਟ,ੋ ਓਨਟ ਰੀਓ ਪਵਾੱਚ ਹਨ। ਦੋਵ ਾਂ ਪਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੇ ਹੁਿੇ-ਹੁਿੇ ਚੀਨ ਦੀ ਯ ਤਰ  ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਥੇ ਇਹ ਵ ਇਰਸ 
ਿੈਦ  ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਵਅਕਤੀ ਦੂਪਿਆਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਿ ਨਾਂਿ  ਮਹਾੱਤਵਿਰੂਨ ਹੈ ਪਕ ਹ ਲਟਨ ਦ ੇਖੇਤਰ ਪਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪਰਿੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਬਪਲਕ 
ਹੈਲਥ ਏਿੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡ  ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਨ ਲ ਿੁੜੇ ਿਨਤਕ ਪਸਹਤ ਿੋਪਖਮ ਦ  ਅਨੁਮ ਨ ਲਗ ਇਆ ਹੈ ਿੋ 
ਕੈਨੇਡ  ਪਵਚ ਘਾੱਟ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਅਾੱਿ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਸਮੇਤ ਸ ਹ ਦੇ ਵ ਇਰਸ ਦੀਆਾਂ ਸਮਾੱਪਸਆਵ ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥ ਮ ਬ ਰ ੇਿ ਿਕ ਰੀ ਸ ਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹ ਨੰੂ ਇਹ ਪਲਖ ਪਰਹ /ਰਹੀ ਹ ਾਂ। 

ਕਰਨੋ ਵ ਇਰਸ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਕੀਟ ਿੂਆਾਂ ਦ  ਇਕ ਵਾੱਡ  ਿਪਰਵ ਰ ਹੈ ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਅਕਤੀ ਪਵਚ ਘਾੱਟ ਤੋਂ ਮਧਮ ਸ ਹ ਦੇ ਲਛਿ  ਦ  ਕ ਰਨ ਬਿਦ  

ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁਾੱਖ ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਪਬਮ ਰੀ (ਪਿਵੇਂ ਪਕ; ਆਮ ਸਰਦੀ-ਿੁਕ ਮ) ਵ ਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਿਿੇ ਆਿ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਿ ਾਂਦ ੇਹਨ। 

ਲੇਪਕਨ, ਕੁਝ ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਪਬਮ ਰੀ ਦ  ਕ ਰਨ ਮੰਪਨਆ ਿ ਾਂਦ  ਹੈ। ਕੁਝ ਮਨੁਾੱਖੀ ਕਰੋਨ ਵ ਇਰਸ ਲੋਕ ਾਂ ਪਵਾੱਚਕ ਰ ਛੇਤੀ ਫੈਲ ਿ ਾਂਦ ੇ

ਹਨ, ਿਦਪਕ ਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫਲੈਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਅਿੇ ਤਾੱਕ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਿਾੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਕ 2019-nCoV ਲੋਕ ਾਂ ਦ ੇਪਵਚਕ ਰ ਪਕੰਨੀ ਛੇਤੀ  

ਫੈਲਦ  ਹੈ, ਿਰ ਪਵਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਪਵਅਕਤੀ  ਫੈਲ ਉ ਅਤੇ ਤਾੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 

2019-nCoV ਦੇ ਲਾੱਛਿ ਕੀ ਹਨ? 
2019-nCoV ਦ ੇਲ ਗ ਾਂ ਪਵਾੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ: ਬੁਖ ਰ, ਖ ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸ ਹ ਲੈਿ ਪਵਚ ਤਕਲੀਫ, ਿੋ ਇਨਫਲੁਅਨੇਿ  (ਫਲੂ) ਦ ੇਲਾੱਛਿ ਾਂ ਵਰਗ ੇ

ਹਨ। 

ਗੰਭੀਰ ਪਬਮ ਰੀ ਦ  ਖਤਰ  ਬੁਿੁਰਗ ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿੋਰ ਇਮਊਨ ਪਸਸਟਮ (ਿਰਤੀਪਿਤੀ ਿਰਿ ਲੀ) ਵ ਲੇ ਲੋਕ ਾਂ ਨੰੂ ਵਾੱਧ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਸੀ ਿ ਾਂ ਘਰ ਦ ੇਪਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹ ਲ ਹੀ ਪਵਾੱਚ ਵੂਹ ਨ, ਚੀਨ ਦੀ ਯ ਤਰ  ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾੱਛਿ ਪਵਕਪਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤ ਾਂ ਆਿਿੇ 
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ਆਿ ਨੰੂ ਦੂਿੇ ਲੋਕ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖ ੋਅਤੇ ਤੁਹ ਨੰੂ 311, 905-825-6000 ਤੇ ਹ ਲਟਨ ਰੀਿਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਨ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਿ ਾਂ 

ਮੁਫ਼ਤ ਨੰਬਰ 1-866-444-5866 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਪਬਮ ਰੀ ਵ ਲੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਡ ਕਟਰੀ ਸਹ ਇਤ  ਲੈਿੀ 

ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। 

2019-nCoV ਵਰਗੇ ਸ ਹ ਦੇ ਕੀਟ ਿੂਆਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਿ ਤੋਂ ਪਕਵੇਂ ਰਪੋਕਆ ਿ ਵ?ੇ 
2019-nCoV ਸਮੇਤ ਸ ਹ ਦ ੇਵ ਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਿ ਨੰੂ ਰੋਕਿ ਪਵਾੱਚ ਸਹ ਇਤ  ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਪਲਖੀ ਸਲ ਹ ਪਦੰਦ ੇਹ ਾਂ: 

 ਸ ਬੁਨ ਅਤੇ ਿ ਿੀ ਨ ਲ ਆਿਿੇ ਹਥ ਾਂ ਨੰੂ ਬ ਰ-ਬ ਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਧੋਵ ੋਿ ਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟ ਈਜ਼ਰ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ;ੋ 

 ਖੰਘਿ ਿ ਾਂ ਪਨਾੱਛ ਮ ਰਨ ਸਮੇਂ ਅਿਿ  ਮੰੁਹ ਅਤੇ ਨਾੱਕ ਢਾੱਕ ਲਉ; 
 ਿੇ ਤੁਹ ਡੇ ਕੋਲ ਪਟਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ ਾਂ ਆਿਿੀ ਆਸਤੀਨ ਿ ਾਂ ਬ ਾਂਹ ਪਵਚ ਖੰਘੋ ਿ ਾਂ ਪਨਾੱਛ ਮ ਰ;ੋ 
 ਚੀਿ ਾਂ ਅਤੇ ਥ ਵ ਾਂ ਨੰੂ ਬਕ ਇਦ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟ ਿੂਰਪਹਤ ਕਰ;ੋ ਅਤੇ 
 ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿ ਾਂ ਤੁਹ ਡ ੇਿਪਰਵ ਰ ਦ  ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੀਮ ਰ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਘਰ ਦ ੇਅਦੰਰ ਹੀ ਰਹੋ 

ਵਧਰੇ ੇਿ ਿਕ ਰੀ 
2019-nCoV ਬ ਰ ੇਵਧੇਰ ੇਿ ਿਕ ਰੀ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਾਂ ਵੈੈੱਬਸ ਈਟ ਾਂ ਤੇ ਉਿਲਾੱਬਧ ਹੈ: 

 ਦੀ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਏਿੰਸੀ ਆਫ ਕਨੇੈਡ  - https://www.canada.ca/en/public-  

health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html 
 ਓਨਟ ਰੀਓ ਪਮਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ - www.ontario.ca/coronavirus 

ਹ ਲਟਨ ਰੀਿਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਹ ਲ ਤ ਦੀ ਪਨਗਰ ਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰਾੱਪਖਆ ਲਈ ਢੁਾੱਕਵੀਂ ਕ ਰਵ ਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਮਨੀਸਟਰੀ ਆਫ 
ਹੈਲਥ, ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਓਨਟ ਰੀਓ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਸੰਭ ਲ ਿਰਗੋਰ ਮ ਦੇ ਨ ਲ ਪਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਿ ਰੀ ਰਾੱਪਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਅਾੱਗੇ ਚਾੱਲ ਕੇ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਬ ਰੇ ਿਤ  ਕਰਨ ਲਈ, ਪਕਰਿ  ਕਰਕੇ 311, 905-825-6000 'ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ ਿ ਾਂ 
ਮੁਫ਼ਤ ਨੰਬਰ 1-866-442-5116' ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਸ ਡੇ ਭ ਈਚ ਰੇ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸ ਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਤਰਿੀਹ ਹੈ। ਪਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਿ ਿਕ ਰੀ ਉਿਲਾੱਬਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹ ਨੰੂ ਅਿਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹ ਾਂਗੇ। 

ਡ ਾੱ ਹਮੀਦ ਹ ਮੇਘ ਨੀ 
ਮੈਪਡਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਹ ਲਟਨ ਰੀਿਨ 
27 ਿਨਵਰੀ, 2020 
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