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ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ- 19)
ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਵਚ ਅਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਸ ਨਾਲ ਕੋਬਵਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰਡਰ ( ਕੁਆਰਨਟੀਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਬੂੰਦਸ਼ਾਾਂ ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੂੰ 14 ਬਦਨਾੀਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ
ਕਰਨਾ, ਿੇਨਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਔਰਡਰ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੂੂੰ
ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਫੈਵਸਲਟੀ ਵਿਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾੀਂਬਕ ਇਹ ਛੋਟ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਵਅਕਤੀਆੀਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੂ ਬਿਆੀਂ
ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ ਿੋ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ।
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਪਰਾੀਂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾੀਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ, ਆਬਦ)
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੈਂਡਆਉਟ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਾਂ ਖੇਤਰੀ ਿੈਬਸਾਈਟਾਾਂ ਿੇਖੋ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਔਰਡਰ ਵਿਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕੁ ਝ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਛੋਟ ਨੂੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਹਰ ਇਿੱਕ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਵਜਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦਾਖਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨੈਗੇਵਟਿ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇਗੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਵਦਨ ਤਿੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਵਲਵਕਉਲਰ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਵਰਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿੱਖਣ।

ਇਹ ਛੋਟ ਬਕਸੇ ਵੀ ਅਬਿਹੇ ਬਵਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਸ ਦੇ ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋਣ।
ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ (ਹੈਂਡਆਉਟ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ), ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੌਰਡਰ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਾਾਂ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਅਫਸਰ ਨੂੂੰ ਦਿੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਾਧੂ ਵਨਰਦੇਸ਼
ਦੇਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਅਲਗਾਅ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ,
ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
ਜਨਤਕ ਸੈਵਟੂੰਗਾਾਂ ਵਿਚ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ
ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਜੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ
ਦੂਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਜੀ
ਇਨਡੋਰ ਸਥਾਨ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਸਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਣਾਾਂ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਨਰੂੰਤਰ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਹਰ ਿਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ 14
ਵਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸੇਧਾਾਂ
ਅਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਵਜਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ
ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਿਾਾਂ ਦਾ।

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬਸਹਤ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਹਰ ਿਾਰ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਵਿਕਵਸਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ:
•

ਨਿੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਖੂੰਘ

•

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਿਟ, ਜਾਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

•

ਸਾਹ ਚੜਨਾ / ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

•

ਗੂੰਧ ਜਾਾਂ ਸਿਾਦ ਦੀ ਨਿੀ ਾਂ ਹਾਨੀ

•

ਬੁਖਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਕੂੰਬਣੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ 38°C ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਬੁਖਾਰ

•

ਵਸਰਦਰਦ

•

ਗੈਸਟਰੋਇੂੰਟਸਟਾਈਨਲ ਲਿੱ ਛਣ ਵਜਿੇਂ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ,
ਉਲਟੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

•

ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਧਿੱਫੜ (ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਵਿਚ)
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ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਨਾ;
ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਟੀ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਸਵਥਤ ਹੋ (ਹੇਠਾਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਖੋ);
ਜੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੋਰ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਭਾਿਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ (ਅਰਥਾਤ ਉਡਾਨਾਾਂ, ਕਰੂਜ਼ ਵਸ਼ਿੱਪਾਾਂ, ਪਬਵਲਕ
ਟਰਾੂੰਵਜ਼ਟ, ਆਵਦ) canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html ਤੇ ਜਾਓ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿਿੱਧੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਵਜਆਦਾ ਗੂੰਭੀਰ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/preventionrisks.html ਤੇ ਜਾਓ।
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