PENDJABI / PUNJABI

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ (ਕੋਵਵਡ-19)
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਹਿਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾੀਂ ਿੈਕਸੀਨੇਟਡ ਵਿਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਿਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆੀਂ ਲਈ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾੀਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ
ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੂੰਸੀ ਕਦਮ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਰੀ ਤਰਾਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਵਜਆਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਵਖਅਤ 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 ਬੂੰਦਸ਼ਾਾਂ) ਅਧੀਨ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਪੂਰੀ ਤਰਾੀਂ ਿੈਕਸੀਨੇਟਡ ਯਾਤਰੀਆੀਂ ਨੂੁੰ , ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਵਿਚ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਮੌਕੇ ਕੁਆਰੁੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਦੱਤੇ ਕਦਮਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰਾੀਂ ਿੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ
ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਰਿਾਨਤ ਿੈਕਸੀਨਾੀਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। ਜਦੋਂ ਿੀ
ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਿਾਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਿਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਵਟੁੰਗ (Mandatory Randomized Testing) ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਵਹਤ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਅਚਾਨਕ ਟੈਸਵਟੁੰਗ ਲਈ ਚੁਣ
ਵਲਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਮਦ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾੀਂ ਹਿਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀ)ੀਂ ਦੇ ਵਦਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਵਲਊਕਲਰ ਟੈਸਟ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਵਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਚੁਣ ਵਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵਗਾ:
•

•

•

ਵਜਸ ਵਦਨ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਵਡ-19 ਮੌਵਲਊਕੁਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
o ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਇਕ ਸੈਲਫ-ਸਿਾਿ ਵਕੱਟ ਵਮਲੇ ਗੀ। ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਆਮਦ ਿੇਲੇ ਵਦੱਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਵਹਦਾਇਤਾੀਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਆਗਮਨ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਜੇ
ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਸੈਲਫ-ਸਿਾਿ ਵਕੱਟ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 24 ਘੁੰਟੇ ਦੇ ਅੁੰਦਰ-ਅੁੰਦਰ ਆਪਣਾ
ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੈਵਸੁੰਗ ਿਾਸਤੇ ਸਿਵਮਟ ਕਰਨਾ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਅਨੁ ਭਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਵਦੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁ ਰੂੰਤ ਉਵਚਤ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ
ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਿਾਰੇ ਜਾੀਂ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਿਾਰੇ ਤੁ ਰੁੰਤ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੁੰਸੀ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ (PHAC) ਨੂੁੰ 1-833-641-0343 ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਕੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਅਣਉਵਚਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਿਾਦ 24 ਘੁੰਟੇ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਸਿਾਿ-ਵਕੱਟ ਮੁਕਮ
ੁੰ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ।

•

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਤਲਿ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਕੋਵਿਡ-19
ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪਵਹਲਾੀਂ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁਕ
ੱ ੇ ਹੋ, ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ
ੀਂ
ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾੀਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਉਦਾ ਹੈ।
ੀਂ ਾ ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ 4 ਵਦਨਾੀਂ ਤੱਕ ਿੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਨਹੀ ੀਂ ਆਉਦ
ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਦ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਤੱਕ

•
•
•
•
•

ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਲੋਕਾੀਂ ਦੇ ਸੁੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਥਾਿਾੀਂ ਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਲਖਕੇ ਰੱਖ।ੋ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਪਬਵਲਕ ਥਾਾਂ ਤੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱ ਗਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਬਵਣਆ
ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਾਂ ਵਫੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਕੇ ਰੱਖੋ।
ਆਪਣੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ
ਸਬਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੋ।
ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਅਰਾਈਿਕੈਨ ਐਪ ਤੋਂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਵਰਪੋਰਟਾੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।
ਾਂ ਹੈ, ਜਾਾਂ
ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗਲੇ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਆਉਦਾ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤੁ ਰੂੰਤ:
o ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਵਦਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਵਚਤ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਵਰਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਵਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ
o 1-833-641-0343 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਵਰਟੀ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ ( PHAC) ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਓ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਔਰਡਰ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਵਨਗਰਾਨੀ, ਵੈਰੀਵਫਕੇਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਵਮਲੇ । ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਸੁ ਵਵਧਾ ਵਵਚ ਵੀ
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਟਕਟਾਾਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਜੇਲ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2

ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ
ਆਪਣੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਿਾਦ 14 ਵਦਨ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੁੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱ ਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਤੁ ਸੀ ੀਂ
ਤੁ ਰੁੰਤ:
•
•

ਨੀਚੇ ਵਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਵਚਤ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਵਰਟੀ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਨਾੀਂ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਵਜਸ
ਵਿਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ
1-833-641-0343 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਵਰਟੀ ਔਫ ਕੈਨੇਡਾ ( PHAC) ਨੂੁੰ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਓ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਮ ਸੁੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਨਿੀ ੀਂ ਜਾੀਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਖੁੰਘ
ਸਾਹ ਚੜ੍ਨਾ/ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ
ਮਾਸਮੇਸ਼ੀਆੀਂ ਜਾੀਂ ਵਜਸਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾਿਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ,
ਿਹੁਤ ਵਿਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਗੁੰਧ ਜਾੀਂ ਸੁਆਦ ਦਾ ਜਾਣਾ
ਿੁਖਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਾੀਂਿਾ ਵਛੜਨਾ, ਜਾੀਂ 38 ਵਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਜਾੀਂ ਿੱਧ ਤਾਪ
ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਤਿਦੀਲੀਆੀਂ ਜਾੀਂ ਧੱਫੜ (ਿੱਵਚਆੀਂ ਵਿਚ)
ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਜਾੀਂ ਉਲਟੀ
ਵਸਰਦਰਦ

3

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਟੀਜ਼
ਸੂਿੇ ਅਤੇ
ਟੈਰਟਰੀਆੀਂ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ

ਵੈਬਸਾਈਟ

ਵਿਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੁੰਿੀਆ

811

www.bccdc.ca/covid19

ਅਲਿਰਟਾ

811

www.myhealth.alberta.ca

ਸਸਕੈਚਿਨ

811

www.saskhealthauthority.ca

ਮੈਨੀਟੋਿਾ

1-866-6264862

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

ਓਨਟੇਰੀਓ

1-866-7970000

www.ontario.ca/coronavirus

ਵਕਊਿੈਕ

1-877-6444545

www.quebec.ca/en/coronavirus

ਵਨਊ ਿਰੁੰਜ਼ਵਿਕ

811

www.gnb.ca/publichealth

ਨੋਿਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ

811

www.novascotia.ca/coronavirus

ਵਪਰੁੰਸ ਐਡਿਰਡ
ਆਈਲੈਂ ਡ

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

ਵਨਊਫੁੰਡਲੈਂ ਡ ਐੀਂਡ
ਲੈ ਿਰਾਡੌਰ

811 ਜਾੀਂ 1-888709-2929

www.gov.nl.ca/covid-19

ਨੂ ਨਾਿੁੱਤ

1-867-9755772

www.gov.nu.ca/health

ਨੌਰਥਿੈਸਟ
ਟੈਰਟਰੀਜ਼

811

www.gov.nt.ca/covid-19

ਯੂ ਕੌਨ

811

www.yukon.ca/covid-19

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
1-833-784-4397

Canada.ca/coronavirus
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