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1 ਮਈ, 2020 

ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਓ, 

ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ COVID‐19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ 
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਿਵੱਚ ਲੈ 
ਿਲਆ ਹੈ, ਡਰਹਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਪਰ੍ਣ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟੱ ਨਹ  
ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 
ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਿਵੱਚ, ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਥਰ ਹੁੰਦੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਹੁਣ ਅਸ  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਨਵ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਵਕਤ, ਅਸ  ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਘਰਾਂ (retirement 
homes) ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਹੈ ਜੋ COVID‐19 ਪਰ੍ਤੀ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। 

ਜਦ ਅਸ  ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸ  ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਲਬੰੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਭੰਾਲ ਅਤ ੇਸਵੇਾਮੁਕਤੀ ਘਰਾ ਂਿਵਚਲੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ, Lakeridge Health ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਹਰੋ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਰਸਾਂ, 
ਛੂਤਕਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ SWAT ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਬਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ 
ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਿੁਵਧਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ। 

22 ਅਪਰੈਲ ਨੰੂ, Lakeridge Health ਨੇ ਿਪਕਿਰੰਗ ਿਵੱਚ ‘ਔਰਚਾਰਡ ਿਵਲਾ’ ਿਵਖੇ COVID‐19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ। Leslie Motz ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜੋ ਕਲੀਿਨਕਲ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ 
ਨਰਿਸੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕੀਟਵ ਹਨ, Lakeridge Health ਟੀਮ ਦੇ ਮਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਲ ‘ਔਰਚਾਰਡ 
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ਿਵਲਾ’ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਿਠਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।   

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸ  ਿਜਕਰਯੋਗ ਪਰ੍ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੰਦਬੋਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੁੂ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਸੁਿਵਧਾ 
ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੀਮ 
ਮਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰੂ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Lakeridge 
Health ਦੀ ‘ਪੇਸ਼ਟ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ’ (Patient Experience) ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਮੁਖੱ ਸੰਪਰਕ ਵਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਬਾਬਤ ਿਨੱਜੀ 
ਅੱਪਡੇਟ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈ ਨਵ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਸਮ 
’ਤੇ ‘ਆਭਾਸੀ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ’ (virtual visits) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਸਮ ਵੀ 
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ  ਆ ਸਕਦੇ। 

ਸਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ 
ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵੇਾਮੁਕਤੀ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਣ ਨਾਲ, Lakeridge Health ਨੰੂ COVID‐19 ਵਾਸਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ “ਛੱਲ ਯੋਜਨਾ” 
(surge plan) ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਤਆਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ 
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।  
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 78 COVID‐19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਨੰੂ ਮੁੜ-ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱੁਟੀ ਦੇਕੇ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। 

ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ COVID‐19 ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਟਰੋਲ 

ਨਹ  ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 
Virtual Connections ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ iPad ਰਾਹ  382 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਕੜੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਭਾਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਜੋਿੜਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਜਦ ਅਸ  ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸ  Lakeridge Health ਦੇ 700 ਡਾਕਟਰਾਂ 
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰ ਿਦਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ – ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡੋਲ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਿਹਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨੀ ਪਰ੍ਤੱਖ ਨਹ  ਿਦਸੀ ਿਜੰਨੀ ਇਸ ਅਣਿਕਆਸੇ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਿਦਸ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣਾ 
ਹੁਣ ਜਦ ਿਕ ਮਸੌਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗਰਮ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੰੂ ਖੋਲਹ੍ਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਘਟੱ ਨਹ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 
ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਰੁੱਿਖਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   
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ਜੇ ਤੁਸ  ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ COVID‐19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
www.lakeridgehealth.on.ca ’ਤੇ ਜਾਕੇ COVID‐19 ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।  

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ – ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਓ ਜਾਂ ਿਵੰਨਣਸ਼ੀਲ 
(vulnerable) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਓ।  COVID‐19 ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਦੇ ਕਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 
ਧੰਨਵਾਦ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
 

ਸੂਜ਼ਨ ਡੀਰਾਈਕ            ਡਾ. ਟੋਨੀ ਸਟੋਨ 
ਅੰਤਿਰਮ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ CEO          ਚੀਫ਼ ਆਫ ਸਟਾਫ਼ 

 


