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ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ ਅਤ ੇਸਰਿਰਸਤ, 

ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਿਡੇਟ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਖ ਰਹੀ ਹਾ. ਚੀਨ ਪਵਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਪਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਨਵੇਂ 

ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਪਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲਟਨ ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਿੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸ 

ਨਹੀ ੀਂ. ਹਲਟਨ ਰੀਜਨ ਸਮੇਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਵੱਚ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਪਰਹਾ ਹੈ. ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਅਿਡੇਟਸ 

ਹਾਲਟਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ halton.ca/coronavirus ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ. 

ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾੀਂ ਪਵੱਚ ਬੁਖਾਰ ਜਾੀਂ ਖੰਘ ਅਤੇ / ਜਾੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ 

ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ. ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ 

ਜਾਣਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀ ੀਂ ਜਾੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਪਵੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਿਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾੀਂ ਪਦੱਤੀਆੀਂ ਪਸਫਾਰਸ਼ਾੀਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ.ੋ 

ਹਬੇੁਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ 

ਉਹ ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 14 ਪਦਨਾੀਂ ਪਵੱਚ ਹਬੁੀ ਸੂਬੇ (ਵੂਹਾਨ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 

 ਘਰ ਪਵਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਬੁੇਈ ਿਰਾੀਂਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਮਤੀ ਤੋਂ ਕੁਲ 14 ਪਦਨਾੀਂ ਤਕ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ, ਦਪੂਜਆੀਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਿਰਕ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ ਕਰ.ੋ

 ਕਨੇਡਾ ਿਹੁੰਚਣ ਦੇ 24 ਘੰਪਟਆੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਟਨ ਪਰਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਿ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ.ੋ

ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ (ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ, ਮਕਾਓ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 

ਉਹ ਪਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 14 ਪਦਨਾੀਂ ਪਵੱਚ ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ: 

 ਚੀਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਪਦਨ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾੀਂ ਲਈ ਸਵੈ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

 ਹਲਟਨ ਪਰਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਿ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ੋਜੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਹੈਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਿ ਨਾਲ 311, 905-825-6000 'ਤੇ ਜਾੀਂ 1-866-442-5866' ਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ 'ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਗੰਭੀਰ 

ਪਬਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੰੂ 911 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਪਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਿੈਰਾਮੇਪਡਕ ਨੰੂ ਸੂਪਚਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ  ਕਕਵੇਂ ਰੋਕਕਆ ਜਾਵੇ 

ਨਾਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾੀਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ: 

 ਹੱਿ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਜਾੀਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾੀਂ ਧੋਵੋ

 ਖਾੀਂਸੀ ਜਾੀਂ ਪਛੱਕ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਮੰੂਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰ;ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਸੂ਼ ਉਿਲਬਧ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ ਤਾੀਂ ਆਸਤੀਨ ਜਾੀਂ ਬਾੀਂਹ ਪਵਚ ਪਛੱਕ ਜਾੀਂ ਖਾੀਂਸੀ ਕਰ;ੋ

 ਪਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆੀਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾੀਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ; ਅਤੇ

 ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਰਹੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਗਪਰਕਾੀਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰਸੁਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਹਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵੀ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੰਦੇ ਰਪਹਣ ਦੇ ਨਾਲ 

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ. 

ਹਮੀਦਾਹ ਮੇਘਾਣੀ ਡਾ  

ਪਸਹਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਧਕਾਰੀ, ਹਲਟਨ ਖੇਤਰ 10 ਫਰਵਰੀ, 2020 




