
SECTION 1: SELF-CARE 

ਭਾਗ 1:ਸਵੈ ਦੇਖਭਾਲ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ3 ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 

ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ= ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹ3 ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ3 ਿਵੱਚ Iਾਮਲ ਹਨ: 

• ਨਵK ਜ3 ਿਵਗੜ ਰਹੀ ਖੰਘ 

• ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜ3 ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ ਮੁIਕਲ 

• ਤਾਪਮਾਨ 38 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ3 ਵੱਧ 

• ਬੁਖਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

• ਠੰਡਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

• ਥਕਾਵਟ ਜ3 ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

• ਮਾਸਪੇIੀ ਜ3 ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

• ਗੰਧ ਜ3 ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਵ3 ਨੁਕਸਾਨ 

• ਿਸਰ ਦਰਦ 

• ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਪੇਟ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ) 

• ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

 

ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ3 ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ3 ਧੱਫੜ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. 

COVID-19 ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤ= ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਿਵਚ 14 ਿਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣ3 ਿਵਚ= ਕੋਈ ਹੈ ਜ3 ਤੁਸK ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆdਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨe  ਕੋਿਵਡ ਲਈ 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤIਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪfIਨ ਜ3 ਿਚੰਤਾਵ3 ਹਨ ਤ3 ਤੁਸK ਹੈਲਥ ਿਲੰਕ 811 ਜ3 ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪfਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ 

ਕਰੋ. ਜੇ ਿਵਆਿਖਆ ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ3 "ਮi ਬੋਲਦਾ ਹ3 (ਭਾIਾ ਪਾਓ)" ਿਲਖੋ, ਅਤੇ 811 ਕਾਲ ਿਵਚ Iਾਮਲ ਹੋਣ 

ਲਈ ਦੁਭਾIੀਏ ਦਾ ਪfਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 

ਜੇ ਤੁਸK ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਲੱਛਣ3 ਸਮੇਤ COVID-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ3 ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ3 ਤੁਰੰਤ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 



• ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁIਕਲ 

• ਗੰਭੀਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ 

• ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ3 

• ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

 

ਜੇ ਤੁਸK ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਮਤੀ 

ਤ= 10 ਿਦਨ3 ਲਈ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ3 ਜੋ ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਤ= ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. 

 
What is isolation? 
 
ਇਕ1ਤਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਕ3ਤਵਾਸ ਉਨo 3 ਲੋਕ3 ਨੰੂ ਦਰਸਾdਦੀ ਹੈ ਿਜਨo 3 ਨe  ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਭਾਵp ਉਨo 3 ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ 

ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ3 ਨਹK.  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ3ਚ ਦੇ ਸਮp ਤ= 10 ਿਦਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਕੋਵਾਈਡ -19 

ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਹਨ3 ਲੋਕ3 ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸK 

ਸੰਕਰਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸK ਕੋਿਵਡ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਤ= ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਭਾਵp ਤੁਸK ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. 

ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮiਬਰ3 ਤ= ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ. ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ3 ਵਾIਰੂਮ ਨੰੂ ਸ3ਝਾ ਨਾ 

ਕਰੋ. ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰo3 ਅਲੱਗ ਰਿਹਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤ3 ਦੂਿਜਆਂ ਤ= ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮਾਸਕ 

ਪਿਹਨs . ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜ3 ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰੋ. ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮiਬਰ3 ਦੇ ਨਾਲ ਸ3ਝੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਤਹ 

ਅਕਸਰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਿਜਵp ਿਕ ਡੋਰ ਨੌਬਜ਼, ਕਾdਟਰਟੌਪਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਹiਡਲ ਜ3 ਸਤਹ. 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮiਬਰ3 ਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸ3ਝੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ= ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵp 

ਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇਕੱਠe  ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ. 

 
What is self-isolation or quarantining? 
 

ਸਵੈ-ਇਕ1ਤਵਾਸ ਜ1 ਅਲਿਹਦਗੀ (ਕੁਆਰੰਟੀਿਨੰਗ) ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਸਵੈ-ਇਕ3ਤਵਾਸ ਜ3 ਅਲਿਹਦਗੀ (ਕੁਆਰੰਟੀਿਨੰਗ) ਉਹਨ3 ਲੋਕ3 ਨੰੂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨo 3 ਦੇ ਕੋਿਵਡ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜ3 

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨe ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਜਸ ਨe  ਕੋਵਾਈਡ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਿਲਆ ਹੈ, ਜ3 ਯਾਤਰਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ. ਲੱਛਣ ਪfਗਟ ਹੋਣ ਿਵਚ 14 ਿਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਇਕ3ਤਵਾਸ ਜ3 ਅਲਿਹਦਗੀ (ਕੁਆਰੰਟੀਿਨੰਗ) 

ਦੀ ਲੰਬਾਈ 14 ਿਦਨ3 ਦੀ ਹੈ. 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੈ-ਇਕ3ਤਵਾਸ (ਕੁਆਰੰਨਟੀਨ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ: 



• ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ3ਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਚੜoਣਾ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਜ3 ਗਲੇ ਿਵਚ ਖਰਾI ਹੋਣਾ (ਬਾਲਗ3 ਲਈ) ਜ3 ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ 

ਚੜoਣਾ (ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ) ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲ1 ਤC ਮੌਜੂਦ ਿਬਮਾਰੀ ਜ3 ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹK ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 

ਕੋਵਡ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਹK ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ3 ਤੁਸK ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹK ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. 

• ਤੁਸK ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਿਜਸ ਨੰੂ COVID-19 ਹੈ. 

• ਤੁਸK ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨe ਡਾ ਤ= ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹੋ. 

 
When isolation is not necessary? 

 

ਇਕ1ਤਵਾਸ ਕਦC ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹH ਹੈ? 

ਜੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ= ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ3ਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹH ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸH ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦਾ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹH ਹੋ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ3 ਿਵੱਚ ਤੁਸK ਕਨe ਡਾ ਤ= ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹK ਕੀਤੀ ਹੈ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਿਹਲ3 ਤ= ਮੌਜੂਦ ਿਬਮਾਰੀ ਜ3 ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ. 

• ਤੁਸK COVID-19 ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

• ਤੁਸK ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ3ਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਚੜoਣਾ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਜ3 

ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪਿਹਲ3 ਤ= ਮੌਜੂਦ ਿਬਮਾਰੀ ਜ3 ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹK ਹੈ. ਅਸK ਹਮੇI3 ਸੁਝਾਅ 

ਿਦੰਦੇ ਹ3 ਿਕ ਜਦ= ਤੁਸK ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋਵੋ, ਉਦ= ਤਕ ਤੁਸK ਘਰ ਰਹੋ, ਜਦ= ਤਕ ਲੱਛਣ ਹੱਲ ਨਹK ਹੰੁਦੇ; 

ਹਾਲ3ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤ3 ਇਸਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹK ਹੈ. 

ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ3 ਘਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜ3ਚ ਦਾ ਪfਬੰਧ ਕਰੋ. 

 
Where to get tested 

ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਜ1ਚ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 

 

Self-Check:   
ਸਵੈ ਜ1ਚ: 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲ3ਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ3 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਿਵਡ ਜ3ਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ3 ਨਹK. ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ3 ਮੁਲ3ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ3 ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ:  

https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx 

 

ਜੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੀ ਿਸਫਾਰI ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ, ਤ3 ਤੁਸK ਸਵੈ-ਮੁਲ3ਕਣ ਤ= ਬਾਅਦ ਅਨਲਾਈਨ ਅਪੌਇੰਟਮiਟ ਬੱੁਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. 
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What your Family Doctor can do 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰਕ (ਫੈਮਲੀ) ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ- ਅਚਾਨਕ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਮਰ ਦਰਦ, ਅਚਾਨਕ ਧੱਫੜ ਜ3 ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ -19 ਹੈ  ਤ3 - ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਸੰਪਰਕ ਕੌਣ ਹੈ? 

ਕੋਿਵਡ -19 ਸਮੇਤ ਕਈ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਨਦਾਨ ਪfਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜKਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਿਕd ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. 

ਜਦ= ਡਾਕਟਰ ਸਾਲ3 ਤ= ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ3 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਜਾਣਨਗੇ ਜੋ ਉਨo 3 ਦੀ ਸਹੀ ਜ3ਚ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਚੰਨo  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ3 ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ= ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਮੁਲ3ਕਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. 

ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਨਾ ਚੈ�ਕਅਪ ਵੀ ਕਰਵਾdਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੱੁਚੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵਚ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ. ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ3 ਿਜਵp ਿਕ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, Iੂਗਰ, ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਤੀਬਰ ਹਾਲਤ3 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵp ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੱਟ3. ਉਹ ਗਰਭ 

ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਿਜਹੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪfਿਕਿਰਆਵ3 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵp ਿਕ 

ਵਾਰਟ ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ. ਇਹ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣ3 ਹਨ. 

ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਪfਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨ� ਟਵਰਕ (ਪੀਸੀਐਨਜ਼) ਦੇ ਮiਬਰ ਹਨ. ਪੀਸੀਐ�ਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ 

ਡਾਕਟਰ3 ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਨਰਸ3, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਥੈਰੇਿਪਸਟ3, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ3, ਸੋIਲ ਵਰਕਰ3 ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਪੇIੇਵਰ3 

ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟੈਨਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ3 ਨੰੂ ਉਹਨ3 ਕਿਮਉਿਨਟੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪ ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਪੀਸੀਐ�ਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ3 ਪfਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ3 ਿਵੱਚ ਮੁਫਤ ਵਰਕIਾਪ3, ਕਲੀਿਨਕ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਤ= ਬਾਅਦ ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪfੋਗਰਾਮ Iਾਮਲ ਹਨ. ਉਹ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪfਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ3 ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਕੱਠe , ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 

ਪੀਸੀਐਨ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਹਨ. 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਿਮਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ? ਵਧੇਰੇ ਪfਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਨਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪfਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 

ਲਈ, ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰoੋਡ ਆਈਲiਡ ਿਵੱਚ ਪfਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ 23% ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ 18% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ. ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਰੇਕ 10,000 ਲੋਕ3 ਲਈ 

ਇਕ ਪfਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਿਫਜ਼ੀIੀਅਨ (ਿਜਵp ਿਕ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ) Iਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੰੂ 5.5%, ਐਮਰਜiਸੀ 

ਰੂਮ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ 11% ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ 11% ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. 



 

ਆਪਣੇ ਨe ੜੇ ਇਕ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ  https://albertafindadoctor.ca 

 

ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਿਨਕ ਜ3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, 211 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ3 ਿਲੰਕ ਤੇ ਜਾਓ 

https://ab.211.ca/record/1125073/ 

 
What your Pharmacist can do 

ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਨੁਸਿਖ਼ਆਂ ਨੰੂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਿਕਵp ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਕਿਰਆ ਅਤੇ 

ਦਵਾਈ ਸੰਭਾਿਵਤ ਮਾੜੇ ਪfਭਾਵ3 ਬਾਰੇ ਪfIਨ3 ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ. 

• ਿਕਸੇ ਡਾਕਟ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਤ= ਪਿਹਲ3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ3 ਐਮਰਜiਸੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨੁਸਖਾ ਪfਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ3 ਲਈ ਕਾdਟਰ �ਤੇ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪfਦਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹਨ. 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਤੁਸK ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ3 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

ਲਾਗਤ Iਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ). 

• ਟੀਕੇ ਲਗਾdਦੇ ਹਨ, ਿਜਵp ਿਕ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ. 

• ਿਚਿਕਤਸਕ ਸਲਾਹ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕੇ ਪfਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

• ਜੇ ਤੁਸK ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹK ਹੋ ਤ3 ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਸਿਖ਼ਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾdਦੇ ਜ3 

ਸੰIੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

• ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮIਵਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲ3ਕਣ ਪfਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵp ਿਕ ਜੇ ਤੁਸK COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੈ – 

ਇਕ3ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਹੋ. 

 
How to look after yourself during the Covid-19 pandemic 

 

ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹ1ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵQ ਕਰੀਏ 

 



ਇਸ ਸਮp ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ3 ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਸਮp ਦੌਰਾਨ 

ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. 

ਅਸK ਫਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮਹ3ਮਾਰੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹ3, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਿਸਹਤਮੰਦ 

ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿII ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤ3 ਤ= ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਿਜਵp ਿਕ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਜ3 ਆਮ ਨਾਲ= ਿਜ਼ਆਦਾ Iਰਾਬ ਪੀਣਾ. 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ. ਮਹ3ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਲਤਾ 

ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਿਨIਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨKਦ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮਨs ਰੰਜਨ ਲਈ ਸਮ3 ਬਣਾਓ ਿਜਵp ਪੜoਨਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਜ3 ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਿਵIੇI ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ. ਸੋIਲ 

ਮੀਡੀਆ, ਫੋਨ, ਜ3 ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ3 ਰਾਹK ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ. ਿਕdਿਕ ਤੁਸK ਘਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਦਾ 

ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹK ਿਕ ਤੁਸK ਲੋਕ3 ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹK ਸਕਦੇ!  

ਜੇ ਤੁਸK ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਣਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ3 ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਵp ਿਕ ਇਕ 

ਮਨs ਿਵਿਗਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ. ਤੁਸK ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ Healthy Minds ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਸੈIਨ ਬੱੁਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ. https://www.tieshealthyminds.ca/counselling 

 

ਵੈਿਬਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ3 ਐਲਬਰਟਾ ਇੰਟਰਨ� Iਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗfੈਜੂਏਟ ਐਸੋਸੀਏIਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

ਤ= ਪfਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੈਿਬਨਾਰ ਉਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪfਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਹ3ਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ 

ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਮp ਿਵੱਚ= ਲੰਘਣ ਲਈ ਿਵਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਪfਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

https://aimga.ca/covid-19-webinars/#session-3 

 
How to cope not seeing Family Members 
 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮSਬਰ1 ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਕਵQ ਕਰਨਾ ਹੈ  

 

ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ 

ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਝ ਖੇਤਰ3  ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 

ਬਾਅਦ ਪਹੰੁਚਣ ਤੇ 14 ਿਦਨ3 ਦੀ ਸਵੈ- ਇਕ3ਤਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਸਮp ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 

ਸੁਿਨIਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਰੰਨਟੀਨ ਲਈ ਸਮ3 ਹੈ ਜਦ= ਤੁਸK ਦੂਜੇ Iਿਹਰ / ਦੇI ਪਹੰੁਚਣ ਤੁਸK ਪਹੰੁਚਦੇ ਹੋ 

ਜ3 ਘਰ ਵਾਪਸ ਆdਦੇ ਹੋ. 

ਹਾਲ3ਿਕ, ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਵਕਲਪ ਖੱੁਲੇ ਹਨ. ਤੁਸK ਸਕਾਈਪ, ਵਟਸਐਪ ਜ3 ਜ਼ਮੂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇIਨ3 ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਿਦਆਂ 

ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ3 ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ3 ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲ3ਿਕ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰIਤੇਦਾਰ3 ਦੀ ਸਰੀਰਕ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਨਹK ਰਿਹਣ ਿਦੰਦੇ , ਇਹ ਇਸ ਸਮp ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ. 



ਜੇ ਤੁਸK ਆਪਣੇ ਿਰIਤੇਦਾਰ3 ਨੰੂ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨ3 ਕਰਕੇ ਨਹK ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜ3 ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਕ 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨ3 ਨੰਬਰ3 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪfਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

 

• ਿਡਸਟਰੈਸ ਸiਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403-266- HELP (4357) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

• ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ 403-324-7233 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

• ਐਮਰਜiਸੀ ਿਵੱਚ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

• ਜੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਜ3 ਇਮੀਗfੇIਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ Iਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤ3 ਕਲਾਇੰਟ ਸਪੋਰਟ ਸiਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 

ਲਈ 1-888-242-2100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. 

 




