
 
 
 

13 ਅਪ�ੈਲ 2021 

ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤ ੇਗੁਆਂਢੀਓ, 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਜੋ ਵੀ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸ� 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੇ ਆਰਡਰ 
(Stay-at-Home Order) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਥਤੀ 
ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਹ�।  

ਹੁਣ, ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ, ਅਸ� ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਕਾਬ ੂਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਪ�ਤੀ ਸ�ਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹ�।   

ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤ ੇਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ� Ontario ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-
19 ਦ ੇਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਾਮਿਲਆ,ਂ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਸਾਰ, ਅਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਨਾਲ� 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਖਿਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਘਰ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕ, Lakeridge Health ਿਵਖੇ, Durham 
Region ਿਵੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾਖਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਵੇਵ 1 ਜ� 2 ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਨਾਲ� ਵੱਧ ਹੈ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਅਸ� ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹ�। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ - ਜੋ ਿਕ ਮਾਪੇ, ਸਾਥੀ, ਭਣੈ-ਭਰਾ, 
ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹਨ - ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਿਦਆਲਤਾ ਨਾਲ �ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆ�ਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਦ ੇਤਰੌ 'ਤ,ੇ Ontario ਦ ੇਹਸਪਤਾਲ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ,ੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, 
ਸਹੂਲਤ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਅਤ ੇਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ਿਜੰਨੀ 
ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ Durham Region ਦੇ ਿਜੰਨ�  ਹੋ ਸਕੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਭਾਈਵਾਲ� 
ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�।  

ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ  
ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤ ੇLakeridge Health ਮਰੀਜ਼�, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮ� ਿਵੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।  
 
ਇਸ ਸਮ�, ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਰਜਰੀਆ,ਂ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਪ�ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਿਜਵ� 
ਿਕ ਕ�ਸਰ ਦੀਆ ਂਸਰਜਰੀਆ ਂਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅਸ� ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹ�। ਇਹਨ� ਘਟਾਈਆਂ 
ਗਈਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 
 
 

 
Cynthia Davis 
ਪ�ੈਜੀਡ�ਟ ਅਤੇ CEO 

 
Dr. Tony Stone 
ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ 



ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� - ਉਹਨ� ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜੋ ਇਸ ਸਮ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤ ੇਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਸ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� - ਥ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ।  
 
ਜਾਰੀ ਘਟਾਉਣਾ 

• ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ  
• ਤਰਜੀਹੀ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮ� 

ਪ�ਤੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਸਰਜਰੀਆ,ਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 

ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ। 
 

• ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਉਦਾਹਰਣ 

ਵਜ�, ਕੂਲ�ਾ ਬਦਲਣਾ। 

• ਐਬਂੂਲੈਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਐਕਸ-ਰੇ, ਖੂਨ ਦੀ 

ਜ�ਚ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵ�। 

 
 
ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, 
ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ� � 
ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।   
 
ਆਪਣੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰੋ  
ਸੂਬਾਈ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦ ੇਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼� - ਕਿਰਆਨ�  ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜ� ਫਾਰਮੇਸੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ, ਿਸਹਤ 
ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਲਈ ਜਾਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਿਰਮੋਟ ਤ� ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ - 
ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹ�।   
 
ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹ� ਿਕ ਯਗੋ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸ� ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ। ਇਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਿਕਵ� ਬੁੱ ਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, 
durham.ca/vaccineappintment 'ਤੇ ਜਾਓ। ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ durham.ca/covidvaccines 'ਤੇ ਿਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ� ਇਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰੋ  
ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ� ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਰੰੁਤ Covidswab.lh.ca 
'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਬਕੁ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹ�।  
 
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ੇਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ 
ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤਕ ਅਲੱਗ ਰਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ 
ਜਾਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਣਜਾਣ ੇਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫਲੈਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਸਿਟੰਗ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤ ੇDurham ਿਵੱਚ ਚਣੁਨ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਥਾਨ ਹਨ - www.lh.ca 'ਤ ੇਸਥਾਨ ਦਖੋੇ।  
 
ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਨਾ ਘਟਾਓ  
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਣਾ, 
ਆਪਣ ੇਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਲੇੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ, 
ਸਾਡੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨ�  ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੀਆ ਂਮੁਢਲੀਆ ਂਲਿਹਰ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫਰਕ ਿਲਆਂਦਾ ਜਦ� ਅਸ� ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਨੰੂ 
ਮੋੜਨ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ।  
 

https://www.durhamvaccinebooking.ca/
https://www.durham.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccines.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_dz6nZpnkGVKtP9eq4LpL7ZTFjtC9RLh1gs7qUPyRxURDZRMFE1Mk5DMUhFMlhTN1NJMEZDSU8xSy4u
http://www.lh.ca/


ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇ'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਅਤੇ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ�!  
 

ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। 

 
ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। Lakeridge Health ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ, 
ਆਰਾਮ ਪਹੰੁਚਾਉਣ, ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 24-ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਨਭਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।  
 
ਸਨਮਾਨ ਸਿਹਤ, 

 

Cynthia Davis      Dr. Tony Stone 
ਪ�ੈਜੀਡ�ਟ ਅਤੇ CEO     ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ 


