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ਅਸੀਂ COVID-19 ਬਾਰ ੇਕੀ ਜਾਣਦ ੇਹਾਾਂ 

COVID-19 

COVID-19 ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮ ੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫਧਿਆਾਂ ਨ ੁੰ ਪ੍ਰਭਾਧਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਧਦਲ ਜਾਾਂ ਧਦਮਾਿ ਨ ੁੰ ਵੀ ਨ ਕਸਾਨ ਪ੍ਹ ੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੀ ਲਾਿ ਵਾਲੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾਾਂ ਧਵੱਚ ਲਾਿ ਲੱਿ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੀਧਨਆਾਂ ਬਾਅਦ 

ਲੱਛਣ ਧਦਖਾਈ ਧਦੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦ ੇਲੱਛਣਾਾਂ ਧਵੱਚ ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਖੁੰਘ, ਜੋਿਾਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ 

ਧਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ, ਚਮਿੀ ਦੇ ਿੱਫਿ ਜਾਾਂ ਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਧਰਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਧਵੱਚ ਹ ਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰ ਪ੍ ਹਨ ਉਹ ਲਾਿ ਨ ੁੰ ਵਿੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਫੈਲਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਿੁੰਭੀਰ ਧਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਸੁੰਚਾਰ  

COVID-19 ਅਕਸਰ ਧਕਸੇ ਲਾਿ ਵਾਲੇ ਧਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨੇਿਲੇ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਬ ੁੰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਏਰੋਸੋਲ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਧਵਅਕਤੀ ਧਵੱਚ 

ਲੱਛਣ ਧਦਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸੁੰਚਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।  

COVID-19 ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਫੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ:  

 ਜੱਫੀ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਜਾਾਂ ਚ ੁੰਬਣ ਲੈਣ ਵੇਲੇ 

 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ, ਿੱਲਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੱਸਦ ੇਹਨ, ਿਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਧਛੱਕ ਮਾਰਦ ੇਹਨ ਜਾਾਂ ਖੁੰਘਦੇ ਹਨ  

 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭੌਧਤਕ ਦ ਰੀ ਨ ੁੰ ਭ ੱਲਦ ੇਹੋਏ ਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਿੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 

 ਭੀਿ ਵਾਲੇ ਅੁੰਦਰ ਨੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਧਵੱਚ 

 ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦ ਧਸ਼ਤ ਸਤਹਾਾਂ ਨ ੁੰ ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ ੁੰਹ, ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਨ ੁੰ ਛ ਹਣ ਵੇਲੇ 

COVID-19 ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਲੁੰਮੀ ਦ ਰੀ 'ਤੇ, ਹਵਾ ਦੀ ਧਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਧਸਸਟਮਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਾਂ ਭੋਜਨ ਜਾਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। COVID-19 

ਸੁੰਚਾਰ, ਏਅਰੋਸੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਧਨਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਲਛੱਣ 

COVID-19 ਦ ੇਆਮ ਲਛੱਣ ਬ ਖਾਰ, ਖੁੰਘ, ਧਨਿਲਣ ਧਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ, ਿਲੇ ਧਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਵਿਦਾ ਨੱਕ, ਸ ਆਦ ਜਾਾਂ ਿੁੰਿ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ, ਧਦਲ 

ਘਬਰਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਧਦਖਾਈ ਦੇਣ ਧਵੱਚ 14 ਧਦਨ ਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ ਰਿ ਬਾਲਿਾਾਂ 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=about-covid-19-how-it-spreads
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19-symptoms/?accordion=symptoms-of-covid-19
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ਅਤੇ ਬੱਧਚਆਾਂ ਧਵੱਚ ਆਮ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਜਵੇਂ ਠੁੰਢ ਲੱਿਣਾ, ਧਸਰ ਦਰਦ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਧਜ਼ਆਦਾ ਸੌਣਾ, ਧਨਰਾਸ਼ ਮਧਹਸ ਸ ਹੋਣਾ, 

ਉਲਝਣਾਾਂ, ਮਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਾਂ ਧਵੱਚ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਾਂ ਧ ੱਿਣਾ।  

ਪ੍ਚੇੀਦਿੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁੰਭਾਵਨਾ  

ਬਜ਼ ਰਿ ਬਾਲਿ ਅਤੇ ਧਸਹਤ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੁੰ ਿੁੰਭੀਰ ਧਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋਿ 

ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਮਾਮਧਲਆਾਂ ਧਵੱਚ, ਕ ਝ ਬੱਧਚਆਾਂ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਿਾਰਣ ਭਿਕਾਊ (ਧਭਆਨਕ) ਸਧਥਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਧਵੱਚ ਸ ਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਧਰਹਾ ਜਾਾਂ ਿੱਫਿ, ਲੁੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ ਖਾਰ, ਿ ਲਾਬੀ ਅੱਖਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈ੍ਰਾਾਂ ਧਵੱਚ ਸੋਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਰੁੰਤ  ਾਕਟਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। 

ਹਰਕੇ ਨ ੁੰ ਸ ਰਧੱਖਅਤ ਰਖੱਣ ਲਈ ਕਦਮ 

 COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਵਾਓ। 

 ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਾਂ ਿੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਾਂ ਨ ੁੰ ਸੀਧਮਤ ਕਰ।ੋ  

 ਜੇਕਰ ਤ ਹਾ ੀ ਧਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਧਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ ਨ ੁੰ ਅਲੱਿ ਰੱਖੋ। ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। 

 ਦ ਧਜਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਖੋ। 

 ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਅੁੰਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਚਹਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪ੍ਧਹਨੋ। 

 ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਿੋਵ ੋਜਾਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਿਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 

 ਆਪ੍ਣੇ ਧਚਹਰ ੇਨ ੁੰ ਨਾ-ਿੋਤ ੇਹੋਏ ਹਥੱਾਾਂ ਨਾਲ ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਬਚ।ੋ 

 ਆਪ੍ਣੀ ਖੁੰਘ ਜਾਾਂ ਧਛੱਕ ਨ ੁੰ ਇੱਕ ਕ ਹਣੀ ਜਾਾਂ ਧਟਸ਼  ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ।ੋ  

 ਧਜ਼ਆਦਾ ਛ ਹਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਨ ੁੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ  ਮ ਕਤ ਕਰ।ੋ  

 COVID ਅਲਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ  ਾਉਨਲੋ  ਕਰ।ੋ 

ਜਕੇਰ ਤ ਹਾ  ੇਅੁੰਦਹ ਲਛੱਣ ਹਣੋ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾ  ੇਅੁੰਦਰ COVID-19 ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਵਿੇਰ ੇਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਧਕਸ ੇਅਧਜਹੇ ਧਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇਿਲੇ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਧਵੱਚ ਸੀ, 

ਧਜਸਨ ੁੰ COVID-19 ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਤ ਹਾ  ੇਨੇਿੇ ਇੱਕ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਧਵਖ ੇਮ ਲਾਕਾਤ ਬ ੱਕ ਕਰ।ੋ ਤ ਹਾ ੇ ਵੱਲੋਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ 

ਨਤੀਧਜਆਾਂ ਦੀ ਉ ੀਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਘਰ ਧਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ ਨ ੁੰ ਅਲੱਿ ਰੱਖੋ। 

 ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ ਨ ੁੰ ਅਲੱਿ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਘਰ ਰਧਹਣਾ ਅਤੇ ਤ ਹਾ ੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਦ ਧਜਆਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਧਹਣਾ, ਧਕਉਂਧਕ ਤ ਹਾਨ ੁੰ 

ਸੁੰਕਰਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬਾਹਰ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਪ੍ਬਧਲਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਤ ਹਾ  ੇ

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://covid-19.ontario.ca/covidalert?utm_source=mobile-app-organic&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-alert-mobile-app-english&utm_content=covid-alert-landing-page
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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ਲਈ ਅਪ੍ ਰਤੀਆਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਧਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨ ੁੰ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੁੰ ਆਪ੍ਣੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਛ ਟਕਾਰਾ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ 

ਆਪ੍ਣੇ ਧਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨ ੁੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੁੰ ਜਾਾਂ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਧਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਧਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ 911 'ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

ਹਵਾ ਦਾ ਧਨਕਾਸ ਜਾਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 

ਹਵਾ ਦਾ ਚੁੰਿਾ ਪ੍ਰਵਾਹ COVID-19 ਦ ੇਫੈਲਣ ਨ ੁੰ ਘਟਾਉਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾ  ੇਘਰ ਧਵੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਚੁੰਿੇ ਵਹਾਅ ਨ ੁੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ:  

 ਧਖਿਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ੍, 

 ਆਪ੍ਣੇ ਹੀਧਟੁੰਿ ਅਤੇ ਏਅਰਕੁੰ ੀਸ਼ਧਨੁੰਿ ਧਸਸਟਮਾਾਂ ਨ ੁੰ ਚੁੰਿੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਰੱਖ।ੋ 

 ਉੱਚ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਧਫਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ,ੋ, ਜੋ ਤ ਹਾ ੀ ਭੱਠੀ (ਅੁੰਿੀਠੀ), ਏਅਰ ਕੁੰ ੀਸ਼ਨਰ, ਆਧਦ ਦੇ ਅਨ ਕ ਲ ਹੋਵ।ੇ 

 ਛੱਤ ਜਾਾਂ ਪੋ੍ਰਟੇਬਲ ਪੱ੍ਧਖਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉੱਪ੍ਰ ਵੱਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰੋਟਸੇ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

 ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨ ੁੰ ਫਰਨੀਚਰ, ਆਧਦ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। 

ਇਸ ਿੱਲ ਦਾ ਸਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹ ੈਧਕ ਪੋ੍ਰਟੇਬਲ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੁੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੁੰਦਰ ਨੀ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ 

ਚੁੰਿਾ ਧਨਕਾਸ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋ੍ਰਟੇਬਲ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਹਵਾ ਦੀ ਚੁੰਿੀ ਧਨਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਧਵੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਧਬਨਾਾਂ ਧਖਿਕੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ।  

COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ 

ਓਂਟਾਰੀਓ ਧਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕ ੇਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸ ਰੱਧਖਅਤ ਹਨ, ਧਜਨ੍ਾਾਂ ਧਵੱਚ ਧਸਹਤ ਦੀ ਸਧਥਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਇਧਮਊਨ ਧਸਸਟਮ, ਸਵੈ-ਇਧਮਊਨ ਧਵਕਾਰ ਅਤੇ ਿਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦ ੱਿ ਚ ੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੀਕੇ COVID-19 ਤੋਂ ਿੁੰਭੀਰ 

ਧਬਮਾਰੀ ਨ ੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਿਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਧਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨ ੁੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਜੁੰਨੀ 

ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।  COVID-19 ਦੇ ਟੀਧਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਾ ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  toronto.ca/COVID19 'ਤੇ ਧਵਧਜ਼ਟ ਕਰ ੋਜਾਾਂ ਸਾਨ ੁੰ 416-338-7600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
http://www.toronto.ca/COVID19

