07 ਮਈ 2020

ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ: ਲੌਂ ਗ ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਟਿਡ-19
ਪੌ੍ਰੋਵੀਡੈਂ ਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਸਸਟਡ ਸਲਸਵਿੰਗ ‘ਚ ਰਸਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਸਮੇਤ ਸ ਰੇ ਸ ੌ੍ਰਸਟਸ਼
ਕੁਲਿੰ ੀਆ ਸਿਵ ਸੀਆਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਸੁਰੱਸਿਆ ਲਈ ਸਸਹਤ ਮਿੰਤਰ ਲੇ ਅਤੇ ਵੈਿਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਿ ਲ ਿੇ ਸਿਉ ਾਂ ਹੋ ਕੇ
ਕਿੰਮ ਕਰਿ ਾਂ ਜ ਰੀ ਰੱਿ ਸਰਹ ਹੈ।
ੀਤੇ ਕੱਲ, ਸਰਕ ਰ ਿੇ – ਇਸ ਿਵੇਂ “ ਿ ਰਮਲ” ਿੂਿੰ ਅਪਣ ਉਸਾਂ ਦਆਾਂ ਹੋਇਆਾਂ ਐਲ ਿ ਕੀਤ ਸਕ ਉਸ ਿੇ ਮੁਿ-ਿੱਲਹਣ
ਸਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ ਣਿ ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਤ ਅਗੇਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕ ਸ ਡੇ ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਾਂ ‘ਚ ਸਮਲਣ
ਾਂ ਵ ਸਲਆਾਂ ਲਈ ਪ ਿੰਦੀਆਾਂ ਕਦੋਂ ਉਠ ਈਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਸਮੇਂ ਦਰ ਿ ਅਸੀ ਾਂ ਪਸਰਵ ਰ ਾਂ ਵ ਸਤੇ
ਆਉਣ
ਆਪਣੇ ਸਪਆਸਰਆਾਂ ਿ ਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਢਿੰਗ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਿ ਾਂ ਜ ਰੀ ਰੱਿਦੇ ਰਹ ਾਂਗੇ।
ਪਰਵੀਡੈਂ ਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸ ਡੇ ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਜ ਾਂ ਅਸਸਸਟਡ ਸਲਸਵਿੰਗ ਹੋਮ ਾਂ ‘ਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦ ਕੋਈ ਪਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀ ਾਂ ਿਤਰੇ ਿੂਿੰ ਘਟ ਉਣ ਵ ਸਤੇ ਅਗ ਊ ਾਂ ਉਪ ਅ ਕਰਿੇ ਜ ਰੀ ਰੱਿ ਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਕੋਪ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਵਚ
ਪਸਰਵ ਰ ਾਂ ਿੂਿੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰਦੇ ਰਹ ਾਂਗ।ੇ
ਯਾਦ ਪੱਤਰ: ਪਰਕੋਪ ਦੀ ਸੂ ਰਤ ਟਿਚ ਪਟਰਿਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾਾਂ
ਜੇਕਰ ਪਰਵੀਡੈਂ ਸ ਹੋਮ ਦੇ ਸਕਸੇ ਵ ਸੀ/ਸਕਰ ਏਦ ਰ ਜ ਾਂ ਸਟ ਫ ਮੈਂ ਰ ਦ ਕਸਵਡ-19 ਦ ਟੈਸਟ ਪ ਸਿਸਟਵ ਆ



ਜ ਾਂਦ ਹੈ,
ਤ ਾਂ ਲੀਡਰਸਸ਼ੱਪ ਿੂਿੰ ਝਟਪਟ ਸੂ ਸਚਤ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।

ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਸਸਥਤੀ ਦ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਕਰੇਗ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਸਿਰਧ ਰਤ ਕਰੇਗ ।

ਮੀਡੀਆ ਿੂਿੰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲ ਾਂ ਵ ਸੀਆਾਂ/ਸਕਰ ਏਦ ਰ ਾਂ, ਪਸਰਵ ਰ ਾਂ ਅਤੇ ਸਟ ਫ ਿੂਿੰ ਪਰਕੋਪ
ਰੇ ਫੋਿ
ਰ ਹੀ ਾਂ ਸੂਸਚਤ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।

ਪਸਰਵ ਰ ਮੈਂ ਰ ਾਂ ਿੂਿੰ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਸਪਆਸਰਆਾਂ
ਰੇ ਅਤੇ ਸਟ ਫ ਿ ਲ ਸਕਵੇਂ ਜੁਿੇ ਰਸਹਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਸੱਿਣ ਰੇ
ਜ ਣਕ ਰੀ
ਸਦੱਤੀ ਜ ਵੇਗੀ।
ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ ਹੋਮ ‘ਚ ਟਕਸੇ ਟਨਿਾਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਟਲਖੇ ਐਡਰੱਸ ਿਰਤੋ:


ਸੇਂਟ ਸਵਿੰਿਸੈਂਟ’ਿ ਲਿੰ ਗ ਰ : wellwisheslangara@providencehealth.bc.ca



ਸੇਂਟ ਸਵਿੰਿਸੈਂਟ’ਿ




ਯੂ ਸਵੱਲ ਰੈਿੀਡੈਂ ਸ: wellwishesyouville@providencehealth.bc.ca
ਾਂ ਸੇਂਟ ਜਸਫ’ਿ: wellwishesmsj@providencehealth.bc.ca
ਮ ਊਟ



ਹੋਲੀ ਫੈਸਮਲੀ: wellwisheshf@providencehealth.bc.ca

ਰਕ ਫ ਹਰਿੀ: wellwishesbf@providencehealth.bc.ca

ਇਸ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਸਮੇਂ ਦਰ ਿ ਤੁ ਹ ਡੀ ਸਮਝਦ ਰੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵ ਸਤੇ ਤੁ ਹ ਡ ਧਿੰਿਵ ਦ। ਇਕੱਸਠਆਾਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ ,
ਸਜਹਿੇ ਸ ਡੇ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਿ, ਆਪਣ ਸਪਆਰ ਸਵਿ ਉਣ ਲਈ ਅਸਜਹੇ ਸਸਰਜਿ ਤਮਕ ਢਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹ ਾਂ
ਸਜਹਿੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਹੋਣ।
ਮੁਫਤ ਪਰੀਮੀਅਮ ਪਬਟਲਕ ਿਾਈ-ਫਾਈ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹ
ਸ ਡੇ ਮਰੀਿ ਾਂ, ਵਸਿੀਕ ਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵ ਰ ਾਂ ਉੱਪਰ ਕਸਵਡ-19 ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਜਵ

‘ਚ ਸ ਡ ਮਿੂਦ ਵ ਈ-ਫ ਈ

ਸਪਲ ਇਰ TELUS, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲ ਈ 2020 ਤੱਕ ਪੀ ਐੱਚ ਐੱਸ ਏ, ਵੀ ਸੀ ਐੱਚ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ ਭਰ
‘ਚ ਫੈਸਸਸਲਟੀਆਾਂ ਿੂਿੰ ਸਦਲ ਿੋਲਹ ਕੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਪ ਸਲਕ ਵ ਈ-ਫ ਈ ਸ ਿ ਾਂ ਸਕਸੇ ਲ ਗਤ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਰਹ ਹੈ। ਇਹ

ਪੇਸ਼ਕ ਰੀ ਇਸ ਸਿੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਿ ਸ ਡੇ ਮਰੀਿ ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿੀਕ ਾਂ ਿੂਿੰ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵ ਰ ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਾਂ ਸਮੱਤਰ ਾਂ ਿ ਲ
ਸਿੰਪਰਕ ‘ਚ ਰਸਹ ਸਕਣ ਿੂਿੰ ਯਕੀਿੀ ਣ ਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰੀਮੀਅਮ ਪ ਸਲਕ ਵ ਈ-ਫ ਈ ‘ਚ ਲਗ-ਇਿੰਿ ਕਰਿ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਵ ਲੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕ ਰਗੁ ਿ ਰੀ ਦ ਅਿੁ ਭਵ
ਕਰਿਗੇ। ਵ ਈ-ਫ ਈ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਕਰਿ ਲਈ ਸਟੈੱਪ ਉਹ ਹੀ ਰਸਹਣਗੇ:
1.

ਆਪਣੇ ਯਿੰਤਰ ਤੇ ਵ ਈ-ਫ ਈ ਸੈਸਟਿੰਗ ਿੋਲਹੋ

2.

“ ਪ ਸਲਕ ਵ ਈ-ਫ ਈ”ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਫਰ ਆਪਣ ਇਿੰਟਰਿੈੱ ਟ

3.

ਮੁਫਤ ਪਰੀਮੀਅਮ ਵ ਈ-ਫ ਈ ਚਣੋ।

ਰ ਊਿਰ ਿੋਲਹੋ

ਮਰੀਿ, ਸਿਵ ਸੀ ਜ ਾਂ ਪਸਰਵ ਰ ਸਜਿੰਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ ਪ ਸਲਕ ਵ ਈ-ਫ ਈ ਸ ਿੰਧੀ ਸਹ ਇਤ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ਾਂ ਸਜਿੰਿਹ ਾਂ ਿੂਿੰ ਪਰੀਪੇਡ ਵ ਈਫ ਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁਿਵ ਉਣ ਲਈ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਸਰਸਵਸ ਿ ਲ ਸਸੱਧੇ 1-844-940-5123 ‘ਤੇ
ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ੀ ਸੀ ‘ਚ ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸਹ ਇਤ
ਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਸਰੋਤ ਾਂ ਦੀ ਪਿਚੋਲ
ਕਰੋ।

UBC’s COVID-19 Multilingual Resources ਸਫੇ ਉੱਪਰ ਕਸਵਡ-19 ਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਸੱਿਣ ਲਈ ਕਈ
ਭ ਸ਼ ਵ ਾਂ
‘ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਕ ਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮਿੂਦ ਹਿ: https://digem.med.ubc.ca/covid-19-multilingualresources/

UBC’s Faculty of Medicine online magazine ਪਸਰਵ ਰ ਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਕਸਮ ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਰੱਿਦ
ਹੈ:
https://view.joomag.com/pathways-issue-4-covid-19-and-seniorshealth/0283338001587141762

The Family Caregiver’s website ਸਹ ਇਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਰਦ ਿ ਕਰਦ ਹੈ:
https://www.familycaregiversbc.ca/

Home for Us Weekly Update ਸਸਹਤ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰਦ ਿ ਕਰਦ ਹੈ:
http://www.providencehealthcare.org/health-services/seniors-services/residential-care-me/weeklyhome-us-update

Providence Health Care ਪਸਰਵ ਰ ਾਂ ਲਈ ਅੱਪਡੇ ਟ ਾਂ ਪਰਦ ਿ ਕਰਦ ਹੈ:
http://www.providencehealthcare.org/ltc-covid19

2

