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ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਓ,
ਤੁਹਾਨੂੰ Durham ਰੀਜਨ ਵ ਿੱ ਚ ਅਤੇ Lakeridge Health ਵ ਿੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨ ਾਦ।
ਵਜ ੇਂ-ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਨ ੂੰ ਬਰ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਿੱ ਧ ਰਹੇ
ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ Durham
ਰੀਜਨ ਵ ਿੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਸਾਰ
ਦੀਆਂ ਿੱ ਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਚੂੰ ਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਵਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵ

ਸਥਾ ਅਤੇ

ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਿੱ ਧ
ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀਆਂ
ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਵਦਰਤ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਰਿੱ ਖਣੀ, ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣੇ।
COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਦਾ ਮੌਸਮ
ਵਜ ੇਂ-ਵਜ ੇਂ ਫਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਵਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭ ਹੋ ਸਕੇ ਵਸਹਤਮੂੰ ਦ ਰਵਹਣਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ Durham ਰੀਜਨ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗ ਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਫਲ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ - ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਵਟਆਂ, ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਾਲੇ
ਵ ਅਕਤੀਆਂ - ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਜੂੰ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਫਲ ਦੀ ੈਕਸੀਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੂੰ ਦ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਬਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਫਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
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ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Lakeridge Health ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ Facts about the Flu (ਫਲ ਬਾਰੇ
ਤਿੱ ਥ) ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਦੇ ਕੁਝ ਲਿੱਛਣ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲ
ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਰਗੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ਿੱ ਚ COVID-19 ਧੇਰੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਨੂੰ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇ ਗੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਅਨੁਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਾਸਤੇ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਬੁਿੱ ਕ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
COVID-19 ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ
Durham ਰੀਜਨ ਵ ਿੱ ਚ, ਹੁਣ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 20-ਘੂੰ ਟੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਛੇ COVID-19 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (CACs) ਉਪਲਬਧ ਹਨ। Whitby’s Heydenshore Pavilion ਵ ਖੇ ਨ ਾਂ ਟੈਸਵਟੂੰ ਗ
ਸੈਂਟਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਵਹਲਾਂ ਖੁਿੱ ਵਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1101 Kingston Road 'ਤੇ ਸਵਥਤ Pickering ਵ ਿੱ ਚ ਇਕ ਨ ਾਂ CAC
ਆਉਣ ਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਵ ਚ ਖੁਿੱ ਲਿ ਜਾ ੇਗਾ।
Lakeridge Health ਪਵਖੇ ਿਪਰਵਾਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਇਸ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਵਪਆਵਰਆਂ ਨੂੰ ਉਨਿਾਂ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ
ਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ COVID19 ਾਲੇ ਵਕਸੇ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਅਤੇ
ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਦਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ ਰਵਹਣ ਲ
ੇ ੇ ਖਾਣ ਜਾਂ ਿੀਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪਵਰ ਾਰ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ ਬਾਰੇ ਨ ੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇ Visiting Us (ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ) ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਵਜ ੇਂ-ਵਜ ੇਂ ਇਹ
ਸਵਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ COVID-19 ਪੇਜ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ।
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ਸਾਡੇ Durham ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਰੂੰ ਤਰ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੂੰ ਨ ਾਦ।
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