PENDJABI / PUNJABI

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ- 19)
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਤਬੰਤਿਤ ਹਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵਿੱਚ ਕੋਬਵਡ-19 ਅਤੇ ਵੇਬਰਐ ਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂਆਤ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਬਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰਡਰ
(ਕੁਆਰਨਟੀਨ, ਅਲਗਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੂੰਦਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ 14 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਕਰਨਾ, ਸੂੰਪਰਕ ਦੀ
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਅਸਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਿਬਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੂੰਸੀ ਅਵ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹ
ਸੁ ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ ਬਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੁ ਆਰੂੰਟੀਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁ ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰੋ ਬਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨਾ ਕੁ ਆਰੂੰਟੀਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਂ ਹਾਨੂੰ
ਤੁ ਸੀ/ਤੁ
•

ਸਕਰੀਤਨੰ ਗ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਤਦਨ ਤੋਂ
ਸੁ ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ 14 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
·
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਤਵਡ-19 ਦੇ ਪ੍ੌਤਜ਼ਤਟਵ ਮੌਲੀਤਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 14 ਤੋਂ
90 ਤਦਨ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਸਿੱਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ੂਰੇ 14 ਤਦਨਾਂ ਦੀ
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਿੀ ਲਈ ਉਥੇ ਰਹੋ

•

ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਬਹਤ

·

·
·

ਕੈਨੇਡਾ ਤਵਿੱਚ ਕੋਤ ਵਡ-19 ਦੇ ਦੋ ਮੌਲੀਤਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ
ਤਜਸ ਤਦਨ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪ੍ਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਏਅਰਪ੍ੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਤਹਲਾ ਕੋਤ ਵਡ-19 ਮੌਲੀਤਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਏਅਰਪ੍ੋਰਟ 'ਤੇ
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈ ਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤਦਸਾ ਤਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰੋ
8ਵੇਂ ਤਦਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਏਅਰਪ੍ੋਰਟ 'ਤੇ ਇਕ ਕੋਤਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਤਕਿੱਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਆਪ੍ਣੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਿੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਤਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਤਿਤ ਤਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ*

•

ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਪਬਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੁਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਬਧਕਾਰਤ ਬਰਹਾਇਸ਼ (ਹੋਟਲ) ਤੇ ਜਾਓ।

·

ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪ੍ਣੇ ਤਨਿੱ ਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਏਅਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਾਰਤਕੰਗ ਤਵਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਕਾਰਤ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਲ

•

ਤਾਂ ਤਕ ਉਿੱਥੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ।

·

•

ਜੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਬਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚੈਿੱਕ-ਆਉਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਸਿੱਧੇ
ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓ।

·

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪ੍ਬਤਲਕ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸਨ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਏਅਰਕਰਾ ਫਟ, ਬਿੱਸ, ਰੇਲ, ਸਬਵੇਅ, ਟੈਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਈਡ-ਸੇਅਰ ਸੇਵਾ) ਲੈ ਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਿੱਕ ਮਾਸਕ ਪ੍ਤਹਨੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ

•

ਜੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੌਬਜ਼ਬਟਵ, ਅਯੋਗ, ਜਾਂ ਅਣਬਮਿੱਬਥਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਦੇ
ਬਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਬਧਕਾਰਤ ਹੋਟਲ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 48 ਘੂੰਬਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ
ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

·
·
·

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ArriveCAN ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਤਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ArriveCAN ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ArriveCAN ਦੁਆਰਾ
ਤਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਤਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮਦ ਤਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 1-833-641-0343 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੋਬਵਡ-19 ਲਿੱ ਛਣ ਦੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਰਪ੍ੋਰਟ ਆਪ੍ਣੀ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਦੀ
ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤਿੱਕ ਜਾਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਤਹਲੀ ਤਰਪ੍ੋਰਤਟੰਗ ਤਿੱਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ

ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੈਗੇਬਟਵ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:
•

ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਤਵਿੱਚ ਰਬਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ 14ਵੇਂ ਤਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ 8ਵੇਂ
ਂ ਾ ਹੈ
ਤਦਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਤ ਟਵ ਆਉ ਦ

•

ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਵਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ 8ਵੇਂ ਬਦਨ ਦੇ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ 8ਵੇਂ ਬਦਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੌਬਜ਼ਬਟਵ ਆਉਦਾ
ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਸ ਬਦਨ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ 8ਵੇਂ ਬਦਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ ਉਸ ਬਦਨ ਤੋਂ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੌਬਜ਼ਬਟਵ ਆਉਦਾ
ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਵਾਧੂ 14 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

•

ਸਕਰੀਤਨੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤਵਤਜ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ

•

ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ-ਸੰਬੰਿੀ ਕੋਤ ਵਡ-19 ਮੌਲੀਤਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਦੀ ਕਾਿੱਪ੍ੀ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਅਵਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕੈਨੇ ਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਵੰਸੀਅਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ
ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਬਤਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅਿੱਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਹੁੰਚਣਗੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤਵਚ ਦੂਜਾ ਕੋਤਵਡ-19 ਮੌਲੀਤਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਏਅਰਪ੍ੋਰਟ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਤਵਸੇਸ ਤਦਸਾ ਤਨਰਦੇਸ ਤਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟਰਾੰਤਜ਼ਟ ਤਵਚ ਹੁਤੰ ਦਆਂ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਬਤਲਕ ਹੈਲਥ ਉਪ੍ਾਅ
ਟਰਾੰਤਜ਼ਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਕ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿਣਾਇਆ ਬਗਆ, ਚੂੰਗੀ ਬਫਬਟੂੰਗ ਵਾਲਾ ਨੌਨ- ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਬਹਨੋ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤਕ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਤਵਚ ਇਕਿੱਲੇ ਨਹੀ ਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਜਾਂ ਤਸਰਫ ਉਨ੍ਾਂ ਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਤਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੈਨੇਡਾ
ਤਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ
• ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖੋ
• ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਿਚੋ
ਜੇ ਡਰਾਈਬਵੂੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
• ਤਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਹਨ ਤਵਚ ਰਹੋ: ਗੈਸ ਲਈ ਪ੍ੰਪ੍ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
• ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
•
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ਤਨਰਿਾਰਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਫੈਤਸਲਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਫੈਤ ਸਲਟੀ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ
ਢੁਕ ਵੀ ਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ:
•
•
•
•

ਂ ੇ
ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾਉ ਦ
ਂ ੇ ਹੋ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਕਾਰਤ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਤਵਡ-19 ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਣ ਦਰਸਾਉ ਦ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਮੁਨਾਸਬ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਟੈਸਟ ਕੋਤ ਵਡ-19 ਲਈ ਪ੍ੌਤਜ਼ਤਟਵ ਹੈ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਢੁਿੱਕਵੀ ਂ ਜਗ੍ਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਜਿੱਥੇ:
•
•

ਤੁ ਸੀ ਂ 14 ਤਦਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਬਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ:
·
65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ
·
ਅੰਡਰਲਾਈ ੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ
·
ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਤਮਊਨ ਤਸਸਟਮ ਵਾਲੇ ਹਨ
·
ਤਕਸੇ ਫੈਤਸਲਟੀ, ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ
ਵਿੱਿ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਤਜਹਨਾਂ ਤਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਹੋਰ ਤਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੇਸੇਵਰ, ਪ੍ਰਸਨਲ ਸਪ੍ੋਰਟ ਵਰਕਰ, ਸੋਸਲ ਵਰਕਰ
ਫਸਟ ਤਰਸਪ੍ੌਂਡਰਜ਼, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪ੍ੈਰਾਮੈਤਡਕਸ
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ, ਤਰਸੈਪ੍ਸਤਨਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਿਕੀ ਸਟਾਫ, ਫੂਡ ਸਰਤਵਤਸਜ਼
ਸਟਾਫ, ਵਲੰ ਟੀਅਰ, ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਤਸਲਟੀਆਂ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹਣ ਵਾਤਲਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਵਤਜ਼ਟਰ

•
•
•
•

ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਚ ਸਕੋ ਤਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਲੈ ਸਕੋ ਤਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੂੰ ਛਿੱਡੇ ਤਬਨਾਂ ਪ੍ਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੀਟ ਸਮੇਤ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋਵੇ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਿੱਕ ਸਮੂਬਹਕ ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਵਿੱਚ ਨਹੀ ਂ ਰਹੋਗੇ।
ਸਮੂਹਕ ਰਤਹਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
·
ਸੈਲਟਰ, ਗਰੁਿੱਪ੍ ਹੋਮ, ਗਰੁਿੱਪ੍ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਹੋਸਟਲ, ਇੰਡਸਤਟਰਅਲ ਕੈਂਪ੍, ਕੰਸਟਰਕਸਨ ਟਰੇਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁਿੱਪ੍
ਸੈਤਟੰਗਾਂ
·
ਇਿੱਕ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ (ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਅਨੁ ਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ)
·
·
·

ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਅਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੂਤਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੇ ਪ੍ਤਰਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਤਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘਰ
ਘਰ ਤਵਿੱਚ ਰਤਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤਜਹੇ ਲੋ ਕ ਤਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਤਹਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਤਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
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ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ
•

ਸਕਰੀਤਨੰ ਗ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਲੌ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤਵਤਜ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਿ ਬਦਓ। ਕਾਲ GOV-GOUV CANADA ਵਲੋਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਤਡਸਪ੍ਲੇ ਅ ਤੇ 1-888-336-7735 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਦਖਾਈ ਦਏਗੀ। ਸਕਰੀਤਨੰ ਗ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੌ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ
ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣ ਤਦਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛਣਗੇ।

•

ਆਪ੍ਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਦ ਤਿੱਕ ਨਾ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤਵਿੱਚ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕੋਤਵਡ-19 ਮੌਤਲਤਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

•

ਬਸਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂਵਾਂ (ਤਜਵੇਂ ਬਾਲਕਨੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਓ।
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਦੇ

•

ਂ
ਪ੍ਤਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਾ ਿੁਲਾਓ; ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਭੋਜਨ, ਗਰੌਸਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੰਪ੍ਰਕ-ਰਤਹਤ ਡਤਲਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛਿੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੌ ਬੀਆਂ, ਕੋਰਟਯਾਰਡ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਤਜੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ੂਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੌੰਡੋ, ਅਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ
ਤਬਲਤਡੰਗ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਤਵਚ ਹੋ।

•
•

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਤਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਤਸਹਤ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੇਠ ਤਲਖਤ ਲਿੱ ਛਣ ਕੋਤਵਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ:
•

ਨਵੀ ਂ ਜਾਂ ਤਵਗੜ ਰਹੀ ਖੰਘ

•

ਸਾਹ ਚੜਨਾ / ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਤਵਿੱਚ ਮੁਸਕਲ

•
•

ਬੁਖਾਰ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਕੰਬਣੀਆਂ, ਜਾਂ 38°C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਬੁਖਾਰ
ਚਮੜੀ ਤਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਿਿੱਫੜ (ਬਿੱਤਚਆਂ ਤਵਚ)

•

ਮਾਸਪ੍ੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤਬਮਾਰ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

•

ਗੰਿ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀ ਂ ਹਾਨੀ

•

ਤਸਰਦਰਦ

•

ਗੈਸਟਰੋਇੰਟਸਟਾਈਨਲ ਲਿੱ ਛਣ ਤਜਵੇਂ ਪ੍ੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਤਵਡ -19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪ੍ੌਤਜ਼ਤਟਵ ਕੋਤਵਡ-19 ਮੌਲੀਤਕਊਲਰ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:
· ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਦੂਤਜਆਂ ਤੋਂ ਤੁ ਰੰਤ 14 ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਤਮਆਦ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂ ਕੋਤਵਡ-19

ਂ ੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿੱ ਛਣ ਤਵਕਸਤ ਕੀਤੇ।
ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਦ

· ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਬਤਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਤਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)।

ਇਨਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ
ਤੁ ਹਾਡੀ 14-ਬਦਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਨੁ ਪਾਲਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ 1-888-336-735 ਤੋਂ ਕਾਲ
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ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸਕਰੀਬਨੂੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਲੌ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ
ਂ
ਬਵਬਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਬਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰੀਮਾਈਡਰ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜੋ ਲੋ ਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਫੈਬਸਲਟੀ ਬਵਿੱਚ ਭੇਬਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•
•

ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਤਕ ਤੁ ਹਾਡੀ 14 ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਅਵਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤਦਸਾ ਤਨਰਦੇਸ ਵਿੱਖਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਬਤਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਟੀਜ਼
ਪਰੌਬਵੂੰਸ ਅਤੇ ਟੈਬਰਟਰੀਜ਼

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਿਰ

ਵੈਿਸਾਇਟ

ਤਬਰਤਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ

811

www.bccdc.ca/covid19

ਐਲਬਰਟਾ

811

www.myhealth.alberta.ca

ਸਸਕੈਚਵਨ

811

www.saskhealthauthority.ca

ਮੈਨੀਟੋਬਾ

1-866-626-4862

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

ਓਨਟੈਰੀਓ

1-866-797-0000

www.ontario.ca/coronavirus

ਤਕਉਬੈਕ

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

ਤਨਉ ਬਰੰਜ਼ਤਵਕ

811

www.gnb.ca/publichealth

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸੀਆ

811

www.novascotia.ca/coronavirus

ਤਪ੍ਰੰਸ ਐਡਵਰਡ ਅਇਲੈਂ ਡ

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

ਂ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈ ਬਰਾਡੌਰ
ਤਨਉਫਾਊਡ

811 or 1-888-709-2929

www.gov.nl.ca/covid-19

ਨੂ ਨਾਵੂਟ

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਟੈਤਰਟਰੀਜ਼

811

www.gov.nt.ca/covid-19

ਯੂ ਕੌਨ

811

www.yukon.ca/covid-19
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