PENDJABI / PUNJABI
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੋਗ (ਕੋਵਵਡ -19)
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਹਿਾਈ ਜਾਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਿਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ
ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ
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। 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 ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਓ

ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ
•

ਵਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਸੱਧਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਜਾਓ ਵਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਾਂ
ਵਜਿੇਂ ਵਕਸੇ ਸਕਰੀਵਨੰ ਗ ਅਫਸਰ ਜਾਾਂ
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।

•

ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਦਨ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ
ਕਰੋ।

•

•

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਮਦ
ਤੋਂ 14—180 ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਏ
ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਿ,ੇ
ਤਾਾਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ
(ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਿੱਖਰਾ ਪਰਚਾ ਦੇਖੋ)
ਕੋਵਵਡ-19 ਮੌਵਲਊਕੁਲਰ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਓ।
ਆਪਣੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਮੌਵਲਉਕੁਲਰ
ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟਾਂ ਦੀ ਇਕ
ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਾਂ ਟੈਰਟਰੀ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ, ਜਾਾਂ ਲੋ ਕਲ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ
ਅਥੌਵਰਟੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ
ਵਰਜ਼ਲਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ:
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਅਤੇ 8ਿੇਂ ਵਦਨ ਕੋਵਿਡ-19
ਮੌਵਲਊਕੁਲਰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਿੇਗੀ।

ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ
•

•

ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਰਾਈਿਕੈਨ ਐਪ (ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਰਾਈਿਕੈਨ
ਿਰਵਤਆ ਸੀ) ਜਾਾਂ 1-833-641-0343
( ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਰਾਈਿਕੈਨ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਵਤਆ
ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਤ ਸਕਦੇ) ਤੇ ਵਰਪੋਰਟ
ਕਰੋ।
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਇਨ੍ਾਂ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਬਵਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਏਅਰਕਰਾਫਟ, ਬੱਸ, ਟਰੇਨ, ਸਬਿੇ,
ਟੈਕਸੀ ਜਾਾਂ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਵਰੰਗ ਸਰਵਿਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਵਨੱ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਚੂੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਵਣਆ ਅਤੇ ਵਚਹਰੇ ਤੇ ਵ ੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਕੇ ਰੱਖੋ।
ਵਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਰਹੋ: ਗੈਸ ਲੈ ਣ ਿੇਲੇ ਪੰਪ ਤੇ ਹੀ ਪੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਡਰਾਈਿ-ਥਰੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਰਾਹ ਵਵਚ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਵਜਆਂ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਾਰ ਿਾਰ ਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

•
•
•
•
•

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਔਰਡਰ ਦੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਵਨਗਰਾਨੀ, ਵੈਰੀਵ ਕੇਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਇਨ ੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਸੁ ਵਵਧਾ ਵਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਟਕਟਾਂ ਵਮਲ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੇਲ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁ ਮਾਇੂੰਦਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ 1-888-336-7735 ਨੂੰਬਰ
ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱ ਛਣ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਿੇਂ ਲੱ ਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱ ਗੇ ਹਨ, ਲੋ ਕਲ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥੌਵਰਟੀ ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹੋਰ 10 ਵਦਨ ਲਈ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ (ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ)। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਵਲਊਕੁਲਰ ਟੈਸਟ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਆਉਦ
ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ। ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ ਵਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਮੁਕੰਮਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਾਂ ਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ।

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ਨਿੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਖੰਘ
ਸਾਹ ਚੜਹਨਾ/ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ
ਬੁਖਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕਾਾਂਬਾ ਵਛੜਨਾ, ਜਾਾਂ 38 ਵਡਗਰੀ
ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਾਂ ਿੱਧ ਤਾਪ
ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਧੱਫੜ (ਬੱਵਚਆਾਂ ਵਿਚ)
ਮਾਸਮੇਸ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵਜਸਮ ਦਾ ਦਰਦ, ਥਕਾਿਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ
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ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਗੰਧ ਜਾਾਂ ਸੁਆਦ ਦਾ ਜਾਣਾ
ਵਸਰਦਰਦ
ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਜਾਾਂ ਉਲਟੀ ਿਰਗੇ ਗੈਸਟਰੋਇਨਟੈਸਟੀਨਲ
ਲੱ ਛਣ

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਕਰੋ

ਨਾ ਕਰੋ

ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦਵਜਆਂ ਨਾਲ ਇਨਪਰਸਨ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਲੌ ਬੀਆਾਂ,
ਕੋਰਟਯਾਰਡ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਵਜਮ ਜਾਾਂ ਪੂਲਜ਼ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

•
•
•

ਜੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਥਾਾਂ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਤਾਾਂ ਹਰ
ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਥਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਖੋਲਹਕੇ ਹਿਾਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ
ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਸਤਹਾਾਂ ਅਤੇ ਿਸਤੂ ਆਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ/ਕੀਟਾਣੂਰਵਹਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਛੱਡੇ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਲ ਲੋ ੜਾਂ ( ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ,
ਦਿਾਈਆਾਂ, ਅਤੇ ਹੀਟ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਿੇ।
ਵਬਨਾਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਡਵਲਿਰੀ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਗਰੋਸਰੀ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਬੁਵਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡੀਆਾਂ ਜਾਣ।
ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੈਲਕਨੀ ਜਾਂ ਯਾਰਡ ਵਵਚ ਤਦ ਹੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ
ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਵਮਲੋ ।

ਵੱਖਰੇ ਬੈੱਡਰਮ ਅਤੇ ਬਾਥਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਸਾਂਝੇ ਬਾਥਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਤਦ
ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਔਵ ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ।
ਸਕਰੀਵਨੰ ਗ ਅਵਧਕਾਵਰਆਾਂ ਜਾਾਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਾਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਵਰਆਂ ਨੂੰ ਹੁੂੰਗਾਰਾ
ਵਦਓ।
ਲੋ ਕਲ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ
ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਉਸ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਿੇ।

ਵਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ,
ਕੋਵਿਡ-19 ਆਣਵਿਕ ਟੈਸਟ, ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ
ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿਲੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਮਲੇ
ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਸਿਾ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ
ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ।
ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇ
ਤਾਾਂ:
•
•
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ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ।
ਵਕਸੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਟੀ
ਸਬੇ ਅਤੇ ਟੈਰਟਰੀਆਂ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਿੈਬਸਾਈਟ

ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ

811

www.bccdc.ca/covid19

ਅਲਬਰਟਾ

811

www.myhealth.alberta.ca

ਸਸਕੈਚਿਨ

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 ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ

811

www.gnb.ca/publichealth

ਨੋਿਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ

811

www.novascotia.ca/coronavirus

ਵਪਰੰਸ ਐਡਿਰਡ
ਆਈਲੈਂ ਡ

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

ਵਨਊਫੰਡਲੈਂ ਡ ਐਾਂਡ
ਲੈ ਬਰਾਡੌਰ

811 ਜਾਾਂ 1-888709-2929

www.gov.nl.ca/covid-19

ਨੂ ਨਾਿੁੱਤ

1-867-975-5772

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/le-coronavirus
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