13 ਅਕਤੂਬਰ 2020
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਓ,
COVID-19 'ਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ Lakeridge Health ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮ� ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਿਥਰ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਤਝੜ ਤ� ਬਾਅਦ, ਡਰਹਮ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱ ਚ

COVID-19 ਦੀਆਂ ਦਰ� ਵੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ� ਇੱ ਥੇ Lakeridge Health ਿਵਖੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ
ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਦਾਖਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�।

ਇਹ ਪ�ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱ ਧਦੀਆਂ ਦਰ� ਿਚੰ ਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਪ�ਣਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਗੱ ਲ� - ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ - 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁਢਲੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਭਆਸ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਆਪਣੇ-ਆਪ, ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ� ਅਤੇ

ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਿਸੱ ਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮੁਿਹਕ ਯਤਨ� ਨੂੰ ਮੁੜ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Lakeridge Health ਿਵਖੇ ਆਉਣਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਅਸ� ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ�

ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਜ� ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਜ�ਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹ�।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ Lakeridge Health ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Lakeridge Health ਸੇਵਾਵ�

ਬਸੰ ਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਲਿਹਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤ�
ਬਾਅਦ, ਅਸ� ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣੀ
ਂ ੂਲਟਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਿਜੰ ਨੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਐਬ

ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ� ਲਿਹਰ 2 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ�, ਅਸ� ਕੁਝ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜ� ਘਟਾਉਣ ਦੀ

ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ
ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਖੇਤਰੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ

ਸਤੰ ਬਰ ਿਵੱ ਚ, ਸਕੂਲ� ਨ� ਨਵ� ਸੂਬਾਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ

ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਤ� ਜੋ ਕਲਾਸ-ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਸਖਲਾਈ

ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Lakeridge Health ਅਤੇ

ਖੇਤਰ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਹਭਾਗੀ ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਡਰਹਮ ਦੇ
ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭੜਕਨ� ‘ਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
COVID-19 ਟੈਸਟ

ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਸਮੇਤ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਾਟਕੀ ਢੰ ਗ

ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 300 ਤ� 400 ਲੋ ਕ� ਨ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ

ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 2,300 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈਆਂ।

ਮੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਭਰ ਦੇ COVID-19 ਮੁਲ�ਕਣ ਕ�ਦਰ� 'ਤੇ �ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਟੈਸਟ� ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵ� ਸੂਬਾਈ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
•
•

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ। COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਲੱਛਣ� ਲਈ ਇਸ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ;

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਜ� COVID-19 ਚੇਤਾਵਨੀ ਐਪ ਤ� ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। (ਿਕਰਪਾ

ਕਰਕੇ Ontario.ca/covidalert ਤ� ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ (ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਹੈ);
•
•

ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਜ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜੱ ਥੇ ਕੋਈ ਪ�ਕੋਪ ਫੈਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ;

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ, ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਹੋਮ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਸਮੂਿਹਕ ਘਰ ਜ� ਹੋਰ ਇਕੱ ਿਠਆਂ
ਦੇਖਭਾਲ/ਸ�ਝੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਜ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ;

•

ਿਸਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ , ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਜ� ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨਾ

ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋ।

ਿਕਸੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Lakeridge Health ਦੇ COVID-19
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰ ਨ� 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਟੈਸਟ ਅਤੇ/ਜ� ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਿਕਵ� ਲੈ ਣੀ ਹੈ

ਟੈਸਟ ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ covidswab.lh.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਚਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰ ਿਪਊਟਰ

ਜ� Wi-Fi ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ DRHD ਨਾਲ 1 - 800-841-2729 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ

ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਡਰਹੈਮ ਭਰ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਮੁਲ�ਕਣ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ 'ਤੇ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ�
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਇਹ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦਓ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਇਹ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ।
ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਿਵਖੇ ਟੈਸਟ

ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਹੁਣ ਿਬਨ� ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਲਈ COVID-19 ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਿਜਨ�� ਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਟੈਸਟ ਿਕਵ� ਬੁੱ ਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਨ�ੜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਲੱਭਣ ਲਈ Ontario.ca/covidtest 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3-5 ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਦਾ
ਸਮ� ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ

Ontario.ca ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹ� ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� COVID ਅਸੈਸਮ�ਟ ਸ�ਟਰ ਦੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ
ਲਾਈਨ ਨੂੰ 905- 721-4842 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕ�ਿਕ ਕਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱ ਖੋ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ� ਇਸ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹ�, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Lakeridge Health ਦੇ COVID-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰ ਨ� ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ

ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਨਵ� ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ�ਗੇ।
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ� ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�, ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੁੱ ਟ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਹੋ,

ਸੁਜ਼ਨ ਡੇਿਰਕ (Susan deRyk)

ਅੰ ਤਿਰਮ ਪ�ੈਜੀਡ�ਟ ਅਤੇ CEO

ਟੋਨੀ ਸਟੋਨ (Tony Stone)
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