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ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ- 19)
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਵਚ ਉਹ ਲੱ ਛਣ ਨੇ ਜੋ ਕੋਬਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ
ਵਵਚ ਅਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰਡਰ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਇਸੋਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰਬਰ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
14 ਬਦਨਾਾਂ ਲਈ ਅਇਸੋਲੇਟ ਹੋਕੇ ਅਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਔਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੰ
ਕੁਅਰਟੀਨ ਫੈਵਸਲਟੀ ਵਵਚ ਨਜ਼ਰਬੂੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਾਂ ਬਕਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਇਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ
•

•

•

•

ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਸੱਧੇ ਬਿਨਾ ਬਕਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਥੇ ਜਾਓ,
ਵਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਇਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ
14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਰਵਹਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੈਨੇਡਾ
ਪਹੁੂੰਚੇ ਹੋ।
ਅਵਜਹੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵਜੱਥੇ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਸੂੰਪਰਕ ਅਵਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਬਸਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ
ਸਮੱਵਸਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਜਾਂ 65
ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਇਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ
ਜਗਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਿੁਬਨਆਦੀ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ
ਲਈ ਅਨੁਕਲ ਹੋਵੇ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾੳ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਬਚਤ ਮਾਸਕ
ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਬਚਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ , ਖਾਸ
ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਟ੍ਾਂਵਜਟ ਵਵਚ ਹੋਵੋ।

•
•

•

ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਰੱਖੋ।
ਪਿਬਲਕ ਟਰਾਾਂਬਜ਼ਟ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਮੁਮਵਕਨ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਨਜੀ ਅਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜਵੇਂ ਵਨਜੀ
ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਟ੍ਾਂਵਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਿਚੋ
ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਵਚ ਵਕਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੀ ਨਾ ਰੁਕੋ :
o ਵਜੂੰਨਾ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਨ ਵਵਚ ਹੀ
ਰਹੋ;
o ਹੋਟਲ ਵਵਚ ਠਵਹਰਣ ਤੋਂ ਬਚੋ;
o ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਪ
ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ;
o ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਤਾਂ
ਡਰਾਇਵ ਥ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ;
o ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰਮ ਜਾਣ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ
ਤਾਂ, ਅਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਰਾ
ਵਧਅਨ ਰੱਖ।ੋ

_______________________________________________

ਅਪਣੀ ਬਸਹਤ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ:ੋ
ਿੁਖਾਰ

ਖੂੰਘ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਬਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ( ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ ਵਵਚ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ 38°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਾਪ, ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਵਜਵੇਂ
ਸ਼ਰੀਰ ਕੂੰਬਣਾ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਧੱਫੜ, ਬਹੁਤ ਵਜਅਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ) ਹੋਰ ਵਜਅਦਾ ਗੂੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁ ਰੂੰਤ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ
ਅਥੌਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੱ ਛਣ, ਅਪਣੀ ਟ੍ੈਵਲ ਵਹਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

______________________________________________________________________________

ਅਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਇਹ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ :

ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ :

• ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਵਕੂੰਟਾਂ
ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈੂੰਡ ਸੈਵਨਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ
ਹੋਵੇ।
• ਅਪਣੇ ਬਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਿਚੋ।
• ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਛੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ
ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਿਾਾਂਹ ਨਾਲ ਢਕੋ।
• ਅਪਣੀ ਅਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਿਾਕੀਆਾਂ ਨਾਲ
ਅਪਣੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਵਚ ਬੱਚੇ ਉਹ
ਲੋ ਕ ਵੀ ਸਾਮਲ ਨੇ ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਜੋ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵਚ ਨਹੀ ਂ ਆਏ।

• ਅਪਣੀ ਅਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ।
• ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣੀ
ਅਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਨਕਲੋ ।
• ਪਿਬਲਕ ਟ੍ਾਾਂਸਪੋਰਟ( ਵਜਵੇਂ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ) ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਮਬਹਮਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿੁਲਾਉ।
• ਬਕਸੇ ਸਕਲ, ਕੂੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ
ਪਿਬਲਕ ਏਰੀਆ ਬਵਚ ਨਾ ਜਾਓ।
• ਜ਼ਰਰੀ ਵਸਤਾਾਂ ( ਵਜਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਫਾਈ
ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ) ਦਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਵਚ ਹੀ
ਵਡਵਲਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਬੂੰਧ ਕਰੋ ।

ਂ
ਇਹਨਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ :
www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19how-to-isolate-at-home.html
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ਪਿਬਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼
ਪ੍ੌਬਵੂੰਸੇਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਰਟਰੀਜ਼

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਿਰ

ਵੈਿਸਾਇਟ

ਵਬ੍ਵਟਸ਼ ਕੁਲੂੰਬੀਆ

811

www.bccdc.ca/covid19

ਐਲਬਰਟਾ

811

www.myhealth.alberta.ca

ਸਸਕੈਚਵਨ

811

www.saskhealthauthority.ca

ਮੈਨੀਟੋਬਾ

1-888-315-9257

www.manitoba.ca/covid19

ਓਨਟੇਰੀਓ

1-866-797-0000

www.ontario.ca/coronavirus

ਵਕਉਬੈਕ

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

ਵਨਉ ਬ੍ੂੰਜ਼ਵਵਕ

811

www.gnb.ca/publichealth

ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ

811

www.nshealth.ca/public-health

ਵਪ੍ੂੰਸ ਐਡਵਰਡ ਅਇਲੈਂ ਡ

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

ਵਨਉਫ਼ੂੰਡਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਲੈ ਬਰਾਡੌਰ

811 ਜਾਂ 1-888-709-2929

www.gov.nl.ca/covid-19

ਨਨਾਵਤ

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰਟਰੀਜ਼

811

www.hss.gov.nt.ca

ਯਕੌਨ

811

www.yukon.ca/covid-19

ਬਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ :
1-833-784-4397

Canada.ca/coronavirus
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