ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (TPH) ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ=
ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਵ? ਲਗਾਉ Aਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ= ਸਭ ਤD ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ?ਦLਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨN ਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨN ਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤD ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤD ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਿਫਲਹਾਲ, TPH, ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਨ=ਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
•

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ COVID-19 ਲੈ ਬ ਟੈਸਟ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ।

•

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੱ ਛਣ ਕਦD ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।

•

ਉਨN ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲD ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨN ਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੌਲੰਟਰੀ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸTਟਰ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ।

•

U ਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ? ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਚ-ਜੋ

TPH, ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਨN ਾਂ ਦੀ COVID-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤD ਪਿਹਲਾਂ
ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨV ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱਠ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ 15 ਿਮੰਟ ਤD ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਉਨN ਾਂ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ= ਹੁਦ
ੰ ਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ TPH ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਨN ਾਂ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਪLਬੰਧਨ
U ਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਚ-ਜੋ
ਤD ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ ਿਕਵ? ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ TPH ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਰਤD ਵੀ ਕਰੇਗਾ। TPH ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਲੰ ਮੇ-ਸਮ? ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ, ਿਰਟਾਇਰਮTਟ ਹੋਮਸ, ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅਤੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜਦD ਟੋਰਾਂਟੋ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪLਬੰਧ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉ Aਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ TPH ਆਪਣੀ ਿਨਯਮਤ ਸੰਪਰਕ
ਟਰੇਿਸੰਗ ਪLਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤD ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
19 ਨਵੰਬਰ, 2020

11/19/20 Punjabi

TORONTO.CA/COVID19

