12 ਜੂਨ 2020
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਓ,
ਤੁਹਾਨੂੰ Durham ਰੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ
Lakeridge Health ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ
ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ
ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ�ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਪੰ ਜ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ
Ontario ਿਵੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱ ਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ Durham ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਿਥਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਿਮੱ ਤਰ� ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ�
ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸੰ ਿਖਆਵ� ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ
ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਮੂਿਹਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ�ਣਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕੀਏ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ, Ontario ਸਰਕਾਰ ਨ� COVID-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ�, Ontario ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਤੀਬਰ ਸੰ ਪਰਕ ਟ�ੇਿਸੰ ਗ ਰਾਹ� ਅਸ� "ਹੌਟ-ਸਪੌਟ�" ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕ�ਗੇ – ਿਜਵ� ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ, ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਜ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਮ - ਤ� ਜੋ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ, ਸੂਬਾ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਪਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ�, ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ 75 ਪ�ਿਤਸ਼ਤ
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ GTA ਿਵੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਮਾਮਲੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜ� ਕੋਈ ਨਵ� ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹ� ਆਇਆ ਹੈ।
Durham ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਗਤੀਿਵਧੀ 'ਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Lakeridge Health ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਿਸਹਤ
ਿਵਭਾਗ (DRHD) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਸ� ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੱਭਣ
ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈਏ। ਸੰ ਪਰਕ ਟ�ੇਿਸੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਟੀਮ ਹੈ।
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Durham ਰੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ
ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ,
ਨੂੰ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣ� ਦੀ ਸੂਚੀ Lakeridge Health’s ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ COVID-19

symptoms - June 2 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ�
ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
25 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ�, ਸਾਡੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੈਬ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀ
ਹੈ। ਵੱ ਧਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ� ਕ�ਦਰ� ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ� ਵਧਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਿਫਲਹਾਲ, ਫਾਰਮ ਜਮ�ਾ
ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੋ ਕ� ਦਾ ਿਤੰ ਨ ਤ� 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰ ਿਖਆਵ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮ�
ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ covidswab.lh.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਲਈ ਹਦਾਇਤ� ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਜ�
WiFi ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ DRHD ਨਾਲ 1 800-841-2729 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ Ajax
ਜ� Oshawa ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ COVID ਮੁਲ�ਕਣ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਜ� ਡਾਕਟਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ, ਨੂੰ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਲੀਿਨਕ� ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ Lakeridge Health, DRHD ਟੈਸਟ� ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ�
'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ Durham ਰੀਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਾਈਟ� ਖੋਲ�ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�
ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼� ਚਾਲੂ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕ�ਸਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕ�ਸਰ
ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਸ� ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਸਤ ਰਹੇ ਹ�। ਅਸ� ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰ
ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਚੋਣਵੀਆਂ
ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਓਨੀ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ�ਗੇ ਿਜੰ ਨਾ ਅਸ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।
ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਿਫਰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Orchard Villa ਿਵਖੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ
Lakeridge Health ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ Durham ਰੀਜਨ ਦੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨ� Orchard Villa
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ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਅਤੇ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਹੋਮ ਿਵਖੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ, Orchard Villa ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨਵ� ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ
ਿਵੱ ਚ, 155 ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦ� Lakeridge Health ਸੱ ਤ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲ� ਪ�ਕੋਪ 'ਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ Orchard Villa ਿਵੱ ਚ
ਿਗਆ ਸੀ, ਤ� ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਿਸਜ਼ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਸ� ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਵ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਫਲਤਾ
'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਵਸਨੀਕ� ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ Lakeridge Health ਟੀਮ ਅਤੇ Orchard Villa ਦੇ ਸਟਾਫ਼
'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ, Lakeridge Health ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ Orchard Villa ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਏਗੀ।
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ AGM ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!
Lakeridge Health ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਵਰਚੁਅਲ AGM ਵੀਰਵਾਰ 18 ਨੂੰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਤ� 7:00 ਵਜੇ ਆਯੋਿਜਤ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ, Lakeridge Health ਦੀ ਪ�ਿਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮ ਨ� Durham ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ AGM ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰੇਗੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਟਰੱ ਸਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਡੀਟਰ� ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ Lakeridge Health ਅਤੇ Durham
Mental Health Services ਿਵਚਕਾਰ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਏਕੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ COVID-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨ� ਕਰਕੇ ਅਸ� 2019/20 ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵ�ਗੇ।
ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Chrome, Safari, Edge ਜ� Firefox ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰ ਸਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ। https://web.lumiagm.com/220546017 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਨ�ਕਟ ਕਰੋ
COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2020 ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਲੈ ਕੇ,
Lakeridge Health ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ Durham ਰੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਤ� ਿਮਲੀ ਿਬਨ� ਸ਼ਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ।
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ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ� ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੁੱ ਟ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਤੁਹਾਡੀ ਚੰ ਗੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਸੁਜ਼ਨ ਡੇਿਰਕ (Susan deRyk)

ਟੋਨੀ ਸਟੋਨ (Tony Stone)

ਅੰ ਤਿਰਮ ਪ�ੈਜੀਡ�ਟ ਅਤੇ CEO

ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼
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