
Punjabi (India) 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (COVID 19)
(Coronavirus disease (COVID 19)) 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਵਭਾਗ ਜਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁੁੱਟੀ ਬਮਲਣ ਦੇ ਿਾਅਦ 

ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਿੰਧੀ ਬਿਦਾਇਤਾਾਂ 
(Care instructions after you leave the emergency department or urgent care centre) 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰਨਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵਿ ਆ ਹੈ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤ ੇਵ ੰਕ ਦੇਖੋ। 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਸਪਤਾ  ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ 

ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਮ ਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅ ਦ ਤੁਸੀ ਾਂ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

911 ਤੇ ਕਾੁੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ: 
(Call 911 if you:) 

 ਨਵੀ ਾਂ ਵਵਕਵਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਾਂ ਵਿੱਧ ਰਹੀ ਸਾਹ  ੈਣ ਵਵਿੱਚ ਤਕ ੀਫ
 ਨਵਾਾਂ ਵਵਕਵਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਾਂ ਿਦ ਤਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ
 ਉ ਝਣ ਵਵਿੱਚ ਹ ੋਜਾਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀ ਾਂ ਪਾ ਰਹੇ
 ਿੇਹੋਸ਼  ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ (ਹੋਸ਼ ਿ ੁਆ ਵਦੰਦੇ ਹੋ)

ਆਪਣੇ ਬਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ Health Link 811 ਤੇ ਕਾੁੱਲ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋਜੇਕਰ: 
(Call your healthcare provider or Health Link at 811 or get medical care if:) 

 7 ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ  ਿਛੱਣਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਦੰਾ
 ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਿਹਤਰ  ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਫਰ ਿਦ ਤਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ
 ਤੁਹਾਨ ੰ   ਿਿੱਦ ਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਤੋ ਂਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹ ੋਰਹ ੇਹਨ
 ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਚੰਨਹ ਅਤੇ  ਿਛੱਣ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ:

o ਮ ੰਹ ਿਹ ਤੁ ਸੁਿੱਵਕਆ ਹੋਣਾ
o ਿਹ ਤੁ ਥੋੜਾ ਵਪਸ਼ਾਿ  ਆਉਣਾ
o ਵਸਰ ਵਵਿੱਚ ਹ ਕੇਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ

ਆਪਣੇ ਬਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਕਾੁੱਲ ਕਰੋ: 
(Call your healthcare provider:) 

 ਫਾ ੋ -ਅਪ ਮੁ ਾਕਾਤ  ਈ
 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਿੈਰ -ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਿੱਵਸਆਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ
 ਜੇਕਰ 5 ਵਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੋ ਵਿਆ  ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ

ਨਤੀਜੇ ਨਹੀ ਾਂ ਵਮ ੇ  ਹਨ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਕਾਾਂਤ ਕਰ ਲਓ 
(Isolate yourself) 

ਐਮਰਜਸੀ ਵਵਭਾਿ  (ED) ਜਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭ  ਕੇਂਦਰ (UCC) ਤੋਂ ਛੁਿਟੱੀ ਵਮ ਣ ਦੇ ਿਾਅ ਦ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਇਕਾਾਂਤ ਕਰ  ੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ: 

 ਘਰ ਰਿੋ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹੋ
 ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋ ਂਬਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਵਨਕ ੋ  ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾ  ੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੈ
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 ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਿਵਮਾਰੀ (COVID-19) - ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਵਭਾਿ ਜਾਾਂ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾ  ਕੇਂਦਰ (ਯ  ਸੀ ਸੀ) ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਵਮ 

ਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਦੇਖਭਾ  ਸੰਿੰਧੀ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ                     

 ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ੋ(ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਿਿੱਸ  ਜਾਾਂ ਰੇ )

 ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦ ਵਜਆਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਣੋ ਦੀ  ੋੜ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ  ੋਕ ਜਾਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

 ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ ਵਵਿੱਚ ਵਛਿਕੱ ਮਾਰੋ ਜਾਾ ਂਖੰਘ ਕਰੋ ਜਾਾ ਂਕ ਹਣੀ ਜਾਾ ਂਆਪਣੇ ਮ ੰਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਨ ੰ  ਵਟਸ਼  ਨਾ  ਢਿੱਕੋ
(ਵਫਰ ਇਸ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਰਿੱਦੀ ਵਵਿੱਚ ਸੁਿੱਟ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾ ਂਨ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰੋ)

 ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 20 ਸਵਕੰਟਾਾਂ  ਈ  ਸਾਿਣ  ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ  ਧੋਵੋ - ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ  ਸਾਿਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅ ਕੋਹ  ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਕਰੋ

 ਆਪਣੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ, ਨਿੱਕ, ਮ ੰਹ, ਅਤ ੇਚੇਹਰੇ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਤੋ ਂਪਰਹਜੇ਼ ਕਰੋ
 ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਦ ਵਜਆਾ ਂਤੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਸਰਫ 1 ਵਸਹਤਮੰਦ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ

ਦੇਖਭਾ  ਕਰਨ ਵਦਓ (ਜੇ  ੋੜ ਹੋਵੇ)
 ਇਿੱਕ ਵਿੱਖਰੇ ਿੈਡ ਰ ਮ ਵਵਿੱਚ ਰਹ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰੇ ਿਾਥ ਰ ਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਕਰ ੋ(ਜੇ

ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ)
 ਵਨਿਜੱੀ ਘਰੇ   ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਿਸ ਤਰ, ਤੌ ੀਏ, ਪਕਵਾਨ, ਖਾਣ ਦੇ ਿਰ ਤਨ ਅਤੇ ਇ ੈਕਟਰਾਵਨਕ ਉਪਕਰਣ ਸਾਾਂਝੇ

ਨਾ ਕਰੋ
 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨ ੰ  ਘਰੇ   ਕ ੀਨਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ਨਾਸ਼ਕ ਪੋਵਚਆਾ ਂਜਾਾਂ ਸਪਰੇਆਾ ਂਨਾ  ਸਾਫ਼ ਅਤੇ

ਰੋਿਾਣ   ਮੁਕਤ ਕਰੋ

ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੇ  ਈ  ਇਕਾਾਂਤ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਿੰਦ  ਕਰਨਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋਵੇ ਿਾਰ  ੇਵਮ ੀ ਸ ਾਹ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ 
ਵਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ,ੋ Health Link ਨ ੰ  811 ਤ ੇਕਾਿੱ  ਕਰੋ। 

ਖੁਦ ਨ ੰ  ਇਕਾਾਂਤ ਕਰਨ ਸੰਿੰਧੀ  ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ ਿਾਰ  ੇਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੈਣ  ਈ  ਇਕਾਾਂਤ ਸੰਿੰਧੀ  ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ 

COVID-19 ਿਾਰੇ 
(About COVID-19) 

COVID-19 ਇਿੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਿਹ ਤੁ ਸਾਰ ੇ ਿਛੱਣ ਫ   (ਇੰਫ  ਐਾਜਂ਼ਾ) ਜਾਾਂ ਹੋਰ 

ਵਿਮ ਾਰੀਆਾਂ ਜੋ ਫੇਫਵੜਆਾ ਂਅਤੇ ਸਾਹ ਮਾਰਿਾਾਂ  ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਾ ਂਹਨ (ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਵਿਮ ਾਰੀਆਾ ਂਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ 

 ਿਛੱਣਾਾਂ ਵਾਾਂਿ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਿੁਖਾਰ
 ਖੰਘ
 ਸਾਹ ਦੀ ਘਾਟ
 ਸਾਹ  ੈਣ ਵਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ
 ਿ ੇ  ਵਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
 ਵਿਦ ਾ ਨਿੱਕ

ਘਰ ਬਵੁੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ 
(Caring for yourself at home) 

 ਵਾਧ  ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੋਹਾਨ ੰ  ਵਿਹਤਰ  ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਵਿੱਚ ਤਰ  ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
 ਆਪਣੇ ਵਸਰ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਾਧ  ਵਸਰਹਾਣੇ ਨਾ  ਉਿਚੱਾ ਕਰ  ਓ  ਜੇ ਖੰਘ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਸਂੌ ਨਹੀ ਾਂ ਪਾਉਾਦੇਂ ਹੋ।
 ਤੰਿਾਕ  ਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਵੇਪ, ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਤੋ ਂ ੈ  ਕ ੇਵਸਿਰ ੇਟ ਨਾ ਪੀਓ।
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 ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਸਰ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਿੁਖਾਰ  ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਵਵਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ  ਈ  ਐਸੀਟਾਵਮਨੋਵਫਨ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ
ਟਾਈ ਨੌ ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਪੈਕੇਜ ਉਿਪੱਰ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਮੁਤਾਿਕ  ਕਰ।ੋ

 COVID-19 ਦੇ  ਿਛੱਣਾਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਧ  ਈ  ਐਾਟਂੀਵ ਹਸਟਾਮਾਈਨਜ਼ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਿੇਨ ਾਡਰੈ  ਜਾਾਂ ਰੀਐਕਟਾਈਨ ਨਾ
ਓ। ਇਹਨਾਾਂ ਦਵਾਈਆਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐ ਰਜੀ ਨਾ  ਜੁੜੇ  ਿਛੱਣਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਿ  ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ  ਈ  ਕੀਤੀ

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਕ ਉਿਪੱਰੀ ਸਾਹ ਨ ੀ ਦੀਆਾਂ  ਾਿਾਾਂ   ਈ ।
 ਆਪਣੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾ ਂਵਿ ਕੁ  ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ  ਓ  ਵਜਵੇ ਂਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ  ਹ।ੈ

ਘਰ ੇਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾ  ਖੁਦ ਕਰਨ ਸੰਿੰਧੀ  ਵਧਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੈਣ  ਈ  COVID-19 ਸਵ-ੈਦੇਖਭਾ  ਿਾਈਡ  'ਤੇ 
ਜਾਓ

ਮੈਂ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ? 
(Where can I learn more?) 

COVID-19 ਿਾਰ ੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਈ  ਹੇਠ ਵ ਖੀਆਾ ਂਵੈਿਸ ਾਈਟਾਾਂ ਤ ੇਜਾਓ:

 Alberta Health – alberta.ca/covid

 Alberta Health Services (ਐ ਿਰ ਟਾ ਵਾਸੀਆਾ ਂ ਈ  ਜਾਣਕਾਰੀ) – ahs.ca/covid

 Alberta Health Services (COVID-19  ਈ  ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਏ   ੋਕਾਾਂ  ਈ  ਸ ਾਹ) - ahs.ca/results

 Government of Canada – canada.ca/covid-19

 MyHealth.Alberta.ca – ਕਰੋੋਨਾਵਾਈਰਸ ਵਿਮ ਾਰੀ (COVID-19): ਦੇਖਭਾ  ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (COVID-19) ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ 
(Related to Coronavirus Disease (COVID-19)) 

 COVID-19: Alberta Health Services

 Alberta ਵਾਸੀਆਾ ਂ ਈ  COVID-19 ਸੰਿੰਧੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ: Alberta Health

Punjabi (India) 

24/7 ਨਰਸ ਦੀ ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਆਮ ਬਿਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Health Link ਨੰ  811 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੁੱਕ ਨਵੀਨਤਮ: 17 ਅਿਸਤ , 2022 

ਲੇਖਕ: Emergency Strategic Clinical Network, Alberta Health Services 

ਇਹ ਸਮਿੱਿਰ ੀ ਵਕਸੇ ਮਾਹਰ ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸ ਾ ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਕਂਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿੱਿਰ ੀ ਵਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼  ਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ 

ਅਤੇ "ਵਜਵਂੇ ਹੈ," "ਵਜਿੱਥੇ ਹੈ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਹਾ ਾ ਾਂਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ  ਈ ਢਕੁਵਂੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ, ਤਾ ਾਵਂੀ 
Alberta Health Services ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼  ਈ ਸਟੀਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯਿੋਤ ਾ, ਮੁਕੰਮ ਤਾ,  ਾਿ  ਹੋਣ ਯੋਿਤ ਾ ਜਾ ਾਅਂਨੁਕ  ਤਾ ਨਾ 
ਸਿ ੰਧਤ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਕਂਰਦੀ ਜਾ ਾਵਂਰੰਟੀ ਨਹੀ ਾਵਂਦੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵਦੰਦੀ ਜਾ ਾਵਂਵਧਾਨ ਿ ਣਾਉਾਂਦੀ ਹੈ।
Alberta Health Services ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਹਨਾ ਾਸਂਮਿੱਿਰ ੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ  ਈ ਅਤੇ ਅਵਜਹੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਦਾਅਵਵਆਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਮੰਿਾਾ ਂਜਾਾ ਂਮੁਵਕਦਵਮਆਾਂ  ਈ ਵਿ ਕੁ  ਵੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਾ ਂਹੈ। 

 ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਿਵਮਾਰੀ (COVID-19) - ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਵਭਾਿ ਜਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾ  ਕੇਂਦਰ (ਯ  ਸੀ ਸੀ) ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਵਮ 
ਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਦੇਖਭਾ  ਸੰਿੰਧੀ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ 
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https://www.albertahealthservices.ca/topics/page17824.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17034.aspx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_covid-19
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?Hwid=custom.ack9673ahs
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx



