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ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ (ਕੋਿਵਡ-19) 
ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚ ਆ ਰਹੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤ9 ਿਬਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਡ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ  

! 
 

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਹ-ਡਆਊਟ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ9ੋ। ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਿਧਕਾਰੀ, 
ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਨਸਟਰ ਔਫ ਹੈਲਥ ਵਲG  ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਿਜਨ9ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ 
(ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਅਧੀਨ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਹਤ ਇਹ 
ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਕੁਮ ਹਨ।.   

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ*  ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮ=ਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸੀ ਂਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੇਲJ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 1-888-336-7735  ਨੰਬਰ ਤ* ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 
ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  

ਅਗਲੇ 14 ਿਦਨ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹ-ਡਆਊਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। 

 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਪਾਅ 

ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ 
ਅਧੀਨ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਿਵਚ 14 ਿਦਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ 
ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੂਜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ (ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
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ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰੋ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਓ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰੋ 

• ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ 
ਜਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਿਦਨ 
ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰੋ  ਜਾਂ 
ਿਜਵY ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ 
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਿਧਕਾਰੀ 
ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇ 

• 14 ਿਦਨਾਂ ਬਾਦ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤਦ 
ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ 
ਲੋੜੀਦੇਂ ਟੈਸਟਾਂ ਿਵਚ9 ਤੁਹਾਡਾ 
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਿਰਜ਼ਲਟ 
ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ। 

• ਜੇ ਲੋੜੀਦਂੇ ਟੈਸਟ ਦਾ 
ਿਰਜ਼ਲਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ 
ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧ ੂ10 
ਿਦਨ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰੋ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚ 
ਆਉਣ ਤ9 10—180 ਿਦਨ ਿਵਚਾਲੇ 
ਕੀਤੇ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 
(ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਰਚਾ 
ਦੇਖੋ) ਕੋਿਵਡ-19 ਮੌਲੀਿਕਊਲਰ 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। 

• ਸਫਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਿਵਡ-19  
ਟੈਸਟ ਿਰਜ਼ਲਟਾਂ ਦੀ  ਇਕ ਕਾਪੀ 
ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।  

• ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਣ ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਿਰਜ਼ਲਟ ਕੈਨੇਡਾ 
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰਟਰੀ ਦੀ 
ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪਬਿਲਕ 
ਹੈਲਥ ਅਥੌਿਰਟੀ ਨੰੂ ਿਦਖਾਓ।  

• ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ 
ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗਮਨ 
ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 
ArriveCan ਜਾਂ 1-833-
641-0343 ਤੇ (ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ
ArriveCan ਨਹੀ ਂਵਰਿਤਆ 
ਜਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ) ਿਰਪੋਰਟ 
ਕਰੋ। 

• ਆਪਣੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਕੇਤਾਂ 
ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ArriveCan ਐਪ ਜਾਂ 1-
833-641-0343 ਤੇ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।  

• ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ 
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। 

 

 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ 

• ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਿਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ। 
• ਡਰਾਇਵ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਨਾ ਰਕੋੁ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। 

 
  



  

 3 

 

 

ਲੱਛਣ 
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਣ, ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਿਰਜ਼ਲਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 10 ਹੋਰ ਿਦਨ 

ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰਟਰੀ ਿਵਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਿਕਉ ਂਨਾ ਹੋਵੇ 
ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਿਰਟੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ 14 ਿਦਨ ਦੇ 
ਅਰਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤR ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪSਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਰਜ਼ਲਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਿਦਨ 
ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਉਸ ਿਦਨ ਤR ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ 
ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

• ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਚR ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤR ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦਾ ਹੈ:  
o ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਪSਗਟ ਹੋਏ; ਜਾਂ 
o ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀ ਂਕੋਿਵਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਟੈਸਟ ਪSਦਾਤਾ ਵਲR  ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟੈਸਟ 

ਿਰਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤਰੀਕ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਆਮ ਆਸਾਰ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਇਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/symptoms.html  

 
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਿਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 

ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ 

! ਿਜਨzਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 
ਉਨzਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤG ਬਚੋ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬੱੈਡਰਮੂ 
ਿਵਚੋ ਸੌਵੋ।  

! ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਛੱਡੇ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 
(ਿਜਵY ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੀਟ) ਪ]ਾਪਤ ਕਰੋ।  

! ਿਬਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਿਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਫਡੂ, ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ। 

! ਿਸਰਫ ਪ]ਾਈਵੇਟ ਬੈਲਕਨੀ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਉਨzਾਂ ਨਾਲ ਜਾਓ, 
ਿਜਨzਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

! ਲੋਕਲ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
ਜੇ ਇਸ ਹ~ਡਆਊਟ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਫਰਕ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ।  

! ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮ~ਟ 
ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਿਰਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ। 

" ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਜਵY ਲਾਬੀ, ਕੋਰਟਯਾਰਡ, 
ਰੈਸਟੋਰ~ਟ, ਿਜਮ ਜਾਂ ਪੂਲ ਦੀ ਵਰਤG ਨਾ ਕਰੋ।  

" ਮਿਹਮਾਨ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। 
" ਿਸਵਾ ਿਕਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਿਵਸ ਜਾਂ 

ਇਲਾਜ, ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ 
ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਿਧਕਾਰੀ 
ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। 
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ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 

ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਟੈਰਟਰੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ, ਿਨਊ ਬਰੰਜ਼ਿਵਕ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਿਪ�ੰਸ 
ਐਡਵਰਡ ਆਈਲ~ਡ, ਿਨਊਫਾਊਡਂਲ~ਡ ਐਡਂ ਲੈਬਰਾਡੌਰ, ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ 
ਯੂਕੌਨ 

811 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ                                               1-866-626-4862  

ਓਨਟੇਰੀਓ  1-866-797-0000  

ਿਕਉਬੈਕ                                                  1-877-644-4545 

ਨੂਨਾਵੁਤ 1-867-975-5772 

ਸੂਬਾਈ/ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਲੰਕਸ ਇਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html 
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