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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (COVID-19)
ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜਾਂ, ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੌਵਿਵਟਵ ਨਤੀਜਾ, ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ
ਵਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜਾਂ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵਵਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੁੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਵੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਨੂੁੰਨੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਵੱ ਚ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਥ ਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ
ਹਨ। ਜਾਣੋ ਥਿ ਥਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿੁਆਰੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਪਬਥਲਿ ਹੈਲਿ ਉਪਾਅ
1. ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਅਤੇ 8 ੇਂ ਥਦਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਿਰੋ
(ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥਿ ਤੁਸੀਂ ਿੋਥ ਡ-19 ਦਾ ਪੌਥਿਥਟ ਮੋਲੀਥਿਊਲਰ
(PCR) ਟੈਸਟ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਨੇਡਾ ਥ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 180 ਥਦਨ ਪਥਹਲਾਂ ਥਲਆ ਥਗਆ ਸੀ।) ਥਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 1833-641-0343 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਥਪਛਲੇ ਪੌਥਿਥਟ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਥਰਪੋਰਟ ਿਰੋ।
*ਆਗਮਨ ਟੈਸਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਥਚਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ
➢

ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱ ਚ ਤਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਤੱ ਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੁੰ ਸੀ ਦਆਰਾ ਪਰਵਾਵਨਤ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ
ਪਵਹਲਾ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 8ਵੇਂ ਵਦਨ ਕਰੋ।

•
•

ਜੇ ਿਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ ਹੋ: ਤਹਾਨੂੁੰ ਸਵੈ-ਸਵਾਿ ਟੈਸਟ ਵਕੱ ਟ ਵਿਲੇ ਗੀ। ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੁੰ ਸਿੇਂ ਵਸਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਕੱ ਟ ਵਵੱ ਚ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਹ ਾਈ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ ਹੋ: ਤਹਾਨੂੁੰ ਿਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਿਿ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇੱ ਕ ਈਿੇਲ ਪਰਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ।

o
o
o

ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਿੇ ਵਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ।
ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਿੇਂ ਵਸਰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਿੁੰਧ ਕਰੋ।

ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਵਕੱ ਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਇੱ ਕ ਿਨੋ ਨੀਤ ਟੈਸਵਟੁੰ ਗ
ਸਹੂਲਤ ਵਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿੋਥ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੌਥਿਥਟ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਈਸੋਲੇਟ ਿਰਨਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ
(ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਪੜਹੋ)। ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ-ਸਿੁੰ ਧਤ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ
ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਰੱ ਖੋ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਿਸ਼ਨਿਤ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਟੈਸਟ ਿਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਮੂਿੇ ਿੂੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਨਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ

•

ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ 4 ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਸਨਟੂੰ ਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

➢ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰੋ (ਿੈਨੇਡਾ ਥ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਥਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ)
ਮਨੋਨੀਤ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ

ਿੈਨੇਡਾ ਥ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ/ਖੇਤਰ
ਥਬਰਥਟਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ, ਓਨਟੈਰੀਓ, ਸਸਿੈਚ ਨ, ਯੂਿੋਨ

ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ: LifeLabs;
ਟੋਲ-ਫਰੀ: 1-877-313-4982; LifeLabs.com/COVIDkit

ਅਲਬਰਟਾ, ਥਨਊ ਬਰੰ ਿਥ ਿ, ਨੋ ਾ ਸਿੋਸ਼ੀਆ, ਥਪਰੰ ਸ
ਐਡ ਰਡ ਆਈਲੈਂ ਡ, ਥਨਊਫਾਊਂਡਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਲੈ ਬਰਾਡੋਰ

ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ: Switch Health;
ਟੋਲ-ਫਰੀ: 1-888-966-6531; portal.switchhealth.ca
ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ: Dynacare;

ਮੈਨੀਟੋਬਾ

ਟੋਲ-ਫਰੀ: 1-855-497-1071;
dynacare.ca/covidbordertesting.aspx
ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ: Biron;

ਥਿਊਬੈੈੱਿ

ਟੋਲ-ਫਰੀ: 1-866-382-0287; travel.biron.ca

2. ਿੁਆਰੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ
•

ਥਸਿੱ ਧੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਿਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ।
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ - ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੁੰ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਵਿਨਾਂ ਦੇਰੀ
ਕੀਤੇ 10 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਿਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ:
-

ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੈ,

-

ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਚੁੰ ਨਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ,

-

ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਵਦਨ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਸਿਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਿ ਦੇ
ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੌਵਿਵਟਵ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ

•

ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਿ ਆਧਾਰ ਹਨ।

ਆਈਸੋਲੇ ਸ਼ਨ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਵਦਨ ਿਾਅਦ ਖਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਦਨ ਤਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ।
-

ਜੇਕ ਰ ਤਸੀਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੌਵਿਵਟਵ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਵਾਧੂ 10 ਵਦਨਾਂ
ਲਈ ਆਈਸੋ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਿਿੀ ਹੈ।

•

ਜੇਕ ਰ ਆਈਸੋਲੇ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋ ਲੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹਵਾਈ

2

ਜਹਾਿ, ਿੱ ਸ, ਰੇਲਗੱ ਡੀ, ਸਿਵੇਅ, ਟੈਕ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਵਰੁੰ ਗ ਸੇਵ ਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ - ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਿੁੰ ਵਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੌਵਿਵਟਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੂੁੰ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ
ਵਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਕਰਨਾ ਲਾਿਿੀ ਹੈ।
•

ਕ ਆਰੁੰ ਟੀਨ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਖਤਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਵਕ ਤਸੀਂ ਵਚੁੰ ਨਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵਵਕਵਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੌਵਿਵਟਵ ਟੈਸ ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਿੌਨੀਟਰ ਸੈਕ ਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ
ਦੇਖੋ)।

•

ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿੁਆਰੰ ਟੀਨ ਾਲੀ ਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ੇਲੇ, ਇਿੱਿ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਥਤਆਰ ਿੀਤਾ, ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਥਫਥਟੰ ਗ
ਾਲਾ ਮਾਸਿ ਪਥਹਨੋ। ਜੇਕ ਰ ਗੱ ਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਣ ਤੋਂ ਿਚੋ ਅਤੇ ਵਜੁੰ ਨਾ ਸੁੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਹਨ ਵਵੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ।

3. ਥਰਪੋਰਟ
•

48 ਘੁੰ ਵਟਆਂ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ArriveCAN ਵਵੱ ਚ ਜਾਂ 1-833-641-0343 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ
ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

•

ਜੇਕਰ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਵਵੱ ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਚੁੰ ਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੁੰ ਧਤ ਆਪਣੀ ਸਵਥਤੀ ਿਾਰੇ ਰੋਿਾਨਾ ArriveCAN ਵਵੱ ਚ
ਜਾਂ 1-833-641-0343 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

4. ਮੌਨੀਟਰ
•
•

ਆਪਣੀ ਥਸਹਤ ਦੀ ਥਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ 14 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਚੁੰ ਨਹ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੌਵਿਵਟਵ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਲਾਿਿੀ ਹੈ:
o

1-833-641-0343 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਿੇ 24 ਘੰ ਥਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ PHAC ਨੂੰ ਥਰਪੋਰਟ ਿਰੋ। ਿੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਥਲਿ ਹੈਲਿ
ਏਜੰ ਸੀ ਦਾ ਅਥਧਿਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਾਧੂ ੇਰ ੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰੇਗਾ।

o

10 ਥਦਨਾਂ ਦੀ ਾਧੂ ਥਮਆਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਈਸੋਲੇਟ ਿਰੋ।

o

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਵਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
▪

ਲੱਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ,

▪

ਵਜਸ ਤਰੀਕ ਨੂੁੰ ਤਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤਰੀਕ ਟੈਸਟ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆਰਾ ਪਰਿਾਵਣਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ

▪
•

ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੌਵਿਵਟਵ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੁੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਵਚੁੰ ਨਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵਦਖਾਈ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 14 ਵਦਨਾਂ
ਦੀ ਵਿਆਦ ਖਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪੌਵਿਵਟਵ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੁੰ 14 ਥਦਨਾਂ ਦੀ

ਨ ੀਂ ਿੁਆਰੰ ਟੀਨ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨੀ ਲਾਿਿੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਦਨ ਤਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵੱ ਚ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁੰ ਪਰਕ
ਵਵੱ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਲੱਛਣ ਿਾਵਹਰ ਹੋਣ ਵਵੱ ਚ 14 ਵਦਨ ਤੱ ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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•

PHAC ਤਹਾਨੂੁੰ ਟੈਸਵਟੁੰ ਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਹਾਨੂੁੰ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

•

ਕੋਈ ਿਨੋ ਨੀਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤਹਾਨੂੁੰ ਤਹਾਡੇ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਇਸ
ਿਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਵਲਸ ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਆਿ ਵਚੁੰ ਨਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਇੱ ਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html.

ਿੁਆਰੰ ਟੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ
ਿਰੋ

ICON

ICON

✓ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਿਰੋ
ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ



ਸਾਂਝੀਆਂ ਿਾ ਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਲੌ ਿੀ, ਵਵਹੜੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਵਜੁੰ ਿ ਜਾਂ ਪੂਲ
ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ
ਵੱ ਖਰੇ ਿੈੈੱਡਰੂਿ ਵਵੱ ਚ ਸੌਂਵੋ।

✓ ਜੀ ਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ
ਗਰਿੀ) ਤਿੱ ਿ ਆਪਣੀ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗਹਾ



ਿੋਈ ੀ ਮਥਹਮਾਨ ਨਾ ਬੁਲਾਓ



ਿਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ

ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ
ਿੁਆਰੰ ਟੀਨ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਾਲੀ ਿਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ

ਛੱ ਡੇ ਵਿਨਾਂ ਪਹੁੰ ਚ ਿਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਿਰਨਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ:

✓ ਸਕਰੀਵਨੁੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਲੌ ਇੁੰ ਫੋਰਸਿੈਂਟ ਵਾਵਲਆਂ ਦੀਆਂ
ਿਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਥਰਆਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਥਦਓ। ਤਹਾਨੂੁੰ 1-888-

o

336-7735 ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਸਵੈਚਵਲਤ ਕਾਲਾਂ ਪਰਾਪਤ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੁੰ
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤਹਾਨੂੁੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਿ ਸੱ ਚਾਈ

o

ਿੈਡੀਕਲ ਿਾਸਕ ਪਾਓ।
ਵਨੈੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ
ਨਾ ਲਓ।

ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਲਾਿਿੀ ਹਨ। ਤਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਵਾਲੇ
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਕਰੀਵਨੁੰਗ ਅਫਸਰ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲਣ
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

✓ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਥਰ ਾਰ/ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਥਜਆਂ ਨਾਲ
ਥ ਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਤੋਂ ੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

o

ਨਾ ਿਰੋ

ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂੁੰ ਿੈਡੀਕਲ ਿਾਸਕ
ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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!

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਆਰੰ ਟੀਨ ਸਹੂਲਤ ਥ ਿੱ ਚ ਭੇਥਜਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਿਰਨਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੈਦ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱ ਖੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 1-833-784-4397

canada.ca/coronavirus
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