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ਕਵੋਿਡ-19 ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਸਬਧੰੀ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ  

ਕਵੋਿਡ-19 ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? 

"ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ" ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੰਦਾ ਹ ੈਵਿਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ 

ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਸਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨ ੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਕੀ ਟਰੋਾਾਂਟੋ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਿਲੱੋਂ  ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤਕੱ ਲਾਗ  ਹੈ?  

ਸ ਬਾਈ ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਕਟ ਵਸਹਤ ਦੇ ਿੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੰ "ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ" ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਆਰਡਰ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ 

ਅਪ੍ਰੈਲ 1, 2020 ਨ ੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਸੋਵਧਆ ਵਗਆ। ਆਰਡਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗ  ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੱਕ 

ਿੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।  

ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਵਕਸ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਹੁਦੰਾ ਹੈ? 

ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਵਨਰਦਸ਼ੇ ਵਦੰਦਾ ਹੈ:  

 ਵਿਨ੍ਾਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣ. ਹੋਣ  

 ਿੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀਵੜਤ ਹੋਏ ਹੋਣ।  

 ਿੋ ਵਕਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀਵੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲ  ਿੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ 

ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ। 

 ਉਹ ਲੋਕ, ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

 

16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ੇਿਾਪੇ੍/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਿੋ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ੰਿੇਿਾਰ 

ਹਨ ਵਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਿਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰ।ੇ 

ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਵਕਨੰਾ ਸਿਾਾਂ ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿਚੱ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਵਿਚੱ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨ ੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨ ੰ ਨਵਿਆਇਆ ਵਗਆ 

ਸੀ।  

 ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕ ੇਿਾਾਂ ਦਰਵਿਆਨੇ ਪੱ੍ਧਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹ ੋਕੇ 10 ਵਦਨ ਤੱਕ ਿਾਾਂ ਿੇਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀਵੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਕੇ 10 ਵਦਨ ਤੱਕ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਲਾ ਿੀ ਹੈ।  

 ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ (ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਆਈਸੀਯ  'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ)ੈ ਿਾਾਂ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਇਵਿਊਵਨਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ 

ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 20 ਵਦਨ ਲਈ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾ ਿੀ ਹ।ੈ 

 ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀਵੜਤ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਅੰਵਤਿ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 14 ਵਦਨ ਲਈ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾ ਿੀ ਹੈ।  

 

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=know-the-symptoms
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ਕੀ ਵਕਸ ੇਨ ੰ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ? 

ਕੁਝ  ਰ ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਕਰਿਚਾਰੀ, ਿੋ ਲੱਛਣਾਾਂ ਰਵਹਤ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਿਦੋਂ ਉਹ ਕੰਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਿਾਾਂ ਕੰਿ 'ਤੇ/ਤੋਂ ਆ-ਿਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾ ਿੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਿਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਾਂ 

ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਘਰੇਲ  ਵਹੰਸਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ। ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਹਰੇਕ ਿਾਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਾਂ ਦੀ ਸਿੀਵਿਆ ਕਰੇਗੀ 

ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਾਾਂ ਨਹੀਂ। 

 

ਿਕੇਰ ਵਕਸ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਪ੍ ਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹ ੋਚੁਵੱਕਆ ਹੈ, ਉਸ ਨ  ੰਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹਣੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  

ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਸੰਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਦੋਂ ਿੰਵਨਆ ਿਾਿੇਗਾ ਿਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੱਗੀ ਨ ੰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 14 ਵਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ:  

 ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੁਿੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਵਕਆਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ ਰੀ ਲੜੀ,  

 ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਾਂ 

ਇੱਕ ਿਾਾਂ ਦ ੋਿੁਰਾਕਾਾਂ, ਿੋ ਵਕ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਿਸ਼ ਹਨ, ਿਾਾਂ  

 ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਾਂ ਵਤੰਨ ਿੁਰਾਕਾਾਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਿਸ਼ ਹੈ।  

ਸੰਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਚੁੱਕ ੇਵਿਅਕਤੀਆਾਂ 'ਚ ਿੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਾਏ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਟੈੈੱਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਿੇ 

ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਵਦਆਾਂ ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ 24 ਘੰਵਟਆਾਂ ਵਿੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਲਏ ਵਬਨਾਾਂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; 

ਿੇਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਗੈਸਟਰ-ੋਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਏ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਿਤਲੀ, ਪੇ੍ਟ ਿਰਾਬ, ਦਸਤ), ਇਹਨਾਾਂ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ 48 ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਸੁਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

ਸੰਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ, ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ, ਿਾਾਂ ਿੇਕਰ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਾਂ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਵਦਨ ਬਾਅਦ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਿਾਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸੰਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਚੁੱਕ ੇਲੋਕ ਿੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ੀਵੜਤ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਿਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇਕਰ, ਸੰਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਾਪ੍ਦੰਡਾਾਂ ਨ ੰ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋਣ: 

 ਲੱਛਣ ਰਵਹਤ ਹੋਣ (ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਨਾ  ਹੋਿ)ੇ 

 ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਇਵਿਊਨ ਵਸਸਟਿ ਕਿ ੋਰ ਨਾ ਹੋਿੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਿੋਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਿਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ ਿਾਾਂ ਸਟੈੈੱਿ ਸੈੈੱਲ 

ਟਰਾਾਂਸਪ੍ਲਾਾਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਿ,ੇ ਿਾਾਂ ਕੀਿੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਨਾ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਿਾਾਂ ਇਵਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਵਸਿ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਨਾ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹੋਣ) 

 ਲੰਬੇ-ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਿਾਾਂ ਵਰਟਾਇਰਿੈਂਟ ਹੋਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਿਾਾਂ ਉਹ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿਰੀ  ਨਾ ਹੋਣ।  

 

ਭਾਿੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਤੋਂ ਛ ਟ ਹੋਿੇ, ਸੰਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹ:  

 ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਿਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈ੍ਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ    



 
ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 

  
Punjabi 

 ਕਿ ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸੈਵਟਗੰਾਾਂ ਿਾਾਂ ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਸਵੰਿਆ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਸਿੈ-ਇੱਛੁਕ ਿਾਾਂ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਦੇਿਭਾਲ 

ਿਾਲੇ ਘਰ, ਆਸਰਾ, ਸਕ ਲ ਿਾਾਂ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸੈਵਟੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ) ਨ ੰ ਆਿਰੀ ਐਕਸਪ੍ੋਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਗੈਰ- ਰ ਰੀ ਿੁਲਾਕਾਤਾਾਂ 

ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ  ਕਰਨਾ  

 14 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਵਸਹਤ ਿੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਵਰਿ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲਕ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 

ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਵਕੱਤਾਿੁਿੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ 

 

ਕੀ ਲੋਕਾਾਂ ਨ  ੰਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹਣੋਾ ਪ੍ਿਗੇਾ, ਿਕੇਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ  ੰਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚੱ ਕਵੋਿਡ-19 ਹਇੋਆ ਹ?ੈ  

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਪ੍ਛਲੇ 90 ਵਦਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਵਪ੍ਛਲੇ 

ਸੰਕਰਿਣ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  

 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਅੰਦਰ ਹਣੁ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿੇਂ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ 

ਨਤੀਵਿਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਵਦਆਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਵਟਆਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਲਏ ਵਬਨਾਾਂ ਬੁਖ਼ਾਰ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਿੇਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਗੈਸਟਰ-ੋਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਏ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਵਦਲ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਪੇ੍ਟ ਿਰਾਬ, ਦਸਤ), ਇਹਨਾਾਂ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿ-ੈ

ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ 48 ਘੰਵਟਆਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਲੋਕ, ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ 

ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਾਂ ਿੇਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਾਂ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਦੇ ਦੇ 10 ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 

ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ।  

 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਿੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨ ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ 

ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇਕਰ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਹ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤ ੇਸਾਰੇ ਿਾਪ੍ਦੰਡ ਪ੍ ਰੇ ਕਰਦ ੇਹਨ:  

 ਲੱਛਣ ਰਵਹਤ ਹਨ (ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ) 

 ਇਵਿਊਨ ਵਸਸਟਿ ਕਿ ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਿਾਾਂ ਸਟੈਿ ਸੈੈੱਲ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ਲਾਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਿਾਾਂ ਕੀਿੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਿਾਾਂ 

ਇਿਯ ਨੋਸਪ੍ਰੈਵਸਿ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) 

 ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਿਾਾਂ ਵਰਟਾਇਰਿੈਂਟ ਘਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਵੈਟਗੰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿਰੀ  ਨਹੀਂ ਹਨ  

 

ਭਾਿੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਨ ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਇਹ ਹਨ:  

 ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਐਕਸਪੋ੍ਿਰ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਿਾਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਿਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ ਰੀ 

 ਕਿ ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸੈਵਟਗੰਾਾਂ ਿਾਾਂ ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਸੰਵਿਆ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ, ਸਿੈ-ਇੱਛੁਕ ਿਾਾਂ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਦੇਿਭਾਲ ਘਰ, 

ਆਸਰਾ, ਸਕ ਲ ਿਾਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਸੈਵਟੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ) ਨ ੰ ਆਿਰੀ ਐਕਸਪ੍ੋਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਗੈਰ- ਰ ਰੀ ਿੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ  

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 



 
ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 
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  14 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਵਸਹਤ ਿੰਤਰਾਲੇ ਦ ੇਅੰਤਵਰਿ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲਕ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਵਕੱਤਾਿੁਿੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ 

ਹੈ  

ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਕਿੇਂ ਕਿੰ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿਾਾਂ ਵਕਸੇ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵਿਿੇ ਰਵਹਣਾ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਾਓ ਿਾਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿਵਹਿਾਨ ਨਾ 

ਬੁਲਾਓ। ਦ ਵਿਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ  ਕਰ।ੋ ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਸੰਭਿ 

ਹੋ ਸਕੇ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿੋ। ਿੇਕਰ ਸੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਿੱਿਰਾ ਬਾਥਰ ਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾ ਿਰਤ।ੋ ਕਿਵਰਆਾਂ ਨ ੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਿਾਹ ਲਈ 

ਵਿੜਕੀਆਾਂ ਿੋਲੋ੍। ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ ਿਾਾਂ ਵਕਸੇ ਤੋਂ ਚੀ ਾਾਂ ਿੰਗਿਾਓ। ਿੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ, ਵਪ੍ਰਸਵਿਪ੍ਸ਼ਨ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਸੇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ 

ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨ ੰ 416-338-7600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਿੋ ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਿਾਈਏ . 

 

ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਯੋਗ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦ ਵਿਆਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿ ਸਕਣ, ਿੋ ਬੇਘਰ ਹਨ ਿਾਾਂ ਿੋ ਘਰ ਵਿੱਚ 

ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਿਵਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਨਾਹ ਵਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਯੋਗਤਾ ਿਾਣਨ ਲਈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨ ੰ 416-

338-7600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 

ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿਚੱ ਹੁਵੰਦਆਾਂ ਹਇੋਆਾਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਪ੍ਾਇੰਟਿੈਂਟ ਵਿਚੱ ਹਾ ਰ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਵਦਆਾਂ ਹੋਇਆਾਂ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿੈਡੀਕਲ ਅਪ੍ਾਇੰਟਿੈਂਟ ਲਈ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਿੈਡੀਕਲ ਕਲੀਵਨਕ ਿਾਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਿਾਣ 

ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨ ੰ 416-338-7600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ  

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਅਪ੍ਾਇੰਟਿੈਂਟਾਾਂ ਨ ੰ ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਵਿਆਦ ਪ੍ ਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਿੁਲਤਿੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਿ-ੈਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਨਾ ਹਣੋ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਚੱ ਕੀ ਹਿੋੇਗਾ? 

ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਾਏ ਿਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ ਸ ਾ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਦਨ $5,000 ਤੱਕ ਦੇ 

ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਿੁਰਿਾਨਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਦਦ ਲਈ ਪੁ੍ਵਲਸ ਨ ੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

 

ਲੋਕਾਾਂ ਿਲੱੋਂ  ਟਰੋਾਾਂਟੋ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨ  ੰਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਿਲੇੇ ਨਾਿ ਅਤ ੇਹਰੋ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱਤਾ ਵਕਿੇਂ ਸਰੁਵੱਿਅਤ 

ਹੈ? 

 

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨ ੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 

ਿਾਣਕਾਰੀ (ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਤਾ, ਈਿੇਲ ਪ੍ਤਾ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਿੱਲੋਂ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਵਿਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੇਿਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨ ੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। 

 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
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Punjabi 

ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਵਹਿ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨ ੰ ਲਾਗ ਨ ੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਵਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਅਤੇ ਪ੍ ਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਕ ਲਾਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਰ ਰੀ ਸਿਾਵਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਨ ੰ ਿੁੱਲ੍ਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਾਂਝੀ ਸਿਰੱਥਾ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ 

ਵਸਹਤ ਦੀ ਇਸ  ਰ ਰੀ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਉੈੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸਿਝਦੀ ਹ ੈਵਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪ੍ਣੀ ਵਨੱਿਤਾ ਦੀ ਵਫ਼ਕਰ ਹੈ। ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਿੱਲੋਂ  ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ 

ਦ ੇਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਕਾਨ ੰਨ, ਦ ਪ੍ਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਿੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004 ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ। 

 

ਕੀ ਕਈੋ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਨ  ੰਕਾਨ ਨੰੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਚਨੌੁਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ?ੈ 

ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ੀਲ ਅਤੇ ਸਿੀਵਿਆ ਬੋਰਡ ਨ ੰ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਕ ੇਉਸ ਨ ੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਆਰਟੰੀਨ ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਆਉਂਦੇ ਫਡੈਰਲ ਆਰਡਰ ਬਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਕੀ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 

ਫੈਡਰਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਆਰਡਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾਰਚ 25, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗ । ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਦਾ 14 

ਵਦਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਲਾ ਿੀ ਹੈ, ਸੰਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਾਂ ਹਨ। ਦੇਿੋ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਿਾਣਕਾਰੀ.   

 

ਕੁਝ ਿਾਿਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਆਰਡਰ ਤਵਹਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਲਾ ਿੀ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਿੀ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵਿਿੇਂ 

ਵਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤ ੇਹਨ)। 

 

ਿਧਰੇ ੇਿਾਣਕਾਰੀ 

ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਾਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨ ੰ 1-866-797-0000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਿਧੇਰੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨ ੰ 416-338-7600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 

 

http://www.hsarb.on.ca/scripts/english/contact.asp
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation

