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ਪਿਆਰੇ ਧਾਰਪਿਕ ਕਪਿਊਪਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਓ,
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਪਿਚ ਕੈਿੇਡਾ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰੂੰਤਰ ਯਤਿਾਂ ਲਈ ਧੂੰਿਿਾਦ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੂੰਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਪਿਊਪਿਟੀਆਂ ਲਈ ਿਹੱਤਿਿੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੈਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਦੱਸਤਾ ਪਿੱਚ ਿਬਪਲਕ
ਹੈਲਥ ਦੇ ਉਿਾਿਾਂ ਿੂੂੰ ਿਧਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਤਪਹ ਪਦਲੋਂ ਧੂੰਿਿਾਦ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੂੰਦੀ ਹਾਂ।
ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਕੈਿੇਡਾ ਪਿਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਪਿਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਪਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਪਿਚ ਿਾਧਾ ਪਚੂੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਿ ਹੈ।
ਧਾਰਪਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਿ ਆਿਣੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਿੂੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਪਿਚ ਿਹੱਤਿਿੂਰਣ ਭੂਪਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਿੈਂ ਸਾਰੇ
ਕਿੇਡੀਅਿਾਂ ਿੂੂੰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਿਹੀਪਿਆਂ ਪਿੱਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਿਰਸਾਰ ਿੂੂੰ ਸੀਿਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਿ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਪਟੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਿੂੂੰ
ਅਿੁ ਕੂਪਲਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸਾਪਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਿੈਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਦਦ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੂੰਦੀ ਹਾਂ।
ਿੈਂ ਅੱਜ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਕਉਪਂ ਕ ਪਰਿੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਊਟਬਰੇਕਾਂ ਿੂੂੰ ਪਿਆਹਾਂ, ਦਾਹ-ਸੂੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਪਿਕ
ਅਤੇ ਕਪਿਊਪਿਟੀ ਇਕੱਠਾਂ ਿਰਗੇ ਸਿਾਗਿਾਂ ਿਾਲ ਜੋਪਿਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੌਸਿ, ਸਾਲਾਿਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਜੋ
ਂ ੀਆਂ ਹਿ, ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਿ ਿੂੂੰ ਹੋਰ ਿਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।
ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਲਆਉਦ
ਿੈਂ ਤੁ ਹਾਿੂੂੰ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੂੰਸੀ ਔਫ਼ ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਗਿਾਂ ਲਈ ਜੋਖਿ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਿਕਰਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਪਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੀ
ਹਾਂ, ਜੋ ਿੈਂ ਜੁਲਾਈ ਪਿੱਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਸਿਾਗਿਾਂ ਦੀ ਯੋਜਿਾਬੂੰਦੀ, ਆਯੋਜਿ ਅਤੇ ਿੇਜ਼ਬਾਿੀ ਿਾਲ ਜੁਿੇ ਜੋਖਿਾਂ ਤੇ
ਪਿਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਪਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਿੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਗਠਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਿਕਰਣ ਉਿ੍ਾਂ ਉਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿੀ ਿਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੂੰਭਾਿਤ ਜੋਖਿਾਂ ਿੂੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਿੈਂ ਇਹ ਿੀ ਕਹਾਂਗੀ ਪਕ ਹਾਲਾਂਪਕ ਸੂਬਾਈ,
ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਪਰਟੀਆਂ ਿੇ ਇਕੱਠਾਂ ਪਿੱਚ ਅਪਧਕਤਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਲਈ ਸੂੰਪਖਆ ਪਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਿੂੂੰ
ਆਿਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਿੱਚ ਸੂੰਚਾਰ ਦੇ ਿੱਧਰ, ਇਕੱਠ ਦੀ ਪਕਸਿ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੈਪਟੂੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਸੂੰਪਖਆ ਪਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਪਿਚਾਰ
ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਠੂੰਡਾ ਿੌਸਿ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਸਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਬਤਾਉਣਾ ਿੀ ਉਦਾਸੀ, ਤਣਾਅ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਪਚੂੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਂ ੀ ਿਾਿਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਿ ਕਰਿ ਪਿੱਚ ਿਹੱਤਿਿੂਰਿ ਰਪਹਣਾ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਕਪਿਊਪਿਟੀਆਂ ਿੂੂੰ ਲੋ ਿੀਦ
ਜਾਰੀ ਰਹੋਗ।ੇ ਿੈਬਸਾਈਟ Canada.ca/coronavirus 'ਤੇ ਤੁ ਰੂੰਤ ਿਾਿਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਿਸਾਲ ਸਰੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਲਿਸ ਟੂਗੈਦਰ ਕੈਿੇਡਾ
ਿੋਰਟਲ ਸਿੇਤ ਕਿੇਡੀਅਿਾਂ ਲਈ ਸਿਰਥਿ ਹਿ।
ਸਾਡੀਆਂ ਕਪਿਊਪਿਟੀਆਂ ਪਿੱਚ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਚ ਕੈਿੇਡਾ ਿੂੂੰ ਿਦਦ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਪਸਸਾਂ
ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੂੰਿਿਾਦ। ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰਗ ਦਰਸਿ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਸਿੇਤ, ਕੈਿੇਡਾ ਦੀ ਿਰਤੀਪਕਪਰਆ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ Canada.ca/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।
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