15 ਮਈ 2020
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਓ,
ਬਸੰ ਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਮ� ਹਮੇਸ਼� ਨਿਵਆਉਣ
ਦਾ ਸਮ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ
ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱ ਤਵ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਨਵ�
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹ� ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਇਸ ਨ�ਵਲ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨੂੰ
ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ।
ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, Durham ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਘੱ ਟ ਨਵ� ਕੇਸ� ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ। ਅੱ ਜ ਤਕ,
Lakeridge Health ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 109 ਿਵਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਏ
ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸ� COVID-19 ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਹੋਮ� ਦੇ
ਵਸਨੀਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ
ਹੈ।
COVID-19 ਤ� ਸਫਲ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੂਤ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ 'ਤੇ ਪ�ਿਤਬੰ ਧ�
ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, Ontario ਸਰਕਾਰ ਨ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੱ ਕ ਵਧਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ COVID-19 ਦੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਯਤਨ� ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱ ਠ� 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨ� ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ 19 ਮਈ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਟੋਰ�,
ਮੌਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ�, ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵ�, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਥ�ਵ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਿਲ�ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ
ਇਸ ਲੰਬੇ ਵੀਕਏਡ
ਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਠ� ਿਮਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ Victoria Day ਵੀਕਏਡ
ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੁੱ ਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਮਨਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨ�ੜਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ
ਦੂਰੀ ਰੱ ਖ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸ� ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੁੱ ਪ
ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਮ� ਕੱ ਢ ਸਕ�ਗੇ। ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਜ� ਘਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਕੱ ਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱ ਥੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨਹ� ਬਣਾਈ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜ� ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮ�)।
ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

COVID-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮ� ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, Ontario ਸਰਕਾਰ ਨ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਢ�ਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਵ�

ਹਸਪਤਾਲ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਅਸ� ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਨ।

Lakeridge Health ਇਸ ਸਮ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਪਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਨਯਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ� ਜੋ ਜਦ� ਅਸ� ਇਸ ਨਵ� ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਹਰ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਨੂੰ COVID-19 ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸ� ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ

ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹ�। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Lakeridge Health ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣਾ

ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਵਰਚੁਅਲ ਿਸਹਤ ਹੱ ਲ ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ Durham ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਸੁਆਗਤ-ਯੋਗ ਿਵਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਅੱ ਜ ਤਕ, ਵਰਚੁਅਲ

ਕਨ�ਕਸ਼ਨ� ਨ� Lakeridge Health ਿਵਖੇ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਿਵਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 700 ਮੁਲਾਕਾਤ� ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਰਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੋਰ 106 COVID-19 ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਗਰਾਨੀ

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਲੀਿਨਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
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ਜੋ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਲੀਫੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੀਿਨਕ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ, 1 833-392-7363 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ Canadian Armed Forces ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ Lakeridge
Health, Orchard Villa ਿਵਖੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦਾ
ਪੱ ਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਥਰ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਵਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ,
ਹੋਮ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਨੁਸਾਰ PPE ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। Lakeridge Health ਹੁਣ Durham ਿਵੱ ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ
ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ 16 ਹੋਮ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਜਦ� ਅਸ� 11-17 ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਨਰਿਸੰ ਗ ਹਫਤਾ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਿਨਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (PSW)
ਿਦਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹ�, ਅਸ� ਟੀਮ ਦੇ ਇਹਨ� ਅਨਮੋਲ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਿਵਲੱਖਣ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕ�ਿਦ�ਤ ਿਵਹਾਰ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼�, ਵਸਨੀਕ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਅਪਣਾ�ਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�।
ਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸਮ� ਕੱ ਢ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨ� ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਕੁਝ
ਇਸ ਲੰਬੇ ਵੀਕਏਡ
ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਅਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ
ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ www.lakeridgehealth.on.ca 'ਤੇ
COVID-19 ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲ�ਕਣ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ
ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਤੁਹਾਡੀ ਚੰ ਗੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਸੁਜ਼ਨ ਡੀਰੈਕ (Susan deRyk)

ਅੰ ਤਿਰਮ ਪ�ਧਾਨ ਅਤੇ CEO

ਡਾ. ਟੋਨੀ ਸਟੋਨ (Dr. Tony Stone)

ਿਚਐਫ ਓਫ ਸਟਾਫ
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