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ਰਵਸ਼ਾ:

ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਲੇਰਟਨ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੇਧਾਾਂ

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਰਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoH) ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (Long-term Care,
LTC) ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਰਜ਼ੰਦਗੀ (Assisted Living, AL) ਘਰਾਾਂ ਨੰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ ਨਵੇਂ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗ ਹੋ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ।
ਪਰੋਵੀਡੈਂਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਨਯੰਤਰਣ (IPAC) ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੰ ਹੇਠਾਾਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਰਵੱਚ ਰ ੱਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਵਸਰਤਰ ਤ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੁਰੱਰਖਆ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਰਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰ ਾਨ ਵਸਨੀਕਾਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮਾਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਾਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਪਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਵਧਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰ ੇ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ
ਲਚਕੀਲੇ ਪਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਵੱਚ ਹਨ।
ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰ ਰਵਵਸਰਥਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰ ਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰਹ ਰਦਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਾਂ।
ਆਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਸੰਬਧੰ ੀ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼
 ਸਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਰਵੱਚ ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਰਆਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰ ਕੰਗ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਰਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ BC Thrive ਐਪ ਜਾਾਂ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਲਈ
ਸਵੈ- ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹੰਦ ੇ ਹਾਾਂ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਤਾਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਨਾ ਆਓ ਅਤੇ ਕੋਰ ਵਡ-



19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਟਸੈ ਟ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰ ੇ BC Thrive ਐਪ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤ ੇ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ।ੋ
ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਨੰ ਸਮਾਯੋਰਜਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ੱਰਖਆ ਨੰ
ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਲ ਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧਕਤਮ ਸਮਰ ੱਥਾ ਨ ੰ ਰਨਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। WorkSafe BC
ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸੁਰ ੱਰਖਆ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ, ਸੁਰ ੱਰਖਅਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਲਈ ਅਰਧਕਤਮ ਲੋ ਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
o ਸਕ੍ਰੀਰਨੰਗ ਰਵਧੀਆਾਂ ਨੰ ਸਮਾਯੋਰਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲ ਾਕਾਤਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 1800 (ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ) ਤੱਕ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਨਵਾਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।
o ਮੁਲ ਾਕਾਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਮਰ ਥੱ ਾ ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੁ ਆਰਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਰਚੰਤਾ ਹੈ
ਰਕ ਸੀਰਮਤ ਜਗਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁ ਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਹਲਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਦਸ਼ਾਰਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।



ਪਰਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਕੰਗ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਾਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਰਗਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡਾ ਅਨੁ ਮਾਨ ਹੈ ਰਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ
ਨੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਲਈ ਥਾਵਾਾਂ ਨੰ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਰਵੱਚ ਮੁਸ਼ਰਕਲਾਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਹਰ ਰਕਸੇ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਾਾਂਗੇ।



ਇੱਕ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰ ੇ ਰਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ:
o ਰਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਰਕਸੇ ਰਨਵਾਸੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਕਸੇ ਅਲੱਗ ਮਨੋ ਨੀਤ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਰਮਲਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਰਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
o ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬਹੁ-ਰਬਸਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ ਰਨਵਾਸੀ ਨੰ ਰਮਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਗਰ ਪੁੱ ਨ ੰ
3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹੰਦ ੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਰਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
o ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬਹੁ-ਰਬਸਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਰਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਹਤ ਅਰਧਕਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ
'ਤੇ, ਤੁ ਹਾਨ ੰ ਡਾਕਟਰੀ ਗਰੇਡ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
o ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਮਹ ਰਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ 4 ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ), ਤਾਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਪਰਹਲਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹੰਦੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਨੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।



ਦੇਖ ਭਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲ ਾਕਾਤ ਕਰਨੀ
o ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਾਂਗ, ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਾਂ ਪਰੀ ਰਾਤ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਰਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਰਹੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਹੁੰਦਾ ਰਕ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਨਵਾਸੀ ਦੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ (ਦਵਾਈਆਾਂ ਸਮੇਤ)
ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟੀਕੇ ਦਾ ਪੁਸ਼ ਟੀਕਰਨ


ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoH) ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਤੁ ਹਾਨੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਥਤੀ ਦੇ
ਸਬ ਤ ਰਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰਥਤੀ 'ਤੇ
ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਫੈਸਰਲਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।



ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ 'ਤੇ, ਸਕ੍ਰੀਨਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਬਤ ਰਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਦਰਜ
ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਬਤ ਰਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਦਰਜਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ* ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵੀ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਰਨੰਗ ਅਤੇ IPSC ਰਵਧੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁਲ ਾਕਾਤ ਦੇ ਪਰ ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰ ਾਨ
ਡਾਕਟਰੀ ਗਰੇਡ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
*ਪੂਰ ੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੋਂ ਪਰਵਾਰਨਤ ਟੀਕੇ (ਅਰਥਾਤ Pfizer, Moderna, AstraZeneca
ਅਤੇ Johnson and Johnson) ਦੀ ਦੂ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਰਦਨ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ।

ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਬ ੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ


ਕੋਰਵਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਰੋਗਾਣਆਾਂ, ਜੋ ਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਨੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ
ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਉਪਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
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ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 'ਤੇ, ਇਸਦੇ ਪਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰ ਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਖਾਸ
ਰਧਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਹੰਦੇ ਹਾਾਂ।


ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਰਨੰਗ ਦੇ ਅਰਭਆਸ ਪਰਭਾਵੀ ਬਣੇ ਰਰਹਣਗੇ। ਸੰਪਰਕ ਟਰ ੇਰਸੰਗ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।



ਸਰ ੀਰਕ ਦਰੀ ਇੱਕ ਪਰਮੁੱਖ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਰਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਦਰਜਆਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਹੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ ਨੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰ ਸੀਮਤ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।



ਰਨੱਜ ੀ ਸੁਰ ਰੱ ਖਆ ਦੇ ਉਪਕਰਣ
o ਪ ਰ ਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ ਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ
ਪਰਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਜਸ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰ ਰਮਲਣ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੌਰ ਾਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ
ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
o ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਰਨਵਾਸੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਤਰਹਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵੱਚ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਕ ਤੁ ਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।



ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ IPAC ਦੇ ਰਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਰਹਾ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਾਂਚ



ਮੁਲ ਾਕਾਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ ਰਨਯਰਮਤ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱਛਣ ਮਰਹਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਾ ਆਓ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ BC Thrive ਐਪ 'ਤੇ ਰਦੱਤੇ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਕੱਠ


ਰਜਸ ਦੌਰ ਾਨ ਅਸੀਂ MoH ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਰਵੱਚ
ਸਮਾਰਜਕ ਸਮਾਰੋਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਦੇਵਾਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰਹਮਾਨਾਾਂ ਨੰ ਰਸਰਫ ਖੁੱਲਹੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਇੱਕਠਾਾਂ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਹੀ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਾਾਂਗੇ। ਸਾਰ ੇ ਇਕੱਠ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਸਬਾਈ ਰਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਰ ਪ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁਲ ਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ੰਟ ਕੇਅ ਰ ਕੁ ਆਰਲਟੀ ਆਰਫਸ


ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਪੀਲ ਪਰਰਕਰਰਆ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ:
o ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਰਚੰਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਾਂ
ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹੰਦੇ ਹਾਾਂ।
o ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੁ ਆਰਾ ਰਦੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੰ ਤਾਾਂ ਮੁੜ-ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਹਣ ਲਈ
ਪੇਸ਼ ੇਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁ ਆਲਟੀ ਆਰਫਸ (PCQO) ਨਾਲ 604-806-8284 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ
jsilver@providencehealth.bc.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
o ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ PHC ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ PCQO ਰਾਹੀਂ ਜਾਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ
Hlth.visitorappeal@gov.bc.ca 'ਤੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਰਵੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਰਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਰਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ :



ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਦਜੀ ਖੁਰ ਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ ਦੇਖੋ:
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
ਜਾਾਂ https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/dose-2
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ਬੀਸੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restart
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰ ਗਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਾਂ ਸਹਲਤਾਾਂ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੇਧ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ
ਫਾਰ ਰਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।



ਸਾਡੀਆਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਲਤਾਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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