ਕੋਵਿਡ-19

ਜਨ੍ਤਕ ਵਸਹਤ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ

ਨ੍ੋਿਲਕੋਰੋਨ੍ਾਿਾਇਰਸ

ਵਿਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍)
ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱ ਕ ਨ੍ਿੀਂ ਵਕਸਮ ਦਾ ਿਾਇਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਉਪਲਿਧ ਨ੍ਹੀਂ
ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ੍, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਗੰ ਭੀਰ

ਵਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਵਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ੍ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਨ੍ਾਂ ਵਕਸੇ ਲੱਛਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿੀ
ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨ੍ੰ ਸੰ ਕਰਵਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ੍ ਕਰਕੇ, ਵਜਨ੍ਹਾਂ

ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨ੍ੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹਨ੍, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ੍ੰ

ਖੁਦ ਨ੍ੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ (ਵਜਸ ਨ੍ੰ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ੍ੰ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ ਖੁਦ ਨ੍ੰ , ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨ੍ਟੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਿਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਢੰ ਗ ਹੈ।

ਵਕਸ ਨ੍ੰ ਅਤੇ ਵਕੰ ਨ੍ੇ ਵਚਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ੍ੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍) ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
• ਯਾਤਰੀ– ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਿਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਏ
ਹੋਿ।ੋ ਓਨ੍ਟਾਰੀਓ (ਟੇਰੇਸ ਿੇ ਦੇ ਪਰਿ), ਵਕਉਿੇਕ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਵਟਕ ਪਰਾਂਤ ਤੋਂ ਮੈਨ੍ੀਟੋਿਾ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ
ਅਤੇ ਘਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ੍ੰ ਮੈਨ੍ੀਟੋਿਾ ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨ੍ੰ 14 ਵਦਨ੍ਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍(ਖੁਦ ਨ੍ੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ) ਕਰਨ੍ਾ ਪਿੇਗਾ
(ਫੈਡਰਲ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਾਈ ਜਨ੍ਤਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨ੍ੁਸਾਰ)।ਨ੍ੋਟ: ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਸਿਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਿੰ ਦੀਆਂ
ਿਦਲਾਅ ਅਧੀਨ੍ ਹਨ੍; ਨ੍ਿੀਨ੍ਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਛੋਟ ਸਮੇਤ) ਕਰਮਿਾਰwww.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.htmlਅਤੇ
www.manitoba.ca/covid19/soe.html, 'ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

• ਕੋਵਿਡ-19ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀਨ੍ਾਲ ਸੰ ਪਰਕ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਵਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ (ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ 15 ਵਮੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ) ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19ਦੇਸੰਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ੍ਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਛਲੇ ਵਗਆਤ
ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ14 ਵਦਨ੍ਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨ੍ੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍) ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਜਨ੍ਤਕ ਵਸਹਤ
ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ।

• ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕਾਰਨ੍ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱ ਚਰਵਹ ਰਹੇ ਵਕਸੇ ਘਰੇਲ ਮੈਂਿਰ ਨ੍ਾਲ ਸੰ ਪਰਕ - ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੰ ਛੋਟ ਨ੍ਹੀਂ ਵਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨ੍ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ੇੜਲਾ ਸੰ ਪਰਕ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਖੁਦ ਨ੍ੰ
ਕੋਵਿਡ-19 – ਵਿਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍)
ਅਗਸਤ 2020

ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍) ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲ ਸੰ ਪਰਕ ਮੈਂਿਰ ਆਪਣੀਖੁਦ ਨ੍ੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ
(ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍)ਦੀ ਵਮਆਦ ਪਰੀ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ।)

ਖੁਦ ਨ੍ੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍)ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰ ਭਾਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨ੍ਤਕ ਵਸਹਤ ਖੁਦ ਨ੍ੰ
ਅਲੱਗਰੱ ਖਣ ਦੇ ਅਵਭਆਸ ਦਾ ਿਰਣਨ੍ ਕਰਨ੍ ਲਈ "ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍" ਸਿਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਖੁਦ ਨ੍ੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍), ਆਪਣੇ
ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਉਵਨ੍ਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਲਗ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ (ਘਰੇਲ ਮੈਂਿਰਾਂ
ਸਮੇਤ ਵਜਹਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ19 ਨ੍ਾਲ ਸੰ ਭਾਿਤ ਸੰ ਪਰਕ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਨ੍ਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ੍ਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ
ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨ੍ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ੍ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਂਡੋ ਜਾਂ ਿਹੁ-ਵਨ੍ਿਾਸ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਵਿੱ ਚ
ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਇਟ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਨ੍ਿੱਜੀ ਿਾਲਕੋਨ੍ੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਿਾਲਕੋਨ੍ੀ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫੁੱ ਟ) ਦੀ ਦਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਾਂਤਿਸ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ, ਸਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨ੍ਤਕ ਥਾਿਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ,
ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਵਗਰਜਾਘਰ) 'ਤੇ ਨ੍ਾ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਰਪ ਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰ ਕੋਵਿਡ-19ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਵਿੰ ਨ੍ਾ ਵਕਸੇ ਪਾਿੰ ਦੀਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ੍ੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍)ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਨ੍ ਿਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱ ਲੇ ਮੈਂਿਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਸਰਫਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨ੍ੰ ਘਰ ਦੇ ਿਾਕੀ ਮੈਂਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਕਰਨ੍ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ
ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਖਰੀ ਮੰ ਵਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਿੱ ਖਰਾ ਿਾਥਰਮ ਿਰਤੋ। ਜੇ ਿਾਥਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ੍ਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ੍ੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼/ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਮੰ ਵਜ਼ਲ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦੋ ਮੀਟਰ (ਛੇ ਫੁੱ ਟ) ਦੀ ਦਰੀ ‘ਤੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨ੍ੰ
ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨ੍ਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਿੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਮਵਹਮਾਨ੍ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਵਜਆਂ ਨ੍ਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਘੱ ਟ ਕਰਨ੍
ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਵਰਆਨ੍ਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਰਿੰਧ ਕਰੋ।ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਿਰ ਵਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਾਂ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨ੍ਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਨ੍ਯਵਮਤ ਆਉਂਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨ੍ੰ ਸਵਚਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਆਉਣ ਨ੍ੰ ਰੋਕੋ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ੍ ਿਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਵਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਵਪਸਟ, ਵਫਜ਼ੀਓਥੈਰਾਵਪਸਟ, ਸੋਸਲ ਿਰਕਰ, ਆਵਦ ਸਾਮਲ
ਹਨ੍) ਉਹ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ੍ਗੇ ਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ੍ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਿੈ-ਵਨ੍ਗਰਾਨ੍ੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ?
ਵਜਹੜਾ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸਨ੍ੰ ਨ੍ਿੇਂ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਨ੍ਗਰਾਨ੍ੀ ਕਰਨ੍ੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਿ ਹੈ:

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਨ੍ਿੇਂ ਲੱਛਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ੍ਾ, ਵਜਹਨ੍ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਿੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਵਸਰ ਦਰਦ, ਨ੍ੱਕ ਿਗਣਾ, ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਖਰਾਸ, ਸਾਹ ਚੜਹਨ੍ਾ ਜਾਂ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍।ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਸਚੀ ਲਈ,wwwmanitoba.ca/covid19/about/index.html’ਤੇ
ਕੋਵਿਡ-19 – ਵਿਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍)
ਅਗਸਤ 2020

ਜਾਓ।

• ਮੌਵਖਕ (ਮੰ ਹ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ) ਵਡਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ੍ ਨ੍ੰ ਵਦਨ੍ ਵਿੱ ਚ ਦੋ
ਿਾਰ (ਸਿੇਰ ਅਤੇ ਰਾਤ) ਚੈਿੱਕ ਕਰੋ। ਤਾਪਮਾਨ੍ ਸਹੀ ਿੇਖਣਾ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ੍ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ੍ ਚੈਿੱਕ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ 30 ਵਮੰ ਟ ਪਵਹਲਾਂ ਨ੍ਾ ਕੁਝ
ਖਾਓ-ਪੀਓ, ਨ੍ਾ ਵਸਗਰਟ ਪੀਓ ਜਾਂ ਗਮ ਚਿਾਓ। ਐਸੀਟਾਵਮਨ੍ੋਵਫ਼ਨ੍ (ਟਾਇਲੇ ਨ੍ੋਲ®) ਜਾਂ ਿਰੁਫੇਨ੍ (ਐਡਵਿਲ®) ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਚਾਰ ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ੍, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਵਦਨ੍ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ੍ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਅਨ੍ੁਭਿ ਕੀਤੇ ਹਨ੍ ਤਾਂ
ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੰ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ੍ ਸਿੈ-ਵਨ੍ਗਰਾਨ੍ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨ੍ੰ ਕੀ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚ ਕਾਲਮ Aਵਿੱ ਚ ਸਚੀਿੱ ਧ ਕੋਈਇੱ ਕ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਕਾਲਮ Bਵਿੱ ਚ ਸਚੀਿੱ ਧ (ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ)ਦੋ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ੍, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹਨ੍, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜਿੇਂ ਹੀ
ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ੍ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਹੋਣਾ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ। ਟੈਸਟਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਕੱ ਥੇ
ਕਰਿਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Health Links--Info Santé (204-788-8200ਜਾਂ 1-888-315-9257) ਨ੍ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

A

B

ਿੁਖਾਰ/ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ

ਿੱ ਗਦਾ ਨ੍ੱਕ

ਖੰ ਘ

ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ

ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਖਰਾਸ/ ਗਲਾ ਿੈਠਣਾ

ਥਕਾਨ੍

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸਕਲ

ਅੱ ਖਾਂ ਵਿੱ ਚ ਗੁਲਾਿੀਪਣ (ਕੰ ਨ੍ਜਕਵਟਿਾਇਵਟਸ)

ਸਿਾਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਿ ਦਾ ਪਤਾ ਨ੍ਾ ਲੱਗਣਾ

ਵਸਰ ਦਰਦ

24 ਘੰ ਵਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ

ਅਵਗਆਤ ਕਾਰਨ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਧੱ ਫੜ ਹੋਣਾ
ਜੇ ਵਨ੍ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨ੍ਾ ਵਮਲਣਾ
ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਭੁੱ ਖ ਨ੍ਾ ਲੱਗਣਾ

ਜੇ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਗੰ ਭੀਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ੍ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸਕਲ, ਸਾਹ ਚੜਹਨ੍ਾ), ਤਾਂ 911‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ-19ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।ਮੈ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨ੍ਤੀਜੇ ਵਕੱ ਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ
ਹਾਂ?
ਕੋਵਿਡ-19 – ਵਿਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍)
ਅਗਸਤ 2020

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨ੍ਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨ੍ਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨ੍ਗੇ। ਨ੍ਕਾਰਾਤਮਕ ਨ੍ਤੀਜੇ, ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨ੍ਾਲ

https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-

results/ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨ੍ਤੀਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰ ਟੇ
ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ੍।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ੍ੀਟੋਿਾ ਵਸਹਤ ਪਵਰਿਾਰ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ੍ ਕਾਰਡ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ੍ੀਟੋਿਾ ਦੇ ਿਸਨ੍ੀਕ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ
ਨ੍ਤੀਜੇ ਨ੍ਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Health Links--Info Santé ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਾਈਨ੍ ਲਈ 204-788-8200'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ 1-888-315-9257 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਦਵਜਆਂ ਨ੍ੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਲਾਂਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਂਤਿਾਸ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍) ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ੍ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨ੍ੰ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਫੈਲਾਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ
ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱ ਚ ਹੋਿੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਸਲਾਹ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ (ਘਰੇਲ ਮੈਂਿਰਾਂ ਸਮੇਤ
ਵਜਹਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ19 ਨ੍ਾਲ ਸੰ ਭਾਿਤ ਸੰ ਪਰਕ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ)। ਤੁਹਾਨ੍ੰ ਇਹ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨ੍ੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖਣਾ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨ੍ੰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨ੍ਾਲ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 15 ਸਵਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਜਸ
ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 60 ਪਰਤੀਸਤ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਿੇ:
• ਭੋਜਨ੍ ਵਤਆਰ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਵਿੱ ਚ (ਦਵਜਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ੍ ਵਤਆਰ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ)
• ਭੋਜਨ੍ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
• ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਿਾਅਦ
• ਸਾਂਝੀਆਂ ਘਰੇਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਰਤਨ੍, ਤੌਲੀਏ, ਆਵਦ)
• ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਵਿੱ ਚ
• ਕੜੇ ਦਾ ਵਨ੍ਪਟਾਣ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਿਾਅਦ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇੱ ਕ ਵਟਸ) ਜਾਂ ਦਵਸਤ ਕੱ ਪਵੜਆਂ ਨ੍ੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੀ ਹੱ ਥ ਗੰ ਦੇ ਲੱਗਣ
ਆਪਣੀਆਂ ਖੰ ਘਾਂ ਅਤੇ ਵਛੱ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਕਿਰ ਕਰਨ੍ਾ

• ਆਪਣੀ ਸਲੀਿ ਜਾਂ ਵਟਸ ਵਿੱ ਚ ਖੰ ਘੋ ਜਾਂ ਵਛੱ ਕ ਮਾਰੋ।
• ਿਰਤੇ ਹੋਏ ਵਟਸ ਨ੍ੰ ਤੁਰੰਤ ਕੜੇਦਾਨ੍ ਵਿੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਵਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਿੋ, ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ
ਹੈਂਡ ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਘਰੇਲ ਅਤੇ ਵਨ੍ਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ੍ਾ

• ਿਰਤਨ੍, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਗਲਾਸ, ਕੱ ਪ, ਭੋਜਨ੍ ਕਰਨ੍ ਿਾਲੇ ਿਰਤਨ੍, ਤੌਲੀਏ, ਵਿਸਤਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ੰ ਸਾਂਝਾ ਨ੍ਾ
ਕਰੋ।
ਕੋਵਿਡ-19 – ਵਿਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਿਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ (ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ੍)
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• ਮੰ ਹ ਵਿੱ ਚ ਪਾਈਆਂ ਵਸਗਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ੰ ਸਾਂਝਾ ਨ੍ਾ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨ੍ੰ ਸਾਫ਼ ਰੱ ਖਣਾ

• ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਪਖਾਨ੍ੇ, ਟਟੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਸਵਿੱ ਚ, ਡੋਰਨ੍ੋਿਸ, ਟੀਿੀ, ਫੋਨ੍, ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨ੍ਕਸ ਅਤੇ ਟੀਿੀ
ਵਰਮੋਟ) ਨ੍ੰ ਰੋਜ਼ਾਨ੍ਾ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੋ ਿਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰਤ ਮੁਤਾਿਕ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

• ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਕੀਟਾਣਨ੍ਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਪਲਿਧ ਨ੍ਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਘੁਵਲਆ ਿਲੀਚ ਘੋਲ (ਹਰ ਇੱ ਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ
ਲਈ 20 ml [ਚਾਰ ਚਮਚੇ] ਿਲੀਚ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਗੜਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਤਹਾ ਨ੍ੰ ਇਕ ਵਮੰ ਟ ਲਈ ਵਗੱ ਲਾ ਰਵਹਣ ਵਦਓ।

• ਵਡਸਿਾਸਰ ਜਾਂ ਿਾਵਸੰ ਗ ਮਸੀਨ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਨ੍ੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਿਧੀਆ ਹਿਾਦਾਰੀ ਹੈ

• ਜੇ ਮੌਸਮ ਿਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਹ ਵਦਓ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਇਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:

• Health Links -- Info Santé ਨ੍ੰ 204-788-8200 ਜਾਂ1-888-315-9257‘ਤੇ
ਜਾਂ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ:

• ਜੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋwww.manitoba.ca/covid19/resources/
index.html#factsheets

• ਮੈਨ੍ੀਟੋਿਾਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਿਸਾਈਟ–www.manitoba.ca/covid19/
• ਕੈਨ੍ੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਿਸਾਈਟ–www.canada.ca/en/public-health/ services/diseases/coronavirusdisease-covid-19.html
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