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 ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰ ੇਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ ਅਤ ੇਸਰਿਰਸਤ, 

 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਲਖ ਪਰਹਾ ਹਾਾਂ ਪਿ ਹਾਲਟਨ ਖੇਤਰ ਪ ੱਚ COVID-19 ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 7 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨ ੂੰ  

ਹ ਾਈ ਤੋਂ  ਾਿਸ ਆਈ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸੋਮ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਲੱਛਣਾਾਂ  ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਮ ਾਰ 9 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ  ਹੈਪਮਲਟਨ ਹੈਲਥ ਸਾਇੂੰਸਜ਼ (HHS) 

ਜੁਰਾਪ ਨਸਿੀ ਹਸਿਤਾਲ ਪ ਖੇ ਟੈਸਟ ਿੀਤਾ ਪਗਆ। ਉਹ HHS ਪ ਖੇ ਇੱਿ ਮ ਹਰਲੀ ਿਤਾਰ ਦੀ ਪਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ  ਰਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਪਲੂੰਗਟਨ ਪ ੱਚ 

ਰਪਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਿਤਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਾ ਧਾਨੀਆਾਂ  ਰਤਲਈਆਾਂ ਅਤੇ ਪਮਆਰੀ ਸੂੰਚਾਲਨ ਿਰਪਿਪਰਆ ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਿੀਤੀ, ਪਜਸ ਪ ੱਚ ਟੈਸਟ 

ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਿਣ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼  ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਘਰ ਪ ੱਚ ਹੈ, ਪਜੱਥੇ ਉਹ ਸ ੈ-ਅਲਪਹਦਗੀ ਪ ੱਚ ਰਪਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਾਲਟਨ ਖੇਤਰ ਪ ੱਚ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਰਪਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਿਰਾਾਂਤਿੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਪਸਹਤ ਹਮ-ਅਹਦੁਾ ਅਤ ੇ ਸਨੀਿ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪਗਆਤ ਸੂੰਿਰਿਾਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਪਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ   ਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰਿਰਿ ਪ ੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ 

ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਪਿ ਿੀ ਿੋਈ ਸੂੰਭਾ ੀ ਪਸਹਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  www.halton.ca/coronavirus ਪ ਖੇ ਸਾਡੀ 

 ੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਿਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਆੁਰਾ ਸ ਪਚਤ ਰਪਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਸਫਾਰਸਾ ਂ

ਆਉਣ  ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਬਰੇਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮਾਪਿਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ  ਾਸਤ ੇਿੈਨੇਡਾ ਸਰਿਾਰ ਦੀ  ੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤ ੇ

COVID-19 ਤੋਂ ਿਰਭਾਪ ਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਨ ੀਨਤਮ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਿੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਿ ਪਸਹਤ ਏਜੂੰਸੀ ਇਹ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਿਰ 

ਰਹੀ ਹੈ ਪਿ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੈਲਣ ਿਰਿ ੇਿੈਨੇਡੀਅਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰੂਜ ਸਸਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ 

ਲੈਣ  ਾਲੇ  ਾਇਰਸ ਪਜਸ ਪ ੱਚ ਨ ਾਾਂ ਿੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ  ਾਇਰਸ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੂੰਿਰਿ ਿਰਿ ੇਿਰ ਜ਼ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ 

ਸਿਦਾ ਹੈ। 

 

ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹ ੇਹਨ 

ਿੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਿ ਪਸਹਤ ਏਜੂੰਸੀ ਪਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ ਪਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਿੈਨੇਡਾ  ਾਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਪਦਨਾਾਂ ਤੱਿ ਆਿਣੀ ਪਸਹਤ ਦੀ 

ਪਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨ। COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਪ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੁਖਾਰ, ਖੂੰਘ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਪ ੱਚ ਮੁਸ਼ਪਿਲ। ਿਪਰ ਾਰ ਪ ੱਚ ਿੋਈ  ੀ ਪਜਸਪ ੱਚ 

ਲੱਛਣ ਪ ਿਸਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਪਿਛਲੇ 14 ਪਦਨਾਾਂ ਪ ੱਚ ਿੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਤੇ  ੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਪਿਸ ੇCOVID-19 ਿੇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਿੀ 

ਸੂੰਿਰਿ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨ ੂੰ  ਘਰ ਪ ਖੇ ਸ ੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿ ਲ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤ ੇਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਿ ਹੈਲਥ ਨ ੂੰ  

ਤੁਰੂੰਤ 311 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਟੋਲ 1-866-442-5866 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਿੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਿਰ ਚੁੱਿੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ 

ਪ ੱਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿ ਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਿਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ੈ-ਅਲਪਹਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

ਸਕਸ ੇਪੁਸਟੀ ਕੀਤੇ COVID-19 ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਿ ਹੈਲਥ ਿੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਿੇਸਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੂੰਿਰਿਾਾਂ ਦੀ ਨੇਪੜਓ ਾਂ ਪਨਗਰਾਨੀ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 

ਿਪਰ ਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਿਰਦਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਪਿਸ ੇਪ ਅਿਤੀ ਪ ਸੇ਼ਸ਼ ਦੀ COVID-19 ਿੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤ ੇਿੇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੂੰਿਰਿ ਹੋਣ ਦੀ 

ਿਛਾਣ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  14 ਪਦਨਾਾਂ  ਾਸਤੇ ਸ ੈ-ਅਲੱਗ ਿਰਨ ਲਈ ਪਿਹਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਸ ੈ-ਅਲਪਹਦਗੀ ਦੀ ਪਦਸ਼ਾ ਿੇ ਲ ਨਜ਼ਦੀਿੀ 

ਸੂੰਿਰਿ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗ  ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿਪਰ ਾਰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਾਂ ਿਪਰ ਾਰਾਾਂ ਦੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਸਿ ਲ ਪ ੱਚ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਿ ਪਿ 

ਜਨਤਿ ਪਸਹਤ ਦਆੁਰਾ ਹੋਰ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਪਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ। 

 

ਸਾਹ ਸਕਸਰਆ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਰੋਸਕਆ ਜਾਵੇ 

COVID-19 ਸਮੇਤ ਸਾਹ- ਾਇਰਸਾਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਇਹ ਹੈ: 

• ਜੇ ਸਬਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵਿੱਚ ਰਹੋ 

• ਆਿਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਅਿਸਰ ਧੋ ੋ ਜਾਾਂ 60-90% ਅਲਿੋਹਲ ਨਾਲ ਇੱਿ ਅਲਿੋਹਲ-ਆਧਾਪਰਤ ਹੱਥ ਰਗੜੋ 

• ਖੂੰਘ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਆਸਤੀਨ ਜਾਾਂ ਪਟਸ਼  ਪ ੱਚ ਪਛੱਿ 

• ਹੱਥ ਧੋਏ ਪਬਨਾਾਂ ਆਿਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਿ ਜਾਾਂ ਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ 

• ਅਿਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛ ਹੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼ ਿਰ ੋ

•  

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤ ੇਤੂੰਦਰਸੁਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰ ਉਚੱ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਿਬਪਲਿ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅੱਿਡੇਟ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖੇਗੀ ਜਦ ਨ ੀ ਾਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਉਿਲਬਧ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਡਾ. ਹਮੀਦਾ ਮੇਘਨੀ 

ਮੈਡੀਿਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਹਾਲਟਨ ਰੀਜ਼ਨ          ਮਾਰਚ 11, 2020 

                   

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pa&a=www.halton.ca%2Fcoronavirus

