PENDJABI / PUNJABI

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ (ਕੋਵਵਡ -19)
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਹਿਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵਿਨਾੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਨਾੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਲੇ
ਯਾਤਰੀਆੀਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀਆੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾੀਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ
ਐਮਰਜੂੰਸੀ ਕਦਮ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੱ ਛਣ ਵਵਕਸਤ ਹੋਣ ਵਵਚ 14 ਵਦਨ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਵਜਆਂ ਨੂੰ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਜਆਂ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰਡਰ

(ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੂੰਦਸ਼ਾਂ) ਅਧੀਨ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ
ਕਰਿਾਓ

ਕੁਆਰੰਟੀਨ
•

•

•

ਵਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ
ਕਰੋ, ਜਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕਸੇ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਅਫਸਰ
ਜਾਂ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੁ ਆਰੂੰਟੀਨ 14ਵੇਂ ਵਦਨ
ਵਸਰਫ ਤਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਂ ੇ
ਵਵਚ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀ ਦ
ਟੈਸਟਾਂ ਵਵਚੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ
ਂ ਾ।
ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਨਹੀ ਂ ਆਉ ਦ
ੀਂ ਟੈਸਟਾੀਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਜੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਵਾਧ 10 ਵਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਦਤੀਆਂ
ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ:
14ਵੇਂ ਵਦਨ ਬਾਦ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੁ ਆਰੂੰਟੀਨ ਤਦ
ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਵਚ ਲੱ ਛਣ ਨਾ
ਹੋਏ।

•

•

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਆਮਦ
ਤੋਂ 14—180 ਪਵਹਲਾਂ ਆਏ
ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬਤ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ
ਤਾਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ
(ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਰਚਾ ਦੇਖੋ)
ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਵਲਊਕੁਲਰ ਟੈਸਟ
ਕਰਿਾਓ।
ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਕੋਵਿਡ19 ਮੌਵਲਉਕੁਲਰ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟਾੀਂ ਦੀ
ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਦੇ ਅੂੰਤ
ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰਟਰੀ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਲੋ ਕਲ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ
ਅਥੌਵਰਟੀ ਮੂੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ
ਵਰਜ਼ਲਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ:
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਵਦਨ ਕੋਵਵਡ-19
ਮੌਵਲਊਕੁਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
•

•

•

ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 48 ਘੂੰਟੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ
ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ (ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੈਨੇਡਾ
ਵਵਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਰਾਈਵਕੈਨ
ਵਰਵਤਆ ਸੀ) ਜਾਂ 1-833-641-0343
( ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਨਹੀ ਂ ਵਰਵਤਆ
ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ) ਤੇ ਵਰਪੋਰਟ
ਕਰੋ।
ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਤੇ ਜਾਂ 1-833-6410343 ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ
ਸੂੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਵਵਚ ਆਪਣੇ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਿੱਲ ਜਾੀਂਦੇ ਿਕਤ ਇਨ੍ਾੀਂ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਕਦਮਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
•
•
•
•

ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਪਿਵਲਕ ਟਰਾੀਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਵਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਏਅਰਕਰਾਫਟ, ਬੱਸ, ਟਰੇਨ, ਸਬਵੇ,
ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਵਰੂੰਗ ਸਰਵਵਸ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਜਥੇ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਵਕਸੇ ਵਨੱ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਵਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਕੱਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਆਏ, ਸਫਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ
ਤਰਾੀਂ ਿਵਣਆ ਅਤੇ ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਵ ੱਟ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਕੇ ਰੱਖੋ।
ਦੂਵਜਆੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਿਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰ ਿਾਰ ਸਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਡਰਾਇਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਿਚੋ ਅਤੇ ਵਜੂੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ: ਗੈਸ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਪੂੰਪ ਤੇ
ਹੀ ਪੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ-ਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਚੇਤਾਿਨੀ: ਇਸ ਔਰਡਰ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਵਨਗਰਾਨੀ, ਿੈਰੀਵ ਕੇਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਇਨ ੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਤਿਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਟਕਟਾੀਂ ਵਮਲ
ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜਾੀਂ ਜੇਲ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਨਯਮਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ 1-888-336-7735 ਨੰਿਰ
ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾੀਂ ਖੁਦ ਦੌਰਾ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱ ਛਣ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿਚ ਲੱ ਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱ ਗੇ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਵਲਊਕੁ ਲਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਆਈ ਹੈ ਜਾੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ, ਵਜਸ ਦਾ ਵਰਜ਼ਲਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਆਇਆ ਹੋਿੇ, ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆੀਂ ਤੋਂ ਹੋਰ 10 ਵਦਨ ਲਈ ਅਲਵਹਦਾ
ਕਰ ਲਿੋ, ਅਤੇ ਲੋ ਕਲ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਵਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ (ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ)। ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ੍ਾਂ ਚੋਂ ਜੋ
ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

•

ਵਜਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਵਚ ਲੱ ਛਣ ਵਵਕਸਤ ਹੋਏ ਜਾਂ,
ਜੇ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੂੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਵਜਸ ਵਦਨ ਤੁ ਸੀ ਂ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਮੁਕੂੰਮਲ
ਕੀਤਾ, ਜਾਂ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਰਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ।

•
•
•
•
•

ਨਵੀ ਂ ਜਾਂ ਵਵਗੜ ਰਹੀ ਖੂੰਘ
ਸਾਹ ਚੜ੍ਨਾ/ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵਚ ਤਕਲੀਫ
ਮਾਸਮੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਵਜਸਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸਸ ਕਰਨਾ
ਗੂੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦਾ ਜਾਣਾ

•

•

•
•
•
•
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ਬੁਖਾਰ ਮਵਹਸਸ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਬਾ ਵਛੜਨਾ, ਜਾਂ 38 ਵਡਗਰੀ
ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤਾਪ
ਚਮੜੀ ਵਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਧੱਫੜ (ਬੱਵਚਆਂ ਵਵਚ)
ਵਸਰਦਰਦ
ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਵਰਗੇ ਗੈਸਟਰੋਇਨਟੈਸਟੀਨਲ
ਲੱ ਛਣ

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਿਾਈਆੀਂ
ਕਰੋ

ਨਾ ਕਰੋ

ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਿਚੋ ਅਤੇ
ਵੱਖਰੇ ਬੈੱਡਰਮ ਵਵਚ ਸੌਵੋ।

ਸਾੀਂਝੀਆੀਂ ਥਾਿਾੀਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਲੌ ਬੀਆਂ, ਕੋਰਟਯਾਰਡ,
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਵਜਮ ਜਾਂ ਪਲਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਛੱਡੇ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆੀਂ ਮੂਲ ਲੋ ੜਾੀਂ ( ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ,
ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੀਟ) ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋਵੇ।
ਵਬਨਾਂ ਸੂੰਪਰਕ ਵਡਵਲਵਰੀ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਗਰੋਸਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਵਨਆਦੀ ਜ਼ਰਰਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿਣਾਕੇ ਰੱਖੋ।

ਪਵਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਵਹਮਾਨਾੀਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਮਲੋ ।

ਪਰਾਈਿੇਟ ਿੈਲਕਨੀ ਜਾੀਂ ਯਾਰਡ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿਾਹਰ ਜਾਓ, ਵਜਨ੍ਾਂ
ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕੀਤਾ।
ਲੋ ਕਲ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆੀਂ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ
ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਵਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਉਪਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ।

ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਜਾਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾੀਂ ਜਾੀਂ ਦੌਵਰਆੀਂ ਨੂੰ
ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਦਓ।
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ਵਕਸੇ ਜ਼ਰਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਵਸ ਜਾਂ ਇਲਾਜ, ਕੋਵਵਡ-19
ਆਣਵਵਕ ਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ
ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਮਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਸਵਾ ਆਪਣੀ
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਥਾੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਵਰਟੀ
ਸੂ ਿੇ ਅਤੇ ਟੈਰਟਰੀਆੀਂ

ਟੈਲੀ ੋਨ ਨੰਿਰ

ਿੈਿਸਾਈਟ

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ

811

www.bccdc.ca/covid19

ਅਲਬਰਟਾ

811

www.myhealth.alberta.ca

ਸਸਕੈਚਵਨ

811

www.saskhealthauthority.ca

ਮੈਨੀਟੋਬਾ

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

ਵਕਊਬੈਕ

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

ਵਨਊ ਬਰੂੰਜ਼ਵਵਕ

811

www.gnb.ca/publichealth

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ

811

www.novascotia.ca/coronavirus

ਵਪਰੂੰਸ ਐਡਵਰਡ
ਆਈਲੈਂ ਡ

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

ਵਨਊਫੂੰਡਲੈਂ ਡ ਐਂਡ
ਲੈ ਬਰਾਡੌਰ

811 ਜਾਂ 1-888709-2929

www.gov.nl.ca/covid-19

ਨਨਾਵੁੱਤ

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰਟਰੀਜ਼

811

www.gov.nt.ca/covid-19

ਯਕੌਨ

811

www.yukon.ca/covid-19

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 1-833-784-4397

Canada.ca/coronavirus
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