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 COVID-19 ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ 

 

 ਸਜਵੇਂ ਸਕ COVID -19 ਦਾ ਪਰਕਪੋ ਸਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਕਿਤ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਿਾਰ ੇਓਨਟਾਰੀਅਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਉਦੇਂ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਤੁਰੂੰਤ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਨ ੂੰ  COVID -19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਓਨਟਾਰੀਓ ਸਵੱਚ ਇਿ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਸਰਹਾ ਹਾਂ। 

 

ਅੱਜ ਤੱਕ, COVID-19 ਦੇ ਕਲੀਸਨਕਲ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ,ੇ ਮੈਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋਰਦਾਰ ਿਲਾਹ ਦੇ 

ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਸਕ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਰ ਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਜੇ ਕਰਨl  ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਸਵੱਚ ਿਾਡੇ ਤਾਜਾ 

ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਬੱਸਚਆਂ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਪਿੀ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  14 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਲਈ ਿਵੈ-ਅਲੱਗ ਰਸਹਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਵੱਚ ਿਾਰ ੇ

ਪਬਸਲਕ ਿਕ ਲ ਦੋ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਲਈ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਸਖਆ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ l 

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਸਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤ ੇਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਰੂੰਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚਅੁਲ ਸਵਕਲਪਾਂ ਵੱਲ 

ਸਧਆਨ ਦੇਣ l  

 

ਲੂੰਬੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਘਰਾਂ ਲਈ ਿਾਡੀ ਹਾਲੀਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਿਮਾਨ, ਮੈਂ ਿਾਰ ੇਲਾਇਿੂੰਿਸੁ਼ਦਾ ਚਾਈਲਡ 

ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱਸਚਆਂ, ਮਾਸਪਆਂ, ਿਟਾਫ ਅਤ ੇਿੈਲਾਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਕਿੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਅਤ ੇਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸਤਹਾਿ ਦੀ ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਿ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ COVID -19 ਨਾਲ ਿਬੂੰਧਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈl  ਇਹ 

ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀ ਂਕੋਵੀਡ -19 ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ l 

 

ਮੈਂ ਿਾਰ ੇਵੱਡੇ ਿਮਾਗਮਾਂ ਅਤ ੇ250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਕਠੱਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹਾਂ l 

ਛੋਟੇ ਇਕੱਠਾਂ ਬਾਰ ੇਪਰਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਬੂੰਧਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈl  ਮੈਂ ਿਾਰ ੇਓਨਟਾਰੀਅਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਪਛਾਣਨ 

ਅਤ ੇਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਨੋਸਟਿ ਤੱਕ ਿਮਾਜਕ ਦ ਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨ। ਿੂੰਿਥਾਵਾਂ ਜੋ 

ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਚਅੁਲ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈl 

 

ਮੈਂ ਿਾਰ ੇਓਨਟਾਰੀਅਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਸਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਸਖਆ 

ਲਈ ਹਰ ਸਦਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਨ੍ਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਅਕਿਰ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਅਲਕਹੋਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਥ ਿੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨਾਲ ਧੋਵ ੋ

 ਆਪਣੀ ਆਿਤੀਨ ਸਵਚ ਸਛੱਕ ਅਤੇ ਖੂੰਘ 

 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਬੱਚੋ 

 ਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਜੋ ਸਬਮਾਰ ਹਨ 

   ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਸਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵਚ ਰਹ.ੋ ਖਾਿਕਰ, ਲੂੰਬੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਰਸਹਣ ਵਾਲੀ 

ਿਸਥਤੀ ਬਾਰ ੇਨਾ ਵੇਖੋ



 

 

COVID-19 ਵਾਲੇ ਬਹਤੁ ੇਮਰੀਜ ਹਲਕੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਇਿ ਲਈ ਇਹ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਸਕ 

ਓਨਟੇਰੀਅਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਸਹਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬਮਾਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦ ਸਜਆਂ ਸਵਚ ਸਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਸਕਆ ਜਾ ਿਕ ੇl 

ਕੱਲ੍, ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕ ਘਰ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕ 

ਅਗਲੇਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕਿ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ ਅਤ ੇਟੈਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਗ  

ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ l 

 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਿਰੋਤ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਗਲੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਿੂੰਭਾਵਤ ਟੈਿਸਟੂੰਗ 

ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ ੇl  ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਸਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਿੀ ਂਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 

ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਇਨ੍ਾਂ ਿਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ l ਵਾਇਰਿ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ 

ਕਰਕ ੇਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ COVID-19 ਵੈਬਿਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ l 

 

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਇਹ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਯਮਤ ਰਟੁੀਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣਗ,ੇ ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਵਚ ਆਉਦੇਂ 

ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਵਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਅਤ ੇਿਾਡੀ ਿਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਿੋਂ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ 

ਹੋਣਗ ੇl ਮੈਂ ਿਾਰ ੇਓਨਟਾਰੀਅਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਉਦੇਂ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ 

ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇਮੈਂ COVID -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤ ੇਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜੋ ਪਰਤੀਸਕਰਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਸਰਹਾ ਹਾਂ ਬਾਰ ੇਸਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ l  

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁ਼ਭਸਚੂੰਤਕ, 

 

 
 
 
David Williams, MD, MHSc, FRCPS  

ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਿਰ 

 

 ਨੱਥੀ 

 
c: Peter Donnelly, President and Chief Executive Officer, Public Health Ontario 
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