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ਮਈ 8, 2020 

ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਓ,  

Durham ਖੇਤਰ COVID-19 ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜਾਈ 
ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਆਮ 
ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਦਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖ਼ਬਰ 
ਨੰੂ ਕੁਝ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ� ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਇਕੱਠ�  ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਥਾਨ� ਿਵੱਚ ਹੋਏ 
ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ�ਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਚੌਕਸੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ 
ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਹੋਮ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Ontario ਦੀ COVID-19 ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵ� ਪੜਾਅ 
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ COVID-19 'ਤੇ Ontario ਦੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵ� ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

6 ਮਈ ਨੰੂ, Ontario ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ Victoria ਡੇ ਦੇ ਵੀਕਏਡਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ (ਸਮਾਿਜਕ) ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱਠ� ਨੰੂ ਪੰਜ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।   

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਚੱੁਿਕਆ। 
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸ�ਟਰ� ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ� ਵਾਲੇ 
"ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ" ਿਰਟੇਲ ਸਟੋਰ� ਨੰੂ 11 ਮਈ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਉਹਨ� ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ ੋਅਸ� ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  

ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ੜਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਿਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨ� �ਟਵਰਕ ਨਾਲ 
ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਜ� ਘਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਉਸ ਵੇਲੇ 
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਹ� ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜਨਤਕ 
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ਆਵਾਜਾਈ ਜ� ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਆਨ�  ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� 'ਤੇ। ਅਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਾਸਕ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ COVID-19 ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਹਨ। 

ਇਸ ਬਸੰਤ, ਜਦ� ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ 
ਿਦਵਸ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਇਸ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਫਲੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ 
ਿਨਭਾ�ਿਦਆਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਿਦਖਾਈਏ। 
 
COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਅੱਗੇ ਖੜ�ੇ ਨਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸ� ਨਰਿਸੰਗ ਵੀਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹ� ਿਜਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਨਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਆਵਾਜ਼ - ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ।  ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼� 'ਤੇ, ਨਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ, ਨਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, COVID-19 
ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਅੱਗੇ ਹਨ। 
 
ਅਸ� Lakeridge Health ਿਵਖੇ 2500 ਤ� ਵੱਧ ਨਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਹ ਿਦਲ� ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ�ਗੇ ਜੋ 
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਰਾਹ� 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਸੇਵਾਵ� 
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Lakeridge Health ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ�ਮ 
ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ COVID-19 ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਪੱਧਰ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ 
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮ� ਲੱਗੇਗਾ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ� ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਨਕ ਤ� 
ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Lakeridge Health ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 
 
ਅਸ� ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਵੀ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ COVID-19 
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਚੁਅਲ 
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਲੱਤ ਬਾਰੇ ਕਲੀਿਨਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 
ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਿਸਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ 
Lakeridge Health ਦੁਆਰਾ Pickering ਿਵੱਚ Orchard Villa ਿਵਖੇ ਪ�ਕੋਪ 'ਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 



2 
 

ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੱੁਖ ਿਧਆਨ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਪ�ਕੋਪ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ 
ਕੋਈ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਉਪਕਰਣ� 
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਕੋਪ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਿਕਆਂ 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ 
ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।  
 
ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਿਥਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਨਯਤ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ� (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜ� ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਵ� ਿਵਅਕਤੀ), ਜੋ 
ਿਮਲਣ ਨਹ� ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ Lakeridge Health ਦੀ ਰੋਗੀ ਤਜਰਬਾ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

Lakeridge Health ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ Orchard Villa ਿਵਖੇ ਪ�ਕੋਪ 'ਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਪੰਨ�  'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਤਰੀਕੇ 
ਉਪਕਰਨ�, ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਟੀਮ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
COVID19GIVING@lh.ca 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ Durham Fights COVID-19 ਮੁਿਹੰਮ ਨੰੂ ਿਦਓ - 

www.durhamfightscovid19.ca। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨ� ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 
ਟੀਮ� ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣੋ! 

ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
 

ਸੁਜ਼ਨ ਡੀਰੈਕ (Susan deRyk)     ਡਾ. ਟੋਨੀ ਸਟੋਨ  (Dr. Tony Stone ) 
ਅੰਤਿਰਮ ਪ�ਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.     ਿਚਐਫ ਓਫ ਸਟਾਫ 
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