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ਲਿੱਛਣ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ
ਨੋਟ: ਇਹ ਤਿੱਥ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਭਾਿੇਂ ਉਨਹਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ) ਅਤੇ ਲਿੱਛਣ ਿਾਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਇਿੱਕ ਨਿੀਂ ਵਕਸਮ ਦਾ ਿਾਇਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ
ਵਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਨੰ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ ਵਜਨਹਾਂ ਨੰ

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ । ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ
ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣਾ ਖੁਦ ਨੰ , ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਢੰ ਗ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੰ ਨਾ ਵਚਰ?
ਜੇ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣ ਸੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਅਲਿੱਗ ਰਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ
ਤੁਹਾਨੰ ਦਿੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ
ਿੀ ਲਿੱਛਣ ਮੌਜਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰੇ 14 ਵਦਨਾਂ
ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱਖਣ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਅਵਜਹਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਿਿੱਚ ਪਰੇ 24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
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ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰੇ 24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱਛਣ ਨਾ
ਆਉਣ ਤਿੱਕ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਪਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਨੰ ਠੰਢ ਲਿੱਗਣ ਜਾਂ ਫਲ ਿਰਗੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ

ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਾਲਮ A ਵਿਿੱਚ ਸਚੀਬਿੱਧ ਵਕਸੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਲਿੱਛਣ ਿਾਲੇ , ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲਮ B ਵਿਿੱਚ

ਸਚੀਬਿੱਧ (ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ) ਦੋ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ
ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 10
ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸਰਤੇ ਪਰੇ 24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਾ
ਆਿੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਉਦੋਂ

ਤਿੱਕ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਿੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਪਰੇ 24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਆਿੇ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਪਿੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

A

B

ਬੁਖਾਰ/ ਠੰਢ ਲਿੱਗਣਾ

ਿਿੱਗਦਾ ਨਿੱਕ

ਖੰ ਘ

ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ

ਗਲੇ ਵਿਿੱਚ ਖਰਾਸ/ ਗਲਾ ਬੈਠਣਾ

ਥਕਾਨ

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸਕਲ

ਅਿੱਖਾਂ ਵਿਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀਪਣ (ਕੰ ਨਜਕਵਟਿਾਇਵਟਸ)

ਸਿਾਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਿੱਗਣਾ

ਵਸਰ ਦਰਦ

24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ

ਅਵਗਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਧਿੱਫੜ ਹੋਣਾ
ਜੇ ਵਨਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਵਮਲਣਾ
ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਭੁਿੱਖ ਨਾ ਲਿੱਗਣਾ

ਮੈ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਨਤੀਜੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਫਰ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਮੌਜਦਾ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਿਾਲੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ
ਕਾਰਨ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਿਿੱਚ ਕਈ ਵਦਨ ਲਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਮਲਣ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਨੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਸਹਤ ਪਵਰਿਾਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ
ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Health Links--Info Santé ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਈਨ ਲਈ 204-788-8200'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
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ਹੋ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ 1-888-315-9257 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇਕਾਂਤਿਾਸ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਅਿੱਲਗ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ (ਘਰੇਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਂਡੋ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਵਨਿਾਸ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਇਟ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਨਿੱਜੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ
ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫੁਿੱਟ) ਦੀ ਦਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ
ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਾਂਤਿਸ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੰ ਮ, ਸਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,
ਵਗਰਜਾਘਰ) 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।
ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਖਰੀ ਮੰ ਵਜ਼ਲ‘ਤੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਿਿੱਖਰਾ
ਬਾਥਰਮ ਿਰਤੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਿੱਕੋ ਹੀ ਬਾਥਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼/ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ
ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਮੰ ਵਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋਘਿੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫੁਿੱਟ) ਦੀ ਦਰੀ ‘ਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਿੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19
ਿਾਲੇ ਘਰੇਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਇਿੱਥੇ ਕਵਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਮਵਹਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱਲੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਵਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਘਿੱਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਵਰਆਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ।
ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਬਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਵਨਯਵਮਤ ਆਉਂਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਸਵਚਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੰ ਰੋਕੋ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਮੇ,
ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਵਪਸਟ, ਵਫਜ਼ੀਓਥੈਰਾਵਪਸਟ, ਸੋਸਲ ਿਰਕਰ, ਆਵਦ ਸਾਮਲ ਹਨ) ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ?
ਵਜਹੜਾ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸਨੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਨਿੇਂ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿੱਬ ਹੈ:

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਨਿੇਂ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਵਸਰ ਦਰਦ, ਨਿੱਕ ਿਗਣਾ, ਗਲੇ ਵਿਿੱਚ
ਖਰਾਸ, ਸਾਹ ਚੜਹਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਮੌਵਖਕ (ਮੰ ਹ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ) ਵਡਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰ ਵਦਨ ਵਿਿੱਚ ਦੋ
ਿਾਰ (ਸਿੇਰ ਅਤੇ ਰਾਤ) ਚੈਿੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਿੇਖਣਾ ਮਹਿੱਤਿਪਰਨ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਚੈਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਵਮੰ ਟ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾ ਕੁਝ
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ਖਾਓ-ਪੀਓ, ਨਾ ਵਸਗਰਟ ਪੀਓ ਜਾਂ ਗਮ ਚਬਾਓ। ਐਸੀਟਾਵਮਨੋਵਫ਼ਨ (ਟਾਇਲੇ ਨੋਲ®) ਜਾਂ ਬਰੁਫੇਨ (ਐਡਵਿਲ®) ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 4
ਘੰ ਟੇ ਤਿੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਵਰਕਾਰਡ
ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿੈ-ਵਨਗਰਾਨੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਿੱਛਣ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਿੱਚ ਮੁਸਕਲ, ਸਾਹ ਚੜਹਨਾ), ਤਾਂ:

• Health Links -- Info Santé ਨੰ (204-788-8200 ਜਾਂ 1-888-315-9257) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਿੱਕ ਨਰਸ ਇਹ
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

• ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ 911 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਮਹਿੱਤਿਪਰਨ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੰ ਵਦਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਪੌਸਵਟਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਾਫ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਵਜਿੇਂ, ਪਾਣੀ) ਲਿੋ।
• ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਗਲੇ ਲਈ ਐਸੀਟਾਵਮਨੋਵਫ਼ਨ (ਟਾਇਲੇ ਨੋਲ®) ਜਾਂ ਬਰੁਫੇਨ (ਐਡਵਿਲ®) ਲਿੋ।
• ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ਅਜੇ ਿੀ ਵਿਟਾਵਮਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਤਣਾਅਪਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱਲੇ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦਵਜਆਂ ਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਵਜਆਂ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਿੱਖਣਾ
ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 15 ਸਵਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਜਸ
ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 60 ਪਰਤੀਸਤ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਿੇ:

• ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ (ਦਵਜਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ)
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• ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
• ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
• ਸਾਂਝੀਆਂ ਘਰੇਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ, ਆਵਦ)
• ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ
• ਕੜੇ ਦਾ ਵਨਪਟਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਟਸ) ਜਾਂ ਦਵਸਤ ਕਿੱਪਵੜਆਂ ਨੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੀ ਹਿੱਥ ਗੰ ਦੇ
ਲਿੱਗਣ
ਆਪਣੀਆਂ ਖੰ ਘਾਂ ਅਤੇ ਵਛਿੱਕਾਂ ਨੰ ਕਿਰ ਕਰਨਾ

• ਆਪਣੀ ਸਲੀਿ ਜਾਂ ਵਟਸ ਵਿਿੱਚ ਖੰ ਘੋ ਜਾਂ ਵਛਿੱਕ ਮਾਰੋ।
• ਿਰਤੇ ਹੋਏ ਵਟਸ ਨੰ ਤੁਰੰਤ ਕੜੇਦਾਨ ਵਿਿੱਚ ਸੁਿੱਟ ਵਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਿੋ, ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਘਰੇਲ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ

• ਬਰਤਨ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਗਲਾਸ, ਕਿੱਪ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਰਤਨ, ਤੌਲੀਏ, ਵਬਸਤਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੰ ਹ
ਵਿਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵਸਗਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਰਿੱਖਣਾ

• ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਪਖਾਨੇ, ਟਟੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਸਵਿਿੱਚ, ਡੋਰਨੋਬਸ, ਟੀਿੀ, ਫੋਨ, ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕਸ ਅਤੇ ਟੀਿੀ
ਵਰਮੋਟ) ਨੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੋ ਿਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

• ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਕੀਟਾਣਨਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਘੁਵਲਆ ਬਲੀਚ ਘੋਲ (ਹਰ ਇਿੱਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ
ਲਈ 20 ml [ਚਾਰ ਚਮਚੇ] ਬਲੀਚ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਗੜਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਤਹਾ ਨੰ ਇਕ ਵਮੰ ਟ ਲਈ ਵਗਿੱਲਾ ਰਵਹਣ ਵਦਓ।

• ਵਡਸਿਾਸਰ ਜਾਂ ਿਾਵਸੰ ਗ ਮਸੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਨੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਿਧੀਆ ਹਿਾਦਾਰੀ ਹੈ

• ਜੇ ਮੌਸਮ ਿਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਹ ਵਦਓ।

ਜੇ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦਾ/ਰਵਹੰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਜਸ ਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ
ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕ ਕਰਾਂ?
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਹਨ ਜਾਂ
ਪਰਤੀਰੋਧੀ ਪਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਲੋ ਕ)।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰ ਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਿੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨਾ
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ਮੁਸਕਲ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ Health Links – Info Santé ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਨਤਕ
ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਿਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲਿੀਂ ਥਾਂ ਲਿੱਭਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:

• Health Links -- Info Santé ਨੰ 204-788-8200 ਜਾਂ1-888-315-9257‘ਤੇ
ਜਾਂ ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ:

• ਜੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ –
www.manitoba.ca/covid19/resources/index.html#factsheets

• ਮੈਨੀਟੋਬਾਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਬਸਾਈਟ –www.manitoba.ca/covid19/
• ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਬਸਾਈਟ –www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
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