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COVID-19 ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ ਿਾਂ ਉਹਿਾਂ ਨਵਿੱਚ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਨਸਤ ਹਣੋ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ। ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹਿਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿ ੰ  ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਾ ਪਤਾ ਹਵੋੇ ਿੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵਿੱਚ ਆਏ 

ਹਿ। ਇਸ ਕਾਰਿ ਲਈ, ਪਬਨਲਕ ਹਲੈਥ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਿਗੇ ਨਿਿੱਥੇ COVID-19 ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਨਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਵੋਗੇਾ। ਿਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਇਹਿਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਿਗਹਾ ‘ਤ ੇਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਿ ੰ  ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ 
ਫਰੇੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ14 ਨਦਿਾਂ ਤਿੱਕ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵ-ੈਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕੇਰ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਨਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ 
ਤੁਰੰਤ ਖਦੁ ਿ ੰ  ਇਕਿੱਲਤਾ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਓ। 

ਇਿੱਕ ਔਿਲਾਈਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟ ਲ https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/ ਨਵਖੇ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਨਿਆਿ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖੋ ਨਕ ਪਬਨਲਕ ਹਲੈਥ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰੀ COVID-19 ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਹਏੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ 

ਕਰਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿਗੇ ਨਿਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੋਂ ਹੋਈ ਹ।ੈ 

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵ-ੈਨਿਗਰਾਿੀ ਨਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? 

ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਵੇਂ, ਿਾਂ ਨਵਗੜ ਰਹੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਨਖਆਲ ਰਿੱਖੋ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਨਸਰ ਦਰਦ, ਵਗਦਾ ਿਿੱਕ, ਖਰਾਬ 

ਗਲਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਮਨਹਸ ਸ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ। ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਲਈ, ਇਿੱਥ ੇਿਾਓ: 

www.manitoba.ca/covid19/about/index.html. 

ਮ ੰ ਹ ਨਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਪਮਾਿ ਚੈਿੱਕ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ (ਨਿਸ ਿ ੰ  ਮ ੰ ਹ ਨਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਦਿ 

ਨਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਿ ਮਾਪੋ। ਤਾਪਮਾਿ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਿ ਮਾਪਣ ਤੋਂ 30 ਨਮੰਟ 

ਪਨਹਲਾਂ ਖਾਓ-ਪੀਓ ਿਾ, ਅਤ ੇਿਾ ਹੀ ਨਸਗਰਟ ਪੀਓ ਿਾਂ ਬਬਲਗਮ ਚਬਾਓ। ਐਨਸਟਾਨਮਿੋਫੇਿ (Tylenol®) ਿਾਂ ਇਬੁਪੂਫੇਿ 

(Advil®) ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਚਾਰ ਘੰਟ ੇਉਡੀਕ ਕਰੋ। 

ਤਾਪਮਾਿ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਿੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਿ ਅਤ ੇਮਨਹਸ ਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਲਿੱਛਣ ਮਾਪੋ। 

ਿ ੇਮਰੇੇ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਸਤ ਹੋ ਿਾਣ, ਤਾਂ ਮਿੈ  ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਿੱਚ ਕਾਲਮ A ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਲਿੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਵਗੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਨਫਰ ਕਾਲਮ 

B (ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਿੀ ਦੇਖੋ) ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਕੋਈ ਦੋ ਿਾਂ ਵਿੱਿ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਵਗੜ ਿਾਂਦ ੇਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 

ਮਾਮ ਲੀ ਹੀ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨਰਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਇਕਿੱਲਤਾ ਨਵਿੱਚ ਰਨਹਣ ਸੰਬੰਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Health Links – Info Santé (204-788-8200 ਿਾਂ 1-888-315-

ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤਿੱਥ-ਸ਼ੀਟ 

ਿ ਿ 2021 
ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਿੀ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਤਰੌ ‘ਤੇ 
COVID-19 ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਨਵਿੱਚ ਆਉਣਾ 

https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/
https://manitoba.ca/covid19/updates/about.html
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/coronavirus/temperature.pdf
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9257) ਿ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਿ ੰ  Health Links – Info Santé ਿ ੰ  ਆਪਣੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਿਤਕ ਸੰਪਰਕ ਨਵਿੱਚ ਆਉਣ 

ਬਾਰੇ ਸ ਚਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

A B 

• ਬੁਖਾਰ / ਕਾਂਬਾ 
• ਖੰਘ 

• ਖਰਾਬ ਗਲਾ / ਬੈਨਠਆ ਗਲਾ 
• ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

• ਸੁਆਦ ਿਾਂ ਮਨਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਿਾ ਚਿੱਲਣਾ 
• 24 ਘੰਨਟਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਲਟੀਆਂ ਿਾਂ ਲੈਟਰੀਿ 

• ਵਗਦਾ ਿਿੱਕ 

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਵਿੱਚ ਦਰਦ 

• ਥਕਾਵਟ 

• ਲਾਲ ਅਿੱਖ (ਕੰਿਕਟੀਵਾਈਨਟਸ) 

• ਨਸਰ ਦਰਦ 

• ਅਣਿਾਣ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਖਰਾਸ਼ 

• ਖਰਾਬ ਢੰਗ ਿਾਲ ਭੋਿਿ ਨਖਲਾਉਣਾ, ਿੇਕਰ 

ਬਿੱਚ ੇਹੋ 

• ਿੀ ਮਚਲਾਉਣਾ ਿਾਂ ਭੁਿੱਖ ਿਾ ਲਿੱਗਣੀ 
 

ਿੇਕਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਸਤ ਹੰੁਦ ੇਹਿ (ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ 
ਮਨਹਸ ਸ ਹੋਣਾ), ਤਾਂ 911 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਨਵਭਾਗ ਨਵਖੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਵਿਾਿੀ ਲਓ। 

ਿਕੇਰ ਮਿੈ ੰ  ਲਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਿੈ ੰ  ਟਸੈਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਿਕੇਰ ਮੈਂ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ/ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੈ ੰ  ਸਵ-ੈਇਕਿੱਲਤਾ (ਕਵਾਰੰਟਾਈਿ) ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਕਉਂ ਹੈ? 

ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਿੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਿਸ ਨਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ 
(ਕਵਾਰੰਟਾਈਿ) ਕਰਿੀ ਹੈ ਿਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਮਨਹਸ ਸ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵਿੱਚ ਿਹੀਂ ਆਏ ਹੋ (ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਅਨਿਕਾਰੀ 
ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕੀਤ ੇਮੁਤਾਬਕ, ਿਾਂ ਸਫਰ ਕਰਕੇ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ (ਕਵਾਰੰਟਾਈਿ) ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ? 

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਨਿਹੀ ਿਗਹਾ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਨਿਸ ਿ ੰ  ਸੰਭਵ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀ ਿਗਹਾ ਵਿੋਂ ਸ ਚੀਬਿੱਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  
ਘਿੱਟੋ-ਘਟ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰਿਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਿਗਹਾ ਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-
ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰੋ। 

ਮੈਂ ਨਕਸ ੇਅਨਿਹੀ ਿਗਹਾ ‘ਤ ੇਨਗਆ/ਗਈ ਹਾਂ ਨਿਿੱਥੇ ਪਬਨਲਕ ਹਲੈਥ ਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸੰਭਵ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ 

ਨਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿ ੰ  ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੈ ੰ  ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ (ਕਵਾਰੰਟਾਈਿ) ਨਕਉਂ ਿਹੀਂ ਕਰਿੀ ਹੈ? 

ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਵ ਸੰਪਰਕ ਘਿੱਟ ਿੋਨਖਮ ਵਾਲੇ ਹੰੁਦ ੇਹਿ। ਨਿਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ 

ਅਨਿਕਾਰੀ ਵਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੋਂ ਪਛਾਣ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਿਾਂ ਿ ੰ  ਸੰਭਵ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀ ਿਗਹਾ ਵਿੋਂ ਸ ਚੀਬਿੱਿ 

ਕੀਤੀ ਿਗਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ 

ਦ ਨਿਆਂ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਓ, ਅਤ ੇਵਿੱਡ ੇਇਕਿੱਠ ਨਵਿੱਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਨਿਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕਰੀਬੀ 
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ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿੇਰਾ ਿੋਖਮ ਹੈ। ਿੇਕਰ COVID-19 ਦੇ 

ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਸਤ ਹੰੁਦ ੇਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿ ੰ  ਬਾਕੀਆਂ ਿਾਲੋਂ ਵਿੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਫਲੈਅ ਿ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਅਨਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਿਾਂ ਹਿ ਿੋ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਿ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਪਨਹਲਾਂ ਬੰਦ ਿਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਿਗਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਨਗਣਤੀ ਿ ੰ  ਘਟਾਓ। 

ਦ ਿਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿੱਲਾਂ ਵਿੱਲ ਨਿਆਿ ਨਦਓ, ਨਿਿਹ ਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

• ਨਬਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰੇ ਰਨਹਣਾ 
• ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਿ ੰ  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿੋਣਾ/ਸੈਿੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਿਾ 
• ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ 

• ਨਿਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦ,ੇ ਿਾਂ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣਾ। 
• ਵੈਕਸੀਿ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੈਕਸੀਿ ਲਗਵਾਉਣਾ। 
ਅਖੀਰ ਨਵਿੱਚ COVID Alert App ਿ ੰ  ਅਿੱਿ ਹੀ ਡਾਉਿਲੋਡ ਕਰੋ www.canada.ca/en/public-health/services/ 

diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html. COVID Alert App ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਚਿੱਕਰ ਿ ੰ  
ਤੋੜਿ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਿ ੰ  ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਨਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇCOVID-19 ਦੇ ਹੋਰ 

ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਿ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਸੰਭਵ ਿਿਤਕ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆ ਂਿਗਹਾਵਾਂ ਬਾਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਕਿੱਥ ੇਲਿੱਭ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਸੰਭਵ 

ਿਿਤਕ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆ ਂਿਗਹਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ #RestartMB Pandemic Response System ਖੇਤਰ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਿੱਬ ਪੇਿ 

‘ਤੇ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

Interlake Eastern Regional Health Authority 

Northern Regional Health Authority 

Prairie Mountain Health 

Southern Health – Santé Sud 

Winnipeg Regional Health Authority 

ਉਹਿਾਂ ਉਡਾਿਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਨਿਸ ਨਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਕਰਨਮਤ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਇਿੱਥੇ ਪਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ www.manitoba.ca/ 

covid19/updates/flights.html 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html
https://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/index.html
https://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/interlake_eastern/index.html
https://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/northern/index.html
https://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/prairie_mountain/index.html
https://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/southern/index.html
https://www.manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/winnipeg/index.html
https://www.manitoba.ca/covid19/updates/flights.html
https://www.manitoba.ca/covid19/updates/flights.html
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COVID-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਕਾਲ ਕਰੋ: 
• Health Links - Info Santé ਿ ੰ  204-788-8200 ਿਾਂ 1-888-315 9257 ਿੰਬਰ ‘ਤ ੇ

ਇਿੱਥੇ ਿਾਓ: 

• ਮੈਿੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ COVID-19 ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.manitoba.ca/covid19/ 

• COVID-19 ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ (ਕਵਾਰੰਟਾਈਿ) ਅਤ ੇਇਕਿੱਲਤਾ ਤਿੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ – 

www.manitoba.ca/covid19/updates/resources.html#factsheets 

• ਕੈਿੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ COVID-19 ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ– 

www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html 
 

https://www.manitoba.ca/covid19/
https://www.manitoba.ca/covid19/updates/resources.html
https://www.manitoba.ca/covid19/updates/resources.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

