22 ਮਈ 2020
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਓ,
ਇਹ ਿਪਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ COVID-19 ਅਨੁਭਵ ਿਵੱ ਚ

ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕ, ਇਸ ਨਵ� ਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋਖਮ� ਦਾ

ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਸੰ ਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ ਸਨ ਿਜਵ� ਿਕ Durham ਦੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਗੋਲਿਫੰ ਗ ਅਤੇ ਹਾਈਿਕੰ ਗ।

ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, Durham ਖੇਤਰ ਅਤੇ Ontario, COVID-19 ਤ� ਓਨ� ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੋਏ ਹਨ,
ਿਜਵ� ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱ ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (LTC) ਅਤੇ

ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਹੋਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ�ਕੋਪ ਹੈ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹਨ� ਹੋਮ� ਿਵੱ ਚ ਵਸਨੀਕ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਸਫਲਤਾ ਦਾ

ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ� ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ LTC ਹੋਮ� ਨ� ਪ�ਕੋਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ

ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Durham ਖੇਤਰ ਅਤੇ Lakeridge Health 'ਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ

Durham ਖੇਤਰ ਿਵਚਲੇ 1,318 ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ� (22 ਮਈ ਨੂੰ) 988 ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ

ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਿਖਆਵ� ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਸ�

ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹ�। ਪਰ, ਅਸ� ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਗਰਾਵਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�। ਇਸ ਤ�
ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵ� ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਿਖਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ�ਦਾ ਹੈ। Durham ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਡਾਟਾ ਲਈ

Durham ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ COVID-19 ਬਾਰੇ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ https://www.durham.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵ�, ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ

ਸਮੂਿਹਕ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਿਪਆਿਰਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ – ਲੋ ਕ ਸਰੀਰਕ

ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਹੁਣ ਤਕ, Lakeridge Health ਨ� COVID-19 ਦੇ ਦਾਖਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱ ਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ
ਮਹੀਨ�, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ COVID-19 ਵਾਲੇ 20 ਤ� 40 ਮਰੀਜ਼ Lakeridge Health ਿਵਖੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ COVID-19 ਯੂਿਨਟ� ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੀ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਇਨਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ� ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਈ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਦਨ ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼
ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, COVID-19 ਵਾਲੇ 119 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿਗਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ
ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ - ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ� ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਨਯਤ ਕਰ ਸਕ�ਗੇ ਅਤੇ
ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਸਕ�ਗੇ।

ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਚੱ ਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਹਰ�
ਆਉਣਗੀਆਂ।

Lakeridge Health ਿਤਆਰ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨ� ਸਾਡੀ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਸਟਾਫ਼ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ

ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ�ਕੜੇ ਿਬਸਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ "ਉਛਾਲ" ਯੋਜਨਾ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

Lakeridge Health ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ

ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ�
ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ, Durham ਖੇਤਰ COVID-19 ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ� - ਭਾਵ� ਹਲਕੇ

ਹੀ ਹੋਣ - ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� Lakeridge Health ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ COVID-19 ਮੁਲ�ਕਣ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।

COVID-19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ

ਜੇ ਅਸ� ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹ�, ਤ� ਅਸ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ�, ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ
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ਨੂੰ ਇਸ ਗੰ ਭੀਰ ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹ�। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਿਹਕ

ਸੰ ਕਲਪ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। Durham Fights COVID-19 ਮੁਿਹੰ ਮ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ -

www.durhamfightscovid19.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨ� ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ

ਟੀਮ� ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ� ਨੂੰ ਲਗਭਗ
$850,000 ਦਾ ਦਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹ�ਸਲੇ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹ�!

ਅਤੇ Durham ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ! ਇਹ ਨਾ
ਭੁੱ ਲਣਾ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣਾ
ਿਬਲਕੁਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਚੰ ਗੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਸੁਜ਼ਨ ਡੇਿਰਕ (Susan deRyk)

ਅੰ ਤਿਰਮ ਪ�ੈਜੀਡ�ਟ ਅਤੇ CEO

ਟੋਨੀ ਸਟੋਨ (Tony Stone)

ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼
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