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ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ (ਕੋਵਵਡ-19)
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਦਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ
ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੂੰਸੀ ਕਦਮ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੱ ਛਣ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿਚ 14 ਤੱਕ ਵਦਨ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਾਇਰਸ ਦਵਜਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਜਆਂ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਵਿਡ-19

ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰਡਰ (ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੂੰਦਸ਼ਾਂ)
ਅਧੀਨ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਨੀਚੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੈਰੀਵਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਿੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ
ਸੁਵਵਧਾ ਵਵਚ ਭੇਵਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਿੇਲਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ
•

ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਵਿਨਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਔਰਡਰ ਵਵਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਹਾਂ ਛੋ ਟਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਵਚ ਹਰ ਦਾਖਲੇ ਮੌਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

•

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ, ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ :

•

ਕੋਵਵਡ ਦੇ ਸੰਕਤ
ੇ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ( ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ )

•

ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋਇਆ ਹੈ ( ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਚ
ਆਉਣਾ ਵਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ)

•

ਿੇ ਇਨਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਵਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਵਦਨ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਕਰੀਵਨੰ ਗ ਔਵਿਸਰ ਿਾਂ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਔਵਿਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਹੜਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਵਿਆਂ ਿਾਂ ਟੈਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਵਮਸਾਲ ਵਿੋਂ
ਸੂਿੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਚ ਸੀਮਤ ਦਾਖਲਾ, ਆਵਦ)
ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸੂਿਾਈ ਿਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਵੈਿਸਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ।

•

•

ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
•
•
•

•

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਿ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਵਟੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ
ਹੋਵੇ।
ਉਨਹਾਂ ਲਈ, ਵਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਮੌਵਲਉਕੁਲਰ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਵਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨਹਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
ਕੋਵਵਡ-19 ਮੌਵ ਲਊਕੁ ਲਰ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕਾਪੀ 14 ਵਦਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇਹ 14-ਵਦਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ
ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਦਨ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਿਾਂ ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਵਚ ਲੱ ਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱ ਗ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਹੋਰ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ; ਅਤੇ
ਹਨ ਿਾਂ ਟੈਸਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਉ ਦ
ਮੰਗਣ ਤੇ ਇਹ ਸਿੂਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਿਾਂ ਸੂਿੇ ਿਾਂ ਟੈਰਟਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਿਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋ ਕਲ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਵਰਟੀ
ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਵਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂ ਮੌਿੂਦ ਹੋ।

ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਵਿਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਵਿੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ:
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਕਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ
(ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ
ਅਥੌਵਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਮੁਤਾਿਕ ਇਨਡੋ ਰ ਿਾਂ
ਆਊਟਡੋ ਰ) ਤਾਂ ਕੋਵ ਵਡ-19
ਵਾਇਰਸ ਵਲਆਉਣ ਿਾਂ
ਿੈਲਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਕਰਨ
ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿਵਣਆ,
ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵਿੱਟ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ ।

ਿਦੋਂ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਵਚ
ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਵ ਵਡ19 ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਤੇ 14
ਵਦਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਖੇਤਰ ਵਵਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ
ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ
ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਪਲੇ ਸ
ਦੇ ਇਹਵਤਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ
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ਇਸ 14 ਵਦਨ ਦੇ ਅਰਸੇ
ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਿਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਵਨਕਟ ਸੰਪਰਕ ਵਵਚ ਆਏ
ਅਤੇ ਵਿਨਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ,
ਉਨਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਅਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ
ਿਦੋਂ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰ 14 ਵਦਨ ਲਈ ਲੱ ਛਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਆਮ ਸੂੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਂ
ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•

ਨਵੀ ਂ ਿਾਂ ਵਵਗੜ ਰਹੀ ਖੰਘ
ਸਾਹ ਚੜਹਨਾ/ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵਚ ਤਕਲੀਿ
ਮਾਸਮੇਸ਼ੀਆਂ ਿਾਂ ਵਿਸਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ,
ਿਾਂ ਿਹੁਤ ਵਿਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

•

ਗੰਧ ਿਾਂ ਸੁਆਦ ਦਾ ਿਾਣਾ

•
•
•
•

ਿੁਖਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਿਾ ਵਛੜਨਾ, ਿਾਂ 38 ਵਡਗਰੀ
ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਿਾਂ ਵੱਧ ਤਾਪ
ਚਮੜੀ ਵਵਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਿਾਂ ਧੱਿੜ (ਿੱਵਚਆਂ ਵਵਚ)
ਵਸਰਦਰਦ
ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਿਾਂ ਉਲਟੀ ਵਰਗੇ
ਗੈਸਟਰੋਇਨਟੈਸਟੀਨਲ ਲੱ ਛਣ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ
ਆਇਆ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਰਜ਼ਲਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਆਇਆ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ: :
•

ਤੁ ਰੰਤ ਦੂਵਿਆਂ ਤੋਂ 14 ਵਦਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਿਾਓ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਵੱਚੋਂ ਿੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

•

ਵਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਵਚ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱ ਗੇ, ਿਾਂ

•

ਉਹ ਤਰੀਕ ਵਿਸ ਵਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਿੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਿਾਂ

•

ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤਰੀਕ।

•

ਵਿਸ ਖੇਤਰ ਵਵਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੌਿੂਦ ਹੋ, ਉਸ ਸੂਿੇ ਿਾਂ ਟੈਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ (ਨੀਚੇ
ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)

ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਹੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਬਮਾਰੀ
ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ
ਨੌਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਐਪ
(COVID Alert)
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਿਰਤੋ

ਵਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਮੈਂਿਰ ਨਹੀ ਂ ਅਤੇ
ਵਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ
ਵਿਮਾਰੀ ਲੱ ਗਣ ਦਾ
ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ
ਿਧਾਓ ਅਤੇ 2 ਮੀਟਰ
ਦੀ ਦੂਰੀ ਿਣਾਕੇ ਰੱਖੋ

ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਕੋਸੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸੈਕੰਡ
ਲਈ ਧੋਿੋ ਿਾਂ ਅਵਿਹਾ
ਐਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ
ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ
ਵਰਤੋ, ਵਿਸ ਵਵਚ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ 60% ਐਲਕੋਹਲ
ਹੋਵੇ
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ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ: ਆਪਣਾ
ਵਚਹਰਾ ਨਾ ਛੂਹੋ, ਸਤਹਾਂ
ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ
ਕੀਟਾਣੂਰਵਹਣ ਕਰੋ

ਖੰਘਣ ਿਾਂ ਵਛੱਕ ਮਾਰਨ
ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ
ਨੱਕ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਨਾਲ
ਢਕੋ

ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਟੀਆਂ
ਸੂਿੇ ਅਤੇ ਟੈਰਟਰੀਆਂ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ

ਿੈਬਸਾਈਟ

ਵਿਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ

811

www.bccdc.ca/covid19

ਅਲਿਰਟਾ

811

www.myhealth.alberta.ca

ਸਸਕੈਚਵਨ

811

www.saskhealthauthority.ca

ਮੈਨੀਟੋਿਾ

1-866-626-4862

https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/orders/index.html#current
https://www.youtube.com/user/ManitobaGovernment

ਓਨਟੇਰੀਓ

1-866-797-0000

www.ontario.ca/coronavirus

ਵਕਊਿੈਕ

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

ਵਨਊ ਿਰੰਜ਼ਵਵਕ

811

www.gnb.ca/publichealth

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ

811

www.novascotia.ca/coronavirus

ਵਪਰੰਸ ਐਡਵਰਡ
ਆਈਲੈਂ ਡ

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

ਵਨਊਿੰਡਲੈਂ ਡ ਐਂਡ
ਲੈ ਿਰਾਡੌਰ

811 ਿਾਂ 1-888-7092929

www.gov.nl.ca/covid-19

ਨੂ ਨਾਵੁੱਤ

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

ਨੌਰਥਵੈਸਟ
ਟੈਰਟਰੀਜ਼

811

www.gov.nt.ca/covid-19

ਯੂ ਕੌਨ

811

www.yukon.ca/covid-19

ਪਿਵਲਕ ਹੈਲ ਥ ਏਿੰਸੀ ਔਿ ਕੈਨੇ ਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤਵਹਤ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਮਰਿੰਸੀ ਹੁਕਮਾਂ
ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਨੱ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸ ਤਰਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,
ਵਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਵੇਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਾਰੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਇਹ ਵੈਿਸਾਈਟ ਦੇਖੋ:
https://www.canada.ca/en/public-health/corporate/stay-informed-stayconnected/canarrive-privacy-notice.html.
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