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ਤਾਰੀਖ 29 ਮਾਰਚ 2021 

ਿਵਸ਼ਾ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਲੇਿਟਨ: ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
  

11 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਖਆ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸ� ਹਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹਾਂ।  
 
ਲਬੰੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ (Long-term Care) (LTC) ਿਵਚੱ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਸਬੰਧੰੀ ਪਾਬਦੰੀਆ ਂਬਾਰ ੇ25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂ ੰਕੀਤ ੇਗਏ 
ਐਲਾਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂ ੰ1 ਅਪਰ੍ਲੈ 2021 ਤ� ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਅਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ ਸਾਰ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ  
 
ਕਿੋਵਡ ਬਾਰ ੇਆਮ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

• ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਪਰ੍ੋਵੀਡ�ਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (Providence Health Care) (PHC) ਲਈ ਸਾਡ ੇLTC ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਪਰ੍ਕੋਪ ਨਹ� ਹੈ।  

• ਸਾਡੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� 
ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰ੍ਣ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਗਂੇ। ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਰ੍ਿੋਵੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ 
ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸ� ਸਾਡ ੇਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ 
ਸ�ੀਿਨੰਗ ਅਿਭਆਸਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਉ�ਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਿਭਆਸਾ ਂਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ PPE (ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾ)ਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।  

• ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਸਬੰਧੰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆ:ਂ 
o LTC ਜਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਿਸਸਟਡ ਿਲਿਵੰਗ (ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਜੰਦਗੀ ਿਜਉਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ) ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਹੁਣ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 14 ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ 
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

• ਵਕੈਸੀਨ ਬਾਰ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ:  
o ਦਸੰਬਰ 2020 ਤ�, ਅਸ� LTC ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 

ਸਫਲਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ 90% ਤ� ਵੱਧ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ 80% ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  
o ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡ ੇਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾ ਂਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ 

ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਤੁਸ� ਤਰਜੀਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 
ਮਲੁਾਕਾਤੀਆ ਂਲਈ ਨਵਾ ਂਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ:  
 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਲੁਾਕਾਤੀ:  
ਇਸ ਸਮ�, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ।  
 



  
 

  

ਸਮਾਜਕ ਮਲੁਾਕਾਤੀ: 
1 ਅਪਰ੍ੈਲ, 2021 ਤ�, ਪਰ੍ੋਵੀਡ�ਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (PHC) ਸਮਾਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਦੇ ਅਿਭਆਸਾ ਂਨੰੂ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Health) 
(MoH) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗੀ।  
 
ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਅਿਭਆਸਾ ਂਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ BC CDC LTC COVID-19 ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 
1 ਅਪਰ੍ੈਲ ਨੰੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ: (ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ)ੋ। ਉਦ� ਤਕ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੱੁਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ:  
 

• ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਮਾਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਪਰ, ਜੇ ਇਹ 
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ PHO ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨਗੀਆਂ।  

• ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਜਾਂ ਿਮਆਦ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ; ਹਾਲਾਂਿਕ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਬੱੁਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰ ੇਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਨਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਿਮੰਟ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗੀ। WorkSafe BC ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਕਸੇ ਿਨਵਾਸੀ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਦੋਵ� ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰੀਰਕ 
ਦੂਰੀਆ ਂਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰ੍ਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸੀ ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ-ਗਰ੍ੇਡ ਦਾ 
ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

• ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਢੁਕਵ� ਘੰੁਮਣ-ਿਫਰਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ (ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਨਹ�) ਅਦਾਰ ੇਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

• PPE ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਕਿਰਆ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� 
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਪਰ੍ਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ)।  

o ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ�ੱਬਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਵ� ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਰ ੇਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ� 
ਪਿਹਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

o ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੰੂ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤ� ਗਾਊਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ।  
o ਅਦਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੱੁਤੇ ਪੂੰਝਣ ਜਾਂ ਜੱੁਿਤਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

• ਿਕਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ। 

• ਿਨਵਾਸੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਿਬਨਾਂ, ਅਦਾਰਾ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਿਜਤ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ 
ਦੀਆ ਂਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਿਫਰ ਤ� ਇੱਕੋ ਸਮ� 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਦੂਜੇ 
ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮਤੰਰਾਲੇ ਦ ੇਅਕਸਰ ਪੁਛੱ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ) ਦਖੇ ੋਿਜਨਹ੍ਾ ਂਿਵਚੱ ਮੁਖੱ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰ ੇਦਿੱਸਆ 
ਿਗਆ ਹ।ੈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦ ੇਸਵਾਲਾ ਂਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ।  
 
PHC ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਲੀਡਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਮਾਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵ� ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਟ ਲੀਡਰ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ 
ਅਤੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸ� ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੀਰਜ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ (ਮਤਲਬ ਿਕ ਜੇ ਸਰੀਰਕ 
ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਝਂੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ) ਸੀਿਮਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 
ਦੀ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  
 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ, ਸਾਈਟ ਲੀਡਰ ਸਾਝਂੀ ਡਾਈਿਨੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਿਭਆਸਾ ਂਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ 
ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 
 

http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Visitors_Long-Term_Care_Seniors_Assisted_Living.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restrictions#:%7E:text=Continue%20to%20use%20COVID%2D19,10%20people%20at%20one%20table.
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restrictions#:%7E:text=Continue%20to%20use%20COVID%2D19,10%20people%20at%20one%20table.


  
 

  

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ੇਦ ੇਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕਅੇਰ ਹਮੋ ਦ ੇਿਨਰਧਾਰਤ 
ਸਪੰਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਸਧੱਾ ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ 
 
ਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ: 
 
MoH ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ LTC ਿਵੱਚ ਜ਼ਰਰੂੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੋਵਾ ਂਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ 
ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਕਸੇ ਫਸੈਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ:ਂ 

• ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਸਮ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਜਾਂ ਕਲੀਿਨਕਲ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਸ� 
ਇਸ ਜਵਾਬ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡ�ਟ ਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਲੀਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ 
ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਗੇਾ। 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਫਸੈਲੇ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ-ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਣ ਲਈ ਪੇਸ਼�ਟ 
ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਆਿਫਸ (PCQO) ਨਾਲ 604-806-8284 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੰੂjsilver@providencehealth.bc.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

• ਜੇ ਤੁਸ� PHC ਦੀ ਤਰਫ਼� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੱੁਦਾ PCQO ਰਾਹ� ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ 
Hlth.visitorappeal@gov.bc.ca 'ਤੇ ਮੇਲ ਰਾਹ� ਪਰ੍ਿੋਵੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਿਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 
 
ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਅਿਸਸਟ�ਟ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ (HCAP):  

• ਕੋਿਵਡ-19 ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੁਬੇ ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹ� ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸੈਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜੋ 
ਿਕ ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਸਪਰੋਟ ਵਰਕਰਾ ਂ(HCSW) ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਿਸਸਟ�ਟ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਜੋੜਦਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ 
ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• HCSW ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਬਹਤੁ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਗਰੈ-ਕਲੀਿਨਕਲ, ਗਰੈ-ਿਸਧੱੀਆ ਂਦਖੇਭਾਲ 
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। PHC LTC ਹੋਮ ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਕੀਿ�ਤ 
ਿਸਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰੀਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
ਅਸ� ਅਪਰ੍ੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 5 LTC ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ 1 ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੱੁਲ 87 HCAP ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

 
ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 BC ਿਵੱਚ LTC ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ।ੋ 

• UBC ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੋਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਸਰੋਤ ਹਨ: 
https://digem.med.ubc.ca/covid-19- multilingual-resources/  
 

• UBC ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਯਗੋੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
https://view.joomag.com/pathways-issue-4-covid-19-and-
seniorshealth/0283338001587141762 
 

• ਫੈਿਮਲੀ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
https://www.familycaregiversbc.ca/  
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