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ਿਿ 2021

COVID-19 ਉਹਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਿਹਾਂ ਿੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ ਿਾਂ ਉਹਿਾਂ ਨਵਿੱਚ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਨਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਨਹਲਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹਿਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰ ਉਹਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਵਿੱਚ ਆਏ
ਹਿ। ਇਸ ਕਾਰਿ ਲਈ, ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਗੇ ਨਿਿੱਥੇ COVID-19 ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਿਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਿਗਹਾ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ
ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਨਦਿਾਂ ਤਿੱਕ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਨਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ
ਤੁਰੰਤ ਖੁਦ ਿੰ ਇਕਿੱਲਤਾ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
ਇਿੱਕ ਔਿਲਾਈਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟਲ https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/ ਨਵਖੇ ਪਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਿਆਿ ਨਵਿੱਚ ਰਿੱਖੋ ਨਕ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰੀ COVID-19 ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਕਰਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿਗੇ ਨਿਿਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਵਿੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਿੀ ਨਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਨਕਸੇ ਵੀ ਿਵੇਂ, ਿਾਂ ਨਵਗੜ ਰਹੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਨਖਆਲ ਰਿੱਖੋ, ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਨਸਰ ਦਰਦ, ਵਗਦਾ ਿਿੱਕ, ਖਰਾਬ
ਗਲਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਮਨਹਸਸ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ। ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਸਚੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਿਾਓ:
www.manitoba.ca/covid19/about/index.html.
ਮੰ ਹ ਨਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਪਮਾਿ ਚੈਿੱਕ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ (ਨਿਸ ਿੰ ਮੰ ਹ ਨਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਦਿ
ਨਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਿ ਮਾਪੋ। ਤਾਪਮਾਿ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਿ ਮਾਪਣ ਤੋਂ 30 ਨਮੰ ਟ
ਪਨਹਲਾਂ ਖਾਓ-ਪੀਓ ਿਾ, ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਨਸਗਰਟ ਪੀਓ ਿਾਂ ਬਬਲਗਮ ਚਬਾਓ। ਐਨਸਟਾਨਮਿੋਫੇਿ (Tylenol®) ਿਾਂ ਇਬੁਪੂਫੇਿ
(Advil®) ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱਟ-ੋ ਘਿੱਟ ਚਾਰ ਘੰ ਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
ਤਾਪਮਾਿ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਿੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਿ ਅਤੇ ਮਨਹਸਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਲਿੱਛਣ ਮਾਪੋ।

ਿੇ ਮੇਰੇ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਸਤ ਹੋ ਿਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਿ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਿੱਚ ਕਾਲਮ A ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਨਕਸੇ ਇਿੱਕ ਲਿੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਵਗੜ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਨਫਰ ਕਾਲਮ
B (ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਿੀ ਦੇਖੋ) ਨਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇ ਕੋਈ ਦੋ ਿਾਂ ਵਿੱਿ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਵਗੜ ਿਾਂਦੇ ਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਮਾਮਲੀ ਹੀ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨਰਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ
ਇਕਿੱਲਤਾ ਨਵਿੱਚ ਰਨਹਣ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Health Links – Info Santé (204-788-8200 ਿਾਂ 1-888-315COVID-19 - ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਿੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਵਿੱਚ
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9257) ਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਿੰ Health Links – Info Santé ਿੰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਿਤਕ ਸੰ ਪਰਕ ਨਵਿੱਚ ਆਉਣ
ਬਾਰੇ ਸਚਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
A

B

• ਬੁਖਾਰ / ਕਾਂਬਾ

• ਵਗਦਾ ਿਿੱਕ

• ਖੰ ਘ

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਵਿੱਚ ਦਰਦ

• ਖਰਾਬ ਗਲਾ / ਬੈਨਠਆ ਗਲਾ

• ਥਕਾਵਟ

• ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

• ਲਾਲ ਅਿੱਖ (ਕੰ ਿਕਟੀਵਾਈਨਟਸ)

• ਸੁਆਦ ਿਾਂ ਮਨਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਿਾ ਚਿੱਲਣਾ

• ਨਸਰ ਦਰਦ

• 24 ਘੰ ਨਟਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਲਟੀਆਂ ਿਾਂ ਲੈ ਟਰੀਿ

• ਅਣਿਾਣ ਕਾਰਿ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਖਰਾਸ਼
• ਖਰਾਬ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਭੋਿਿ ਨਖਲਾਉਣਾ, ਿੇਕਰ
ਬਿੱਚੇ ਹੋ
• ਿੀ ਮਚਲਾਉਣਾ ਿਾਂ ਭੁਿੱਖ ਿਾ ਲਿੱਗਣੀ

ਿੇਕਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਿੱਚ ਗੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ (ਨਿਵੇਂ ਨਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
ਮਨਹਸਸ ਹੋਣਾ), ਤਾਂ 911 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਨਵਭਾਗ ਨਵਖੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਵਿਾਿੀ ਲਓ।

ਿੇਕਰ ਮੈਿੰ ਲਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਿੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂ ਦਾ/ਲੈਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਿੰ ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ (ਕਵਾਰੰ ਟਾਈਿ) ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਕਉਂ ਹੈ?
ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਿੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਿਸ ਨਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ
(ਕਵਾਰੰ ਟਾਈਿ) ਕਰਿੀ ਹੈ ਿਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਮਨਹਸਸ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਵਿੱਚ ਿਹੀਂ ਆਏ ਹੋ (ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਅਨਿਕਾਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਿਾਂ ਸਫਰ ਕਰਕੇ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰ ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ (ਕਵਾਰੰ ਟਾਈਿ) ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਹੈ?
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਨਿਹੀ ਿਗਹਾ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਨਿਸ ਿੰ ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੀ ਿਗਹਾ ਵਿੋਂ ਸਚੀਬਿੱਿ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰ
ਘਿੱਟੋ-ਘਟ ਇਹ ਕੰ ਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰ ਕਰਿਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਿਗਹਾ ਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਵੈਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਨਕਸੇ ਅਨਿਹੀ ਿਗਹਾ ‘ਤੇ ਨਗਆ/ਗਈ ਹਾਂ ਨਿਿੱਥੇ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਨਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਿੰ ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ (ਕਵਾਰੰ ਟਾਈਿ) ਨਕਉਂ ਿਹੀਂ ਕਰਿੀ ਹੈ?
ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਪਰਕ ਘਿੱਟ ਿੋਨਖਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਨਿਿਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ
ਅਨਿਕਾਰੀ ਵਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੋਂ ਪਛਾਣ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਿਾਂ ਿੰ ਸੰ ਭਵ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੀ ਿਗਹਾ ਵਿੋਂ ਸਚੀਬਿੱਿ
ਕੀਤੀ ਿਗਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ
ਦਨਿਆਂ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰ ਪਰਕ ਘਟਾਓ, ਅਤੇ ਵਿੱਡੇ ਇਕਿੱਠ ਨਵਿੱਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਨਿਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕਰੀਬੀ
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ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਨਿਿਹਾਂ ਿੰ ਗੰ ਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿੇਰਾ ਿੋਖਮ ਹੈ। ਿੇਕਰ COVID-19 ਦੇ
ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੰ ਬਾਕੀਆਂ ਿਾਲੋਂ ਵਿੱਖ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਅ ਿੰ ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਅਨਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਿਾਂ ਹਿ ਿੋ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਿੰ ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਨਹਲਾਂ ਬੰ ਦ ਿਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਿਗਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਨਗਣਤੀ ਿੰ ਘਟਾਓ।
ਦਿਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿੱਲਾਂ ਵਿੱਲ ਨਿਆਿ ਨਦਓ, ਨਿਿਹਾਂ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
• ਨਬਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰੇ ਰਨਹਣਾ
• ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਿੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿੋਣਾ/ਸੈਿੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਿਾ
• ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ
• ਨਿਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਿਾਂ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣਾ।
• ਵੈਕਸੀਿ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੈਕਸੀਿ ਲਗਵਾਉਣਾ।
ਅਖੀਰ ਨਵਿੱਚ COVID Alert App ਿੰ ਅਿੱਿ ਹੀ ਡਾਉਿਲੋ ਡ ਕਰੋ www.canada.ca/en/public-health/services/
diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html. COVID Alert App ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਚਿੱਕਰ ਿੰ
ਤੋੜਿ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਹੋਰ
ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਿੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੇਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸੰ ਭਵ ਿਿਤਕ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਿਗਹਾਵਾਂ ਬਾਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਕਿੱਥੇ ਲਿੱਭ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਸੰ ਭਵ

ਿਿਤਕ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਿਗਹਾਵਾਂ ਦੀ ਸਚੀ #RestartMB Pandemic Response System ਖੇਤਰ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਿੱਬ ਪੇਿ

‘ਤੇ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:
Interlake Eastern Regional Health Authority
Northern Regional Health Authority
Prairie Mountain Health
Southern Health – Santé Sud
Winnipeg Regional Health Authority
ਉਹਿਾਂ ਉਡਾਿਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਨਿਸ ਨਵਿੱਚ ਲੋ ਕ ਸੰ ਕਰਨਮਤ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਇਿੱਥੇ ਪਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ www.manitoba.ca/
covid19/updates/flights.html
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COVID-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਕਾਲ ਕਰੋ:
• Health Links - Info Santé ਿੰ 204-788-8200 ਿਾਂ 1-888-315 9257 ਿੰਬਰ ‘ਤੇ
ਇਿੱਥੇ ਿਾਓ:
• ਮੈਿੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ COVID-19 ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.manitoba.ca/covid19/
• COVID-19 ਸਵੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ (ਕਵਾਰੰ ਟਾਈਿ) ਅਤੇ ਇਕਿੱਲਤਾ ਤਿੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ –
www.manitoba.ca/covid19/updates/resources.html#factsheets
• ਕੈਿੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ COVID-19 ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ–
www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
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