ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਰੀਜ਼,, ਪਿਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਬਰ, ਲਈ,
ਅਸ: ਡਾਕਟਰ ਹ, ਜੋ ਟੋਰ,ਟੋ, ਪੀਲ ਅਤੇ ਯੌਰਕ ਖੇਤਰ, ਿਵੱ ਚ ਮਾਪੇ, ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹ,.
ਅਸ: ਦੇਖਦੇ ਹ, ਿਕ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨI ਕੀ ਿਤਆਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ
ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹ, ਜੇ ਅਸ: ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ: ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ, ਨਾਲ ਸਮ, ਗੁਜਾਰਨਾ, ਘਰ
ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕOਪ,, ਕੰ ਮ ਤੇ
ਬਾਸਿਕਟਬਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ. ਤੁਸ: ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮR ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥ,ਵ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ.
ਤੁਸ: ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿTT ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ: ਹੈ.
ਮਹ,ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰ, 'ਤੇ ਿਲਆਉਣ, ਿਸਹਤ ਪWਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ
ਵ,ਗ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪWਣਾਲੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾTਤ ਨਹ: ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸ: ਜੋ ਨਵR
ਸੰ ਸਕਰਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਨੂੰ ਪWਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਾਡੀ
ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ ਪਿਹਲ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰX, ਜ,ਚ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਿਵਚ
ਐਮਰਜOਸੀ ਰੂਮ, ਕੋਿਵਡ ਵਾਰਡ, ਅਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੇਕ ਪੁਆਇੰ ਟ ਤਕ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਇੱ ਥZ ਤੱ ਕ ਿਕ ਘੱ ਟ ਕੋਿਵਡ ਵਾਲੇ Tਿਹਰ, ਿਵੱ ਚ ਵੀ, ਆਈ
ਸੀ ਯੂ ਬਾਕੀ ਸੂਿਬਆਂ ਤZ ਮਰੀਜ਼, ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਅਸ: ਜਾਣਦੇ ਹ, ਿਕ ਤੁਸ: ਵੀ ਥੱ ਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਤ ਵੀ ਹੋ. ਪਿਹਲ, ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚZ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਗ
ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰZ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਗੁੰ ਮ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਜ, ਇਸ ਮਹ,ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ
ਜ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ, ਤੇ ਜਾਣ ਤZ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ. ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਇੱ ਕ ਸੂਬਾ ਪੱ ਧਰੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ. ਇਹ ਕOਸਰ ਲਈ, ਿਦਲ
ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ, ਅੰ ਨIX ਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਗੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਲਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਕOਸਰ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਜਦZ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ,

ਦੀ ਰੌTਨੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜ, ਬੇਲੋੜਾ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸ:
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ, ਭਾਵR ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ ਹੈ ਜ, ਨਹ:. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜ,ਦੀ ਹੈ ਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪWਤੀਿਕWਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ
ਦਾ ਿਡੱ ਗ ਕੇ ਲੱਕ ਟੁੱ ਟ ਜ,ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪOਦਾ ਹੈ, ਤ, ਅਸ: ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਦੇ ਹ, ਿਕ ਅਸ: ਉਸ ਪੱ ਧਰ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪWਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ: ਹੋਵ,ਗੇ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਿਖਅਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਚ ਬੈ]ਡ, ਲਈ ਪWਬੰਧ ਅਯੋਗ ਹਨ: ਜੇ ਕੁਝ ਨਹ:
ਬਦਲਦਾ, ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗXਾ ਨਹ: ਹੋਵੇਗੀ.
ਤੁਸ: ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾਰੇ ਕਿਲੱਪ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਕੋਈ
ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸ: ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਨਹ: ਕਰਦੇ ਹ,, ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ.
ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪWਣਾਲੀ ਦੇ ਢਿਹਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤZ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤZ ਵੱ ਧ ਪWਭਾਵਤ ਖੇਤਰ, ਿਵੱ ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ: ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ, ਿਕ ਤੁਸ:
ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ - ਆਪਣੇ ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ - ਿਕ ਤੁਸ: ਇਸ ਮਹ,ਮਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪWਬੰਧ, ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵR ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ ਹੈ ਜ, ਨਹ:, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਨX, ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਉਨX, ਨੂੰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੰ ਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਲਖੋ ਟੈਕਸਟ ਜ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਹੋ ਿਜਥੇ ਕੋਿਵਡ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬ,ਹ, ਿਵਚ ਸਹੀ
ਥਾਵ, 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਿਜਥੇ ਕੋਵੀਡ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋ ਕ, ਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਪੱ Tਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪWਦਾਨ ਕਰੋ.

ਕੰ ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ. ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰੋ ਿਜਥੇ ਕੇ ਕੋਿਵਡ ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹੈ:
ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ, ਫੈਲਣਾ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਨਰਿਸੰ ਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਿਰਟਾਇਰਮOਟ
ਘਰ, ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ ਤZ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਹਲ, ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ
ਤਜਰਬੇ ਤZ ਿਸੱ ਖੀਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ. ਅਸ: ਉਨX, ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ, ਜੋ:
• ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨX, ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗੁਦਾਮ,, ਕਿਰਆਨI ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਥਾਵ, 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤZ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਕਰੋ.
• ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ, ਤੇ ਟੀਕੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰTੀ
ਪWਿਕਿਰਆ ਬਣਾਓ
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੰ ਮ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨX, ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਦਾ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ . ਜਦ ਤੱ ਕ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲZ ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਵੀਡ `ਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਨਹ: ਹੁੰ ਦਾ,
ਆਦੇT ਇਹ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਕਾਿਮਆਂ ਨੂੰ 'ਕੋਵੀਡ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਿਦਨ' ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਹਣ,
ਤ, ਜੋ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ ਘਰ ਰਿਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ
ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਜੇ ਉਨX, ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ
ਪੁTਟੀ ਕੀਤੀ ਜ,ਦੀ ਹੈ
• ਛੋਟੇ, ਦਰਿਮਆਨI ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੂੰ ਸਬਿਸਡੀ ਅਤੇ ਉਤTਾਹਤ ਕਰੋ, ਿਜਨX, ਨੂੰ ਉਨX, ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸ:
ਜਾਣਦੇ ਹ, ਿਕ ਤੁਸ: ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ. ਆਈ
ਸੀ ਯੂ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਿਦਨ $ 3592 ਖਰਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦZ ਅਸ: ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹ,
ਤ, ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਪWਤੀ ਿਦਨ 114 ਡਾਲਰ ਉਜਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ
ਪOਦੀ ਹੈ. ਉਨX, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ
• ਇਹ ਸੁਿਨTਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਲੋ ਕ ਿਜਨX, ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਿਨ]ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ. ਇੱ ਕ ਲਾਭ ਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ ਤ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨX, ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜੋ ਘਰ ਤZ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨX, ਨੂੰ ਿਕਰਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਣ
ਘੋਿTਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
• ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਿਵਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਸਮ,
ਜਦZ ਉਹ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵR ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਕਰਨਾ ਪOਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਟਾਉ ਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਲੋ ੜ:ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੂੰ ਖੁੱ ਲXਾ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਤ, ਉਹ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤZ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰX, ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ. ਹਾਲ,ਿਕ ਘਰ ਰਿਹਣ ਿਜੰ ਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ: ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸ: ਓਨਟਾਰੀਓ
ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, 'ਤੇ ਸਮ,
ਿਬਤਾcਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ,ਗੇ.

ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸੱ ਜੀ ਬ,ਹ ਿਵਚ ਲਗਵਾਓ.
ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰ ਕੋਵੀਡ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਟੀਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ
ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪWਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਿਹਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤZ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ: ਹਨ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਲੰਬੇ ਸਮR ਲਈ ਮਹ,ਮਾਰੀ ਤZ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਅਤੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਤZ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤZ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਹੈ . ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤZ ਜਲਦੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨX, ਲੋ ਕ, ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਿਵਡ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ
ਹੋਣ, ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤZ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਹਨ. ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁਣ ਨਹ: ਹੋ ਿਰਹਾ.

ਕੋਿਵਡ ਨI ਉਨX, ਇਲਾਿਕਆਂ 'ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮਵਾਦੀ ਨਸਲਵਾਦ
ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਹੱਿਲਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤZ ਵੱ ਧ ਿTਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨX, ਖੇਤਰ, ਿਵੱ ਚ ਇਸ
ਨੂੰ ਸਖਤ ਤZ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ. ਅਸ: ਉਨX, ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ, ਜੋ:

• ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਾਇੰ ਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ, ਨੂੰ ਉਦZ ਤਕ ਭੇਜੋ ਜਦZ ਤਕ ਅਸ: ਉਨX, ਖੇਤਰ, ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵਚ ਨਹ: ਲੈ ਲO ਦ.ੇ
• ਇਹ ਸੁਿਨTਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮOਬਰ, ਲਈ
ਪਾਰਦਰTੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਸਾਨ ਹਨ - ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ!

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪ>ਟ, ਢੁਕਵB ਜਾਣਕਾਰੀ ਪDਦਾਨ ਕਰੋ:
Tੁਕਰ ਹੈ, ਅਸ: ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ, ਨਾਲZ ਕੋਵੀਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹ,. ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਪWਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪTਟ ਮਾਰਗਦਰTਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ
ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸ: ਉਨX, ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ, ਜੋ:
• ਐਸਟWੈਜ਼ੇਨIਕਾ ਟੀਕਾ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੱ ਠ ਬਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱ ਟ ਜੋਖਮ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਸੰ ਦੇT ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉ
• ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਵਾਓ ਿਕ ਸਟੋਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸੈਿਟੰ ਗ, ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ
• ਲੋ ਕ, ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ, ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹਣ ਲਈ, ਅਤੇ
ਉਨX, ਦੇ ਘਰ, ਤZ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕ, ਤZ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤTਾਿਹਤ ਕਰੋ.
• ਸਾਰੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਲਈ ਸਪTਟ, ਿਵਹਾਰਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੇਧ ਪWਦਾਨ ਕਰੋ, ਭਾਵR ਉਨX,
ਨI ਇਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ, ਨਹ:. ਉਨX, ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ: ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਿਵਚ ਬਦਲ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵR ਿਕ ਿਵਿਗਆਨੀ ਵਧੇਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ, ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜ,ਦਾ
ਹੈ.

ਇਹ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋ ਕ,, ਉਨX, ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ, ਲੋ ਕ, ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਿਹਕ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਇਕ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਪਲ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱ ਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹ: ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ,
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਤZ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ! ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ, ਇਸਨੂੰ ਸੋTਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ,ਝਾ ਕਰੋ,
ਜ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਿਲਖੋ! ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮ ਪੀ ਪੀ, ਿਸਹਤ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਪWੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰਨਾ, ਿਲਖਣਾ, ਿਲਖਣਾ, ਜ, ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਿਨTਚਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪWੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ: ਇਸ
ਮਹ,ਮਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਭਾਵR ਤੁਸ: ਕੋਿਵਡ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜ, ਨਹ: - ਅਤੇ
ਉਨG. ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨ. ਕੰ ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ. ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਜਥੇ ਕੋਿਵਡ ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ
ਥਾਵ. 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਲੋ ਕ. ਨੂੰ ਸਪ>ਟ, ਇਕਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪDਦਾਨ ਕਰੋ.

