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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19): ਦੇਖਭਾਲ ਿਬਦਾਇਤਾਾਂ
Coronavirus disease (COVID-19): Care instructions 

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
(Overview) 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (COVID-19) ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿ ੁੰਦੀ ਿੈ  COVID-19 ਦੇ ਿਿ ਤ ਸਾਰ ੇ

ਲੱਛਣ ਫਲੂ (ਇੁੰਫਲੂਐਾਂਜ਼ਾ) ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਾਂ ਜੋ ਫੇਫਬਿਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿ ਮਾਰਗਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ 

(ਸਾਿ ਦੀਆਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਾਂ ਬਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ) ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਿ ੁੰਦੇ ਿਨ  COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ:ੈ 

 ਿ ਖਾਰ
 ਖੁੰਘ
 ਸਾਿ ਦੀ ਘਾਟ
 ਸਾਿ ਲੈਣ ਬਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ
 ਗਲੇ ਬਵੱਚ ਖਰਾਸ਼
 ਵਗਦਾ ਨੱਕ

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਿਾਲਗ ਿ ੋਅਤੇ ਤ ਿਾਡੇ ਬਵੱਚ ਇਿਨਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਲੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਖ ਦ ਨੂੁੰ  ਦਬੂਜਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ 

ਜ਼ਰਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿੈ  ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕ ਆਰੁੰਟੀਨ ਲੋਿਾਾਂ ਤੇ 'ਤੇ ਜਾਓ | 

Alberta.ca

ਿੱਬਚਆਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਬਵੱਚ ਪ੍ਿਹ ਰਿੇ ਬਕਸੇ ਲਈ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, 

ਿੱਬਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਗਤੀਬਵਧੀਆਾਂ ਬਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਬਿਲਾਾਂ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਕਰੀਬਨੁੰ ਗ ਚੱੈਕਬਲਸਟ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ  ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੇ ਬਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਚੱੈਕਬਲਸਟ ਬਵੱਚ ਬਦੱਤੀ ਸਲਾਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਜੇ ਤ ਿਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ahs.ca/results ਤ ੇ

ਬਦੱਤੀਆਾਂ ਬਿਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਿੋਰ ਲੱਛਣਾਾਂ ਬਵੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ: 

 ਿੁੰਦ ਨੱਕ
 ਕ ਝ ਬਨਗਲਣ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਿਣੋਾ
 ਬਸਰਦਰਦ
 ਠੁੰ ਡ ਲੱਗਣਾ
 ਮਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਜੋਿਾਾਂ ਬਵੱਚ ਦਰਦ
 ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਬਿਮਾਰ ਮਬਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਵਧੇਰ ੇਥੱਕੇ ਿੋਏ ਮਬਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਬਿਲਕ ਲ ਊਰਜਾ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਣੀ
 ਪ੍ੇਟ ਬਵੱਚ ਗਿਿਿ (ਮਤਲੀ) ਮਬਿਸੂਸ ਿਣੋੀ, ਉਲਟੀਆਾਂ ਕਰਨਾ, ਦਸਤ (ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਟੱਟੀ), ਜਾਾਂ ਭ ੱਖ ਨਿੀ ਾਂ ਲੱਗਣਾ
 ਗੁੰਧ ਜਾਾਂ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਉਣਾ
 ਗ ਲਾਿੀ ਅੱਖ (ਅੱਖਾਾਂ ਆਉਣਾ)

https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17034.aspx


ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਬਵੱਚ ਇਨਹਾਾਂ ਬਵੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਰਿੋ ਅਤੇ ਦਬੂਜਆਾਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਨੂੁੰ  ਸੀਮਤ 

ਰੱਖੋ ਜਦੋ ਤੱਕ ਤ ਿਾਡੇ ਲੱਛਣ ਦਰੂ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ ਜਾਾਂਦੇ

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਾਂ (ਲਗਭਗ 80%) ਬਵੱਚ ਬਸਰਫ ਿਲਕ ੇਲੱਛਣ ਿ ੁੰਦੇ ਿਨ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੁੰਦੇ  ਪ੍ਰ 

ਜੋ ਲੋਕ ਿਿ ਤ ਬਿਮਾਰ ਿਨ, ਉਿਨਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਬਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿੈ  ਗੁੰਭੀਰ ਮਾਮਬਲਆਾਂ 

ਬਵੱਚ, COVID -19 ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਬਿਨਾਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਲਏ ਸਾਿ ਲੈਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਿਣਾ 

ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਿਣ ਸਕਦੀ ਿੈ

ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? 
(How does it spread?) 

ਇਿ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇੂ ਬਵਅਕਤੀ ਬਵੱਚ ਖੁੰਘ ਅਤੇ ਬਨੱਛ ਦੀਆਾਂ ਿੂੁੰਦਾਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ ਫੈਲਦਾ ਿੈ  ਇਿ ਬਕਸੇ 

ਅਬਜਿੀ ਚੀਜ ਨੂੁੰ  ਛੂਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਜਸ ਬਵਚੱ ਇਿ ਵਾਇਰਸ ਮੌਜੂਦ ਿੋਵੇ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਿੂਿ ੇਦੀ ਕ ੁੰਡੀ 

ਜਾਾਂ ਟੇਿਲ, ਅਤੇ ਬਫਰ ਆਪ੍ਣੇ ਬਚਿਰੇ ਨੂੁੰ  ਛੂਿਣ ਨਾਲ

ਇਸਦੀ ਤਸਖ਼ੀਸ ਕਕਵੇਂ ਹ ੰਦੀ ਹੈ? 
(How is it diagnosed?) 

ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਇਕ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਤ ਿਾਡੇ ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਗਲੇ ਬਵੱਚੋਂ ਤਰਲ ਦੇ ਫੁੰਿ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਦਾ ਿੈ  ਤ ਿਾਡੇ ਿੋਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਿ ੋਸਕਦੇ ਿਨ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਲਿ ੂਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਫੇਫਬਿਆਾਂ ਦਾ ਕਮਪ੍ਯੂਬਟਡ 

ਟੋਮੋਗਰਾਫੀ (CT) ਸਕੈਨ  ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਤ ਿਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੁੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਤ ਿਾਡੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਅਤੇ 

ਇਬਤਿਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੱਬਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈਬਕ ਤ ਿਾਡੇ ਬਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਿੈ

ਜੇ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਬਕ ਤ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਦੇ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਬਵੱਚ ਆਏ ਿੋ ਅਤ ੇਤ ਿਾਡੇ ਬਵੱਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਿਨ, 

ਤਾਾਂ COVID-19 ਸਵੈ-ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰੋ

ਕੀ COVID-19 ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ? 
(Is there medicine for COVID-19?) 

ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਬਵੱਚ ਿਲਕੇ ਲੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਘਰ ਬਵੱਚ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ  ਤ ਸੀ ਾਂ ਿ ਖਾਰ ਜਾਾਂ 

ਦਰਦ ਲਈ ਐਬਸਟਾਬਮਨੋਬਫਨ (ਟਾਈਲੇਨੋਲ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੇ ਇਿ ਤ ਿਾਡੇ ਲਈ ਸ ਰੱਬਖਅਤ ਿੈ  ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਯਕੀਨੀ 

ਨਿੀ ਾਂ ਿੋ ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਫਾਰਮਾਬਸਸਟ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ

Alberta ਬਵੱਚ, COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਪੈ੍ਕਸਲੋਬਵਡ ਅਤੇ ਰੇਮਡੇਸੀਬਵਰ 2 ਦਵਾਈਆਾਂ ਿਨ  ਇਿ ਇਲਾਜ ਿਲਕੇ ਤੋਂ 

ਦਰਬਮਆਨੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਿਨ ਜੋ ਿਸਪ੍ਤਾਲ (ਿਾਿਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ) ਬਵੱਚ ਨਿੀ ਾਂ ਿਨ  ਪੈ੍ਕਸਲੋਬਵਡ ਨੂੁੰ  ਲੱਛਣ ਸ਼ ਰ ੂਿੋਣ 

ਦੇ 5 ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਬਲੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਿ ੁੰਦੀ ਿੈ  ਪੈ੍ਕਸਲੋਬਵਡ ਨੂੁੰ  ਲੱਛਣ ਸ਼ ਰ ੂਿੋਣ ਦੇ 7 ਬਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਬਲੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਿ 

ਿ ੁੰਦੀ ਿੈ

ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਕ ਪੈ੍ਕਸਲੋਬਵਡ ਜਾਾਂ ਰੇਮਡੇਸੀਬਵਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਿੈ, COVID-19 ਲਈ 

ਿਾਿਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜਾਓ | Alberta Health Services

ਿਸਪ੍ਤਾਲ ਬਵੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਆਦਾ ਗੁੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ COVID-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀਿਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਕਸੀਜਨ, 

ਸਟੇਰੋਇਡ, ਅਤੇ ਸਾਿ ਲੈਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਬਜਿੇ ਇਲਾਜ ਬਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ
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Coronavirus Disease (COVID-19) - Care instructions  

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?Hwid=custom.ab_covid_19_symptom_mgmt_001
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17753.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17753.aspx


ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੰ  COVID-19 ਜਾਾਂ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹ ੰਦੇ ਹਨ? 
(What should I do if I have COVID-19 or have symptoms of COVID-19?) 

ਜੇ ਤ ਿਾਡੀ COVID-19 ਿੋਣ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਿੋਈ ਿ ੈਜਾਾਂ ਫਰੇ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਖ ਦ ਨ

ੂ

ੁੰ

ਦਬੂਜਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜ਼ਰਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ  ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕ ਆਰੁੰਟੀਨ ਲੋਿਾਾਂ 

‘ਤੇ ਜਾਓ

ਕੀ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  COVID-19 ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੈ ਇਿ ਜਾਣਨ ਲਈ COVID-19 ਸਵੈ-

ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰੋ

ਬਜਵੇਂ ਿੀ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਲੱਛਣ ਿੋ ਜਾਣ Health Link ਨੂੁੰ  811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  ਬਸਿਤ ਸੁੰਭਾਲ ਸਿਲੂਤ ਲਈ ਜਾਣ 

ਤੋਂ ਪ੍ਬਿਲਾਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਬਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਬਨਕ

 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਗੁੰਭੀਰ ਤਰੌ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਿੋ ਅਤੇ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਤ ਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ 

ਿੈ  ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਦੱਸੋ ਬਕ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  COVID-19 ਿ ੋਸਕਦਾ ਿੈ

ਫੋਲੋ-ਅਪ ਦੇਖਭਾਲ ਤ ਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸ ਰੱਕਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਕਹੱਸਾ ਹੈ  ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਬਸਿਤ ਸੁੰਭਾਲ ਮ ਲਾਕਾਤਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਮ ਸ਼ਕਲ ਆਉਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ 

Health Link ਨੂੁੰ  811 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ  ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਤ ਿਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਲਈ 

ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਵਚਾਰ ਿੈ

ਮਂੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਥਂੋ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾ?ਂ 
(Where can I learn more?) 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਨਹਾਾਂ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ COVID-19 ਿਾਰ ੇਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ: 

 Alberta Health

 Alberta Health Services

 Government of Canada

ਮੈਨ ੰ  COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਖ਼ੀਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮਂੈ ਖ ਦ ਨ ੰ  ਦ ਕਜਆਾਂ ਤੋ ਂਵੱਖ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਕਕਉਾਕਂਕ 

ਸਾ਼ਇਦ ਮੈਨ ੰ  COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਮਂੈ ਘਰ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾ?ਂ 
(I have been diagnosed with COVID-19 or am isolating because I might have COVID-19. How can I care for 
myself at home?) 

 ਦਵਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਸ ਰੱਬਖਅਤ ਰਿੋ  ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਬਿਲਕ ਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਲਓ ਬਜਵੇਂ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ

ਬਗਆ ਿੈ  ਜੇ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਲਗਦਾ ਿੈ ਬਕ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਬਸਆ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ

ਜਾਾਂ Health Link ਨੂੁੰ  811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
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https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html


 ਘਰ ਰਿੋ  ਸਕੂਲ, ਕੁੰਮ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਾਂ ਤ ੇਨਾ ਜਾਓ  ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ (ਬਜਵੇਂ ਿੱਸ ਜਾਾਂ

ਰੇਲ)  ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਸਰਫ ਤਾਾਂ ਿੀ ਬਨਕਲੋ ਜੇ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੈ  ਡਾਕਟਰ ਦੇ

ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਬਿਲਾਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ  ਉਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਬਕ ਕੀ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ

ਜਾਾਂ ਵਰਚ ਅਲ ਦੇਖਭਾਲ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ) ਤ ਿਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੈ  ਜੇ

ਤ ਿਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਬਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨਿੀ ਾਂ ਿ,ੈ ਤਾਾਂ AlbertaFindADoctor.ca 'ਤੇ ਜਾਓ

 ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਓ ਜੇ ਤੋਿਾਨੂੁੰ  COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਨ ਅਤੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਦਜੇੂ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਨਿੀ ਾਂ ਰਬਿ ਸਕਦੇ,

ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਤ ਿਾਡੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਬਵੱਚ ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿ ੇਿ ੁੰਦੇ ਿੋ  ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਖਾਾਂਸੀ

ਜਾਾਂ ਬਛੱਕ ਮਾਰਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਮਾਸਕ ਪ੍ਬਿਨਣਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸਕਦਾ ਿੈ

 ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ  ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਸਿਤਮੁੰਦ ਬਵਅਕਤੀ ਨੂੁੰ  ਤ ਿਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ  ਜੇ ਸੁੰਭਵ ਿੋਵੇ ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਿੈਡਰਮੂ ਬਵਚੱ ਰਿੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਿਰੇਕ ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ

ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਰਮੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

 ਖਾਾਂਸੀ ਜਾਾਂ ਬਛੱਕ ਆਉਣ ਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਮੂੁੰਿ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੁੰ  ਬਟਸੂ਼ ਨਾਲ ਢਕੋ  ਇਸ ਨੂੁੰ  ਤ ਰੁੰਤ ਕੂਿੇ ਬਵੱਚ ਸ ੱਟ ਬਦਓ

 ਅਕਸਰ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਥ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁੰਘ ਜਾਾਂ ਬਛੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ  ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ,ੋ

ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਬਕੁੰਟ ਲਈ ਰਗਿੋ  ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ, ਤਾਾਂ

ਅਲਕੋਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਿੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

 ਬਨੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ  ਇਨਹਾਾਂ ਬਵੱਚ ਬਿਸਤਰਾ, ਤੌਲੀਏ, ਬਪ੍ਆਲੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਿਰਤਨ ਅਤੇ

ਇਲੈਕਟਰਾਬਨਕ ਉਪ੍ਕਰਣ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਟੈਿਲੇਟ ਅਤੇ ਫੋਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਨੂੁੰ  ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮ ਕਤ ਕਰੋ  ਘਰਲੂੇ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕ ਪ੍ਬੋਚਆਾਂ ਜਾਾਂ

ਸਪ੍ਰੇਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ  ਉਨਹਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਵਸੇ਼ਸ਼ ਬਧਆਨ ਬਦਓ ਬਜਨਹਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਥਾਾਂ

ਨਾਲ ਫਿਦੇ ਿੋ  ਇਨਹਾਾਂ ਬਵੱਚ ਿੂਬਿਆਾਂ ਦੇ ਿੈਂਡਲ, ਬਰਮੋਟ ਕੁੰਟਰਲੋ, ਫੋਨ, ਅਤੇ ਫਬਰੱਜ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਦੇ

ਿੈਂਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ  ਅਤੇ ਕਾਊ ਾਂਟਰ ਦੇ ਉਪੱ੍ਰੀ ਬਿੱਬਸਆਾਂ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉਪੱ੍ਰੀ ਬਿੱਬਸਆਾਂ, ਨਿਾਉਣ-ਧੋਣ ਦੇ

ਕਮਬਰਆਾਂ, ਅਤੇ ਕੁੰਬਪ੍ਊਟਰ ਕੀਿੋਰਡਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭ ੱਲੋ

 ਸਲਾਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰ ੋਜੋ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਜਦੋਂ ਇਕਾਾਂਤ ਨੂੁੰ  ਛੱਡਣਾ ਸ ਰੱਬਖਅਤ ਿੋਵੇ ਿਾਰੇ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ  ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ

ਬਨਸ਼ਚਤ ਨਿੀ ਾਂ ਿ,ੋ Health Link ਨੂੁੰ  811 ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ

ਮੈਨ ੰ  ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਂੋ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
(When should I call for help?) 

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਬਕ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ੍ ੈਸਕਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ 911 'ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰੋ  ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੁੰ  ਦੱਸੋ ਬਕ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਨ

ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋਂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ: 

 ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਸਾਿ ਲੈਣ ਬਵੱਚ ਕਾਫੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਿੋ ਰਿੀ ਿ ੈਿੈ ਜਾਾਂ ਛਾਤੀ ਬਵੱਚ ਗੁੰਭੀਰ ਦਰਦ ਿੈ

 ਤ ਸੀ ਾਂ ਿਿ ਤ ਉਲਝਣ ਬਵੱਚ ਿ ੋਅਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਿੀ ਾਂ ਪ੍ਾ ਰਿੇ

 ਤ ਸੀ ਾਂ ਿੇਿੋਸ਼ ਿੋ ਜਾਾਂਦੇ ਿੋ (ਿੋਸ਼ ਗ ਆ ਬਦੁੰਦੇ ਿੋ)
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ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾ ਂHealth Link ਨ ੰ  811 'ਤੇ ਿ ਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਤ ਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਓ ਜੇ:

 ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਨਵੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਿਦਤਰ ਿ ੋਰਿੀ ਸਾਿ ਲੈਣ ਬਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਿੈ

 ਤ ਿਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬਵਗਿ ਰਿ ੇਿਨ

 ਤ ਸੀ ਾਂ ਬਿਿਤਰ ਿੋਣਾ ਸ਼ ਰ ੂਕਰ ਬਦੁੰਦੇ ਿੋ, ਪ੍ਰ ਬਫਰ ਸਬਥਤੀ ਬਵਗਿ ਜਾਾਂਦੀ ਿੋ

 ਤ ਿਾਡੇ ਬਵੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਿਿ ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਿੈ  ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਿੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਬਵੱਚ ਇਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

o ਮੂੁੰਿ ਿਿ ਤ ਸ ੱਬਕਆ ਿੋਇਆ ਿੈ

o ਬਸਰਫ ਥੋਿਾ ਬਜਿਾ ਬਪ੍ਸ਼ਾਿ ਆ ਬਰਿਾ ਿੈ

o ਿਿ ਤ ਬਸਰ ਚਕਰਾਉਣਾ ਮਬਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਭਾਵੇਂ ਤ ਿਾਡੇ ਬਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਨ ਜਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾ ਂਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ  ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ

ਬਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਬਕ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਾਂਦੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ

ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਿਮਾਰੀ (COVID-19) ਨਾਲ ਸੰਿ ੰਕਿਤ: ਦੇਖਭਾਲ ਕਹਦਾਇਤਾਾਂ 
(Related to Coronavirus Disease (COVID-19): Care Instructions) 

 COVID-19: Alberta Health Services

 Alberta ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ COVID-19 ਸੁੰਿੁੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: Alberta Health

 COVID-19 ਸਵ-ੈਮ ਲਾਾਂਕਣ

24/7 ਨਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਮ ਕਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Health Link ਨ ੰ  811 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਮੀਖਆ ਕੀਤੀ: 1 ਫਰਵਰੀ, 2023
ਲੇਖਕ: Healthwise ਤੋਂ ਅਨ ਕੂਬਲਤ

ਇਿ ਸਮੱਗਰੀ ਬਕਸ ੇਮਾਿਰ ਬਸਿਤ ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦਾ ਕੁੰਮ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਦੀ ਿੈ  ਇਿ ਸਮੱਗਰੀ ਬਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ "ਬਜਵੇਂ ਿੈ," 

"ਬਜੱਥੇ ਿੈ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ  ਿਾਲਾਾਂਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢ ਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਵੀ Alberta Health Services 

ਅਬਜਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਕਸ ੇਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਟੀਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਮ ਕੁੰਮਲਤਾ, ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਯੋਗਤਾ ਜਾਾਂ ਅਨ ਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੁੰਧਤ ਕੋਈ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਾਂ ਵਰੁੰਟੀ 

ਨਿੀ ਾਂ ਬਦੁੰਦੀ, ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਕੋਈ ਸੁੰਕੇਤ ਬਦੁੰਦੀ ਜਾਾਂ ਬਵਧਾਨ ਿਣਾਉ ਾਂਦੀ ਿੈ  Alberta Health Services ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੰਡਣ ਕਰਦੀ ਿੈ ਬਕ ਉਿ 

ਇਿਨਾਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਬਜਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਬਵਆਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ, ਮੁੰਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮ ਕੱਦਬਮਆਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕ ਲ ਵੀ ਬਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ
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https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page16944.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx



