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ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਪਿਗਰਾਿ ਜੀ, 
 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਿਵੇਂ ਕਾਰੋਿਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦ ੇਬਾਰ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਇਹ ਪ ੱਠੀ ਪਲਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ 
ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਵੱ  ਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਹਣ ੇਆਏ ਹਿ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ  ਾਹਾਂਗੀ ਪਕ  
ਅੱਜ ਤਕ ਹਾਲਟਿ ਖੇਤਰ ਪਵੱ  ਇਸ ਪਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਈੋ ਿੱਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਮਹਣ ੇਿਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਪਕ ਸਾਡੀ ਕਪਮਊਪਿਟੀ ਲਈ 
ਜੋਖਮ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ ੇਬਾਰ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿੇਮ ਿਾਲ ਸਾਡੀ 
ਵਬੈਸਾਈਟ  halton.ca/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। 

COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਪਵੱ  ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਖੂੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਵੱ  ਕਠਿਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈੋ ਪਵਸ਼ਸ਼ੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਵਕੈਸੀਿ ਮੌਜ ਦ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਿਵੇਂ ਕਾਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਿਣ ੇਆਿ ਠੀਕ 
ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਿ। 

 

ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਕੈਿੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ (travel health advisory) ਦੇਖ ੋ
ਅਤ ੇਿਤਾ ਲਾਓ ਪਕ COVID-19 ਿਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਰਭਾਪਵਤ ਇਲਾਕ ੇਪਕਹੜੇ ਹਿ। 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਸ  ੀ ਪਵੱ   ੀਿ, ਹਾਂਗ 
ਕਾਂਗ, ਈਰਾਿ, ਇਟਲੀ, ਪਸੂੰ ਗਾਿੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹਿ। 

 

COVID-19 ਿਾਲ ਿਰਭਾਪਵਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਪਕਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਪਕ ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 14 
ਪਦਿਾਂ ਲਈ ਆਿਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਧਆਿ ਖੁਦ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਪਵਕਸਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਖੁਦ ਿ ੂੰ  ਦ ਪਜਆਂ ਤੋਂ ਫੌਰਿ ਵੱਖ ਕਰ 
ਲਓ ਅਤੇ ਹਾਲਟਿ ਪਰਜਿ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ  ਿ ੂੰ  311, 905-825-6000 ਜਾਂ ਟੌਲ-ਫਰੀ 1-866-442-5866 ਿੂੰ ਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 

ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਰੋਸਕਆ ਜਾਏ 

ਸਾਹ ਿਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਿ ੂੰ , ਪਜਿਹ ਾਂ ਪਵੱ  COVID-19 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ੂੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ: 
 ਆਿਣ ੇਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਿਾਲ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਾਲ  ੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ; 
 ਖੂੰਘ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਿਿੱਛਦੇ ਸਮੇਂ ਆਿਣਾ ਮ ੂੰ ਹ ਅਤ ੇਿੱਕ ਢੱਕ;ੋ ਜੇ ਪਟਸ਼  ਿੇਿਰ ਉਿਲਬਧ ਿਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਆਿਣ ੇਕਿੜ ੇਦੀ ਬਾਂਹ 

ਜਾਂ ਬਾਜ਼  ਪਵੱ  ਪਿਿੱਛ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਖੂੰਘੋ; 
  ੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸਤਹਾਂ ਿ ੂੰ  ਿੇਮ ਿਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤ ੇਕੀਟਾਣ -ਮੁਕਤ ਬਣਾਓ; ਅਤ ੇ

 ਜੇ ਪਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਘਰ ਪਵੱ  ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਲੱਛਣ  ਲੇ ਿਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 

 

ਸਾਡੀ ਕਪਮਊਪਿਟੀ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਿ ਰਿ ਹਿ। ਪਜਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਿਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਮਲੇਗੀ, 
ਹਾਲਟਿ ਪਰਜਿ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ  ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਫੌਰਿ ਇਸਦੀ ਸ  ਿਾ ਦੇਣਗੇ। 

 
Dr. Hamidah Meghani 

ਪਸਹਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਹਾਲਟਿ ਖੇਤਰ 

29 ਫਰਵਰੀ, 2020 

https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Diseases-Infections/New-Coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/covid-19-affected-areas-list.html

