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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ -19): ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਂਹਨ 

ਤੁਸੀ ਂਕੋਬਵਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਵਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ) 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ  ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਡਰ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕਿੱਲਤਾ) ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਆਪਣ ੇ

ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ  ਲਈ 14 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ ਕਰਨਾ) ਬਵੱਚ ਰਬਹਣਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ 

ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਆਰਡਰ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਵਿਆਕਾਰਤਾ, ਵਨਿਰਾਨੀ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਨ 

 ਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ ਫੈਵਸਲਟੀ ਵ ਿੱਚ ਵਹਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਵਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਵਸਿੱਧੇ ਆਪਣ ੇਕ਼ੁਆਰੂੰਟੀਨ  ਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹ਼ੁੂੰਚਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 14 ਵਦਨ 

ਤਿੱਕ ਇਿੱਥੇ ਰਹੋ। ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸੈਵਟੂੰਿਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। 

• ਤ਼ੁਸੀ ਂਪਿਵਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ  ਘਰ ਜਾਣ  ੇਲੇ ਰਸਤੇ ਵ ਿੱਚ ਵਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਵਕਧਰੇ ਰ਼ੁਕਣਾ 

ਨਹੀ ਂਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ (ਸਮਾਵਜਕ) ਦਰੂੀ ਦਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀ ਂਵਨਿੱ ਜੀ 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ: 

o ਵਜੂੰਨਾ ਸੂੰਿ  ਹੋ ਸਕੇ  ਾਹਨ ਵ ਚ ਰਹੋ। 

o ਰਸਤੇ ਵ ਚ ਵਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਵਕਧਰੇ ਨਾ ਰ਼ੁਕੋ। 

o ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ  ਿੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂੰਪ 'ਤੇ ਿ਼ੁਿਤਾਨ ਕਰੋ। 

o ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ  ਿੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਇ -ਥਰ ੂਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

o ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਅਤੇ ਚੂੰਿੀ ਸ ਿੱਛਤਾ 

ਦਾ ਅਵਿਆਸ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱਖ।ੋ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  14 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

• ਿ਼ੁਖਾਰ 

• ਖੂੰਘ 

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਵ ਿੱਚ ਮ਼ੁਸਕਲ 
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ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੂੰ  ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ ੇਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਖੂੰਘ, ਸਾਹ ਚੜਹਣਾ, ਜਾਂ 38°C ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਿ਼ੁਖਾਰ, ਜਾਂ 

ਿ਼ੁਖਾਰ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਕੂੰਿਣੀ, ਲਾਲ ਚਮੜੀ, ਿਹ਼ੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ), ਤਾਂ: 

• ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਦਵੂਜਆਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਿ ਕਰੋ। 

• ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਵਸਹਤ ਸੂੰਿਾਲ ਪੇਸੇ ਰ ਜਾਂ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਲਿੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 

ਇਵਤਹਾਸ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਿਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀ:ਂ 

• ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਵੂਜਆਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ (ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ) ਿਣਾਈ ਰਿੱਖੋ। 

• ਮ਼ੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਿ਼ੁਲਾਓ। 

• ਵਕਸੀ ਨੂੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਰੌਸਰੀ ਜਾਂ ਦ ਾਈ  ਰਿੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਪਰਿੂੰਧ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤ਼ੁਸੀ ਂਤਾਜ਼ੀ ਹ ਾ ਲਈ ਿਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਿਾਲਕੋਨੀ ਵਜਹੀ ਵਨਜੀ ਜਿਹਾ ਵ ਚ ਰਹ।ੋ 

• ਆਪਣ ੇਹਿੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 20 ਸਵਕੂੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋ ੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 

ਉਪਲਿਧ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਆਪਣ ੇਵਚਹਰੇ ਨੂੂੰ  ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

• ਖੂੰਘਣ ਜਾਂ ਵਛਿੱਕਣ  ੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰਹ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਿਾਂਹ ਨਾਲ ਢਿੱਕੋ। 

• ਸਤਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਨਯਵਮਤ ਰਪੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ੂਮ਼ੁਕਤ ਕਰੋ। 

• ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: www.canada.ca/en/public-

health/services/publications/diseases-conditions/coronavirus-disease-covid-19- 

how-to-self-isolate-home-exposed-no-symptoms.html 
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ਪਿਬਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਬਰਟੀਆਂ 

ਸ ਿੇ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ 

 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਿਰ ਵੈਿਸਾਈਟ 

ਵਿਰਵਟਸ ਕੋਲੂੰਿੀਆ 
811 www.bccdc.ca/covid1

9 

ਅਲਿਰਟਾ 
811 www.myhealth.albert

a.ca 

ਸਸਕੈਚ ਨ 
811 www.saskhealthauth

ority.ca 

ਮੈਨੀਟੋਿਾ 
1-888-315-9257 www.manitoba.ca/co

vid19 

ਓਨਟਾਰੀਓ 

 1-866-797-0000 
 

www.ontario.ca/coro

navirus 

 
 

ਵਕਊਿੈਕ 
1-877-644-4545 www.quebec.ca/en/c

oronavirus 

ਵਨਊ ਿਰਨਸਵ ਕ 
811 www.gnb.ca/publiche

alth 

ਨੋ ਾ ਸਕੋਸੀਆ 
811 www.nshealth.ca/pub

lic-health 

ਵਪਰੂੰਸ ਐਡ ਰਡ ਆਈਲੈਂਡ 
811 www.princeedwardisl

and.ca/covid19 

ਵਨਊਫਾਉਡਂਲੈਂਡ ਐਡਂ 

ਲੈਿਰਾਡੋਰ 811 or 1-888-709-

2929 

 

www.gov.nl.ca/covid-

19 

tel:1-877-644-4545
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ਨ਼ੁਨਾ ਟ 
1-867-975-5772 www.gov.nu.ca/healt

h 

ਨੌਰਥ ੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼  
911 

 

www.hss.gov.nt.ca 

ਯੂਕੌਨ  
811 www.yukon.ca/covid-

19 

 
  

 

ਬਵਸੇਸ ਪਰਿੰਧ 

• ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੂੰ  ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 

• ਇਨਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵ ਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਾਵਮਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਾਸ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਵੂਜਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਰਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਿਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸ ੈ-ਵਨਿਰਾਨੀ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

 
 

http://www.gov.nu.ca/health
http://www.gov.nu.ca/health

