
 

 
 
 
10 ਫਰਵਰੀ 2021 

 
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਓ, 

 
Lakeridge Health ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਤੇ COVID-19 ਦ ੇਫਲੈਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਵਾਸਤੇ 

ਧੰਨਵਾਦ। 

 
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ� ਿਮਲ ਕੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਾਈ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦ ੇਨਾਲ 

ਅਸ� ਿਫਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਹ�। ਕੰਮ 'ਤ ੇਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵ�, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ 

ਮੁਲਾਕਾਤ� ਲਈ ਦੌਿਰਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕ� ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਨਾਲ, ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ Durham ਿਵੱਚ COVID-

19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਗਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ COVID-19 ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। 

 
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਸੂਬਾਈ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਸਾਡੇ ਕੁਝ 

ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਈਵਾਲ� 'ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸੂਰੇ ਖੇਤਰ� ਦ ੇਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹ�। ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤ� ਅਸ� ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨ� ਹੀ ਸਾਥੀਆ ਂਤ� ਸਹਾਇਤਾ 

ਮੰਗ�ਗੇ। 

 
ਭਾਵ� ਅਸ� ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਸਾਡੀਆ ਂਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮ� 

ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਪ�ਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਿਦਖਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮ� ਅਣਥੱਕ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਿਲਆ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, �ਚ-ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂ

ਹਨ।  

 
ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ: ਤਰਜੀਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਹੈ  

ਨਵ� ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲੀਆਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ� ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ। Lakeridge Health ਨੰੂ 

ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਇਹ Pfizer COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦ ੇਹਸਪਤਾਲ� ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ। Oshawa 

Hospital ਿਵਖੇ ਸਾਡੇ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਿਨਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕ ਦ ੇਰਾਹ�, ਅਸ� ਪਿਹਲ� 

 
Cynthia Davis 
ਪ�ੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਅਤੇ ਸੀਈਓ 

 
Dr. Tony Stone 
ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ 



ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਬਾਦੀ: ਲੰਬ-ੇਸਮ� ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ� ਅਤ ੇਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਹੋਮ� ਦੇ ਵਸਨੀਕ�, ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 

ਵਾਿਲਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ �ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 15,000 ਤ� ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ� ਲਗਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹ�। 

ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਿਧਆਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 1 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। Durham Region 

Paramedics ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਸ� ਪੜਾਅ 1 ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਟੀਿਕਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਬੇਚਨੈੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ�, ਸਾਡਾ ਕਲੀਿਨਕ ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ� ਨਹ� ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ 

ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਜ� Durham 

Region ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। ਅਸ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲ� ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ 

ਕੰਮ ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ� ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ। 

Virtual Urgent Care Clinic (ਵਰਚੁਅਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਲੀਿਨਕ): ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤ� ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣਾ  

ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, Lakeridge Health ਿਵਖੇ 

ਇੱਕ ਪਿਹਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼� ਦ ੇ

ਡਾਇਲਾਿਸਸ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਅਤ ੇਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, Lakeridge Health ਨ�  ਇੱਕ ਨਵ� ਵਰਚੁਅਲ Virtual Urgent 

Care Clinic ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 
ਨਵ� ਕਲੀਿਨਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਲਈ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਿਨਕ ਦੀ ਤਰ�� ਹੀ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਦੇਖਭਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫਨੋ ਜ� WiFi- ਸਮਰਿਥਤ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦਆੁਰਾ ਲਗਭਗ ਿਕਤ� ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨ� �ਟਵਰਕ ਰਾਹ� ਕਨ� ਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਦਵਾਈ ਦ ੇਨੁਸਖ਼ੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਰੈਫਰਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਵਰਚੁਅਲ ਕਲੀਿਨਕ 

ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.lh.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  

 
ਿਨਯਤ ਸਰਜਰੀਆਂ 

ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ� COVID-19 ਵਾਲੇ ਉਹਨ� ਮਰੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, Lakeridge Health ਨ�  ਇਸ ਸਮ� Oshawa Hospital ਅਤੇ Ajax Pickering Hospital ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ 

ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ।  

 
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲ�ਿਕ ਹਰੇਕ ਸਰਜਰੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਸਮ� ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜ� ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹ�। ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� COVID-19 ਦ ੇਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ 

ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ�, ਸਾਨੰੂ ਿਨਯਤ ਸਰਜਰੀਆ ਂਦ ੇਇੱਕ ਵੱਡ ੇਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਅਸ� ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣ ੇਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨਾ ਿਕਵ� ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹ�। ਹਮੇਸ਼� ਦੀ ਤਰ�, ਅਸ� ਇਹ ਫਸੈਲੇ ਨ� ਿਤਕ ਢ�ਚ ੇਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆ ਂ

ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਿਜਵ� ਹੀ ਅਸ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵ�ਗੇ ਅਸ� 

ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ�ਗੇ।  

 
COVID-19 ਟੈਸਿਟੰਗ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ� ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ  

ਮੁਢਲੀ ਜ�ਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ Covidswab.lh.ca 'ਤੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਬੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹ�। ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਅਣਜਾਣ ੇਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫਲੈਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 
ਛੇ COVID-19 ਮੁਲ�ਕਣ ਕ�ਦਰ ਹਨ ਅਤ ੇDurham Region ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਾਈਟ� ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ 

ਮੋਬਾਈਲ COVID-19 ਟੈਸਿਟੰਗ ਬੱਸ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਕ ਿਲਆ ਰਹੀ ਹੈ - ਘਰ� ਿਵੱਚ ਬੈਠ�  

ਉਹਨ� ਬਜ਼ੁਰਗ� ਜ� ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਤਕ ਜੋ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟ ਤਕ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਸਭ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ Durham Region Paramedics ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਟੈਸਿਟੰਗ ਸ�ਟਰ ਦ ੇਿਟਕਾਿਣਆਂ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮ� ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ।  

 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ  

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� “COVID ਦੀ ਥਕਾਵਟ” ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਵੀ ਿਕਤ ੇਿਜ਼ਆਦਾ, ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਢਲੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਕੌਸ ਰਹੋ: ਘਰ ਰਿਹਣਾ, ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ� ਲਈ 

ਹੀ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਅਤੇ 

ਆਪਣ ੇਸਮਾਿਜਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ। 

ਖੋਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਸਲੀ ਅਤ ੇਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਲੋਕ� 'ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨ� , ਜਦ� ਅਸ� Black History Month ਮਨਾ�ਦੇ ਹ�, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ Durham 

Region ਦੇ ਿਵਿਵਧ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। 

Black History Month ਉਹਨ� ਕਾਲੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ� ਦਾ 

ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਇੱਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਵਧ, ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕੈਨ� ਡਾ ਦੀ 

ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਸ� ਪੂਰੇ ਮਹੀਨ�  ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵ� ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ Durham Region ਦੇ Together We Rise (ਇਕੱਠ�  ਿਮਲ ਕੇ ਅਸ� ਅੱਗੇ ਵੱਧਦ ੇਹ�) ਵਰਚੁਅਲ 

ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥ ੇਸਾਡ ੇਵੀਡੀਓ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਕਵ� 

Lakeridge Health ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ 

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਵਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ�ਦਾ ਹੈ।  
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ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇBlack History Month ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਅਤ ੇਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ 

ਿਨਆ ਂਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, Durham Region ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦ ੇਹ�। 

ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਆਪਣ ੇਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਿਦਆਲਤਾ ਨਾਲ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ� ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਅਸ� 

ਸਮੱੁਚੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹ�, ਅਸ� ਉਹਨ� 

ਲੋਕ� ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�ਗੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ।  

 
ਸਨਮਾਨ ਸਿਹਤ,  

 
 

Cynthia Davis       Dr. Tony Stone  
ਪ�ੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਅਤੇ ਸੀਈਓ     ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ 


