
ਮਿਮਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ

ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ  

31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਿੰੂ ਵੂਹਾਿ, ਚੀਿ ਮਵਿੱ ਚ ਮਸਹਤ ਅਮਿਰਾਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਸ਼ਖੀਸ ਿਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਰਲ 
ਿਿੂਿੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਮਰਪੋਰਟ੍ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਇਿੱ ਕ ਿਵਾਂ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਜਸ ਿੰੂ 

2019 ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਦੀ ਪਛਾਿ ਿਿੁਿੱ ਖਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਪਮਹਲਾਂ

ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2019 ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ( ) ਕੀ ਹੈ
ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਪਮਰਵਾਰ ਹਿ ਮਜੰਿਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਿ ਜ਼ੁਕਾਿ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਿੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ

ਮਬਿਾਰੀਆਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਬਰੌਂਕਾਈਟ੍ਸ ਿਿੂਿੀਆ ਜਾਂ ਸਾਹ ਸੰਬੰਿੀ ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਮਸੰਡਰੋਿ

 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।

2019 ਿਾਵਲ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਸਾਹ ਸੰਬੰਿੀ ਮਵਗਾੜ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੂਬੇ ਪ੍ਰਾਂਤ 

(ਵਹੂਾਿ) ਚੀਿ ਮਵਿੱ ਚ ਹੋਈ।

ਓਿਟੈ੍ਰੀਓ ਮਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਵਗਾੜ ਦੇ ਪਮਹਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪਛਾਿ 25 ਜਿਵਰੀ, 2020 ਿੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2019 ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੇ ਜਾਓ।

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ
ਲਿੱ ਛਿ ਹਲਕੇ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਫਲੂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਿੀ ਹੋਰ ਆਿ ਮਵਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤਿੱ ਕ ਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਮਵਿੱ ਚ

ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ

• ਬੁਖਾਰ
• ਖੰਘ
• ਸਾਹ ਲੈਿ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਸ਼ਕਲ



2019 ਿਾਵਲ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਮਟ੍ਲਤਾਵਾਂ ਮਵਿੱ ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ 
ਿਿੂਿੀਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮਦਆਂ ਦਾ ਫੇਲਹ ਹੋਿਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਾਿਮਲਆਂ ਮਵਿੱ ਚ, ਿੌਤ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱ ਛਿ ਆਿ ਜ਼ੁਕਾਿ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਿ ਮਵਿੱ ਚ ਿੁਸ਼ਕਲ) ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਿਮਹਸੂਸ ਹੰੁਦੇ 
ਹਿ ਅਤ ੇਲਿੱ ਛਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 14 ਮਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਖੇਤਰ 1 ਤਿੱ ਕ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ੇਲੀਹੈਲਥ 
ਓਿਟੈ੍ਮਰਓ ਿੰੂ 1-866-797-0000 ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਿੇ ਸਥਾਿਕ ਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਮਿਟ੍ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। ਆਪਿੇ

ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੁਲਕਾਂ ਸਿੇਤ ਆਪਿੇ ਸਫਰ ਦੇ ਇਮਤਹਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਕਰ ਕਰਿਾ ਯਕੀਿੀ

ਬਿਾਓ।

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁੰ ਭਵ ਹੈ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  14 ਵਦਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ ਦ ਹੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੁੰ  
ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਸੁੰ ਭਵ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤ ਹਾਡਾ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ 2019 ਿਾਵਲ 
ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਵਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਨੂੁੰ  ਸੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ 
ਫੈਲਾਉ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਿਕ ਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ 

ਯੂਮਿਟ੍ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਫੌਰੀ ਿੈਡੀਕਲ ਤਵਿੱ ਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 911 ਿੰੂ ਫੋਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਸਫਰ ਦੇ 
ਇਮਤਹਾਸ ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਕਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਵਾਇਰਸ ਕਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀ ੀਂਇੁੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਸੂਰੇ ਤੁੱਕ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ

ਇੁੱਕ ਘਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾੀਂ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਵੁੱਚ।

ਵਰਤਮਾਨ ਪਰਭਾਵਵਤ ਖੇਤਰਾੀਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।
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ਮੈਂ 2019 ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਵਰ ੱ ਧ ਆਪਣੀ ਰੱਕਿਆ ਕਕਵੇਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
2019 ਿਾਵਲ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਮਵਰੁਿੱ ਿ ਰਿੱ ਮਖਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਿ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਜਹੇ ਰੋਜ਼ਿਿੱਰਾ ਅਿਲ ਹਿ ਮਜਹੜੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਿੀ ਮਬਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਿਿ ਵਾਲੇ ਕੀਟ੍ਾਿੂਆਂ ਦੇ ਫਲੈਾਉ ਿੰੂ ਰੋਕਿ

ਮਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਵਾਇਰਸ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿੰੂ ਘਟ੍ਾਉਿ ਅਤੇ ਆਪਿੀ ਮਸਹਤ ਦੀ ਰਿੱ ਮਖਆ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ

ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਿੱਰਾ ਕਦਿ ਚੁਿੱ ਕੋ

• ਆਪਿੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਿੰੂ ਸਾਬਿ ਅਤੇ ਪਾਿੀ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਾਲ ਅਕਸਰ ਿੋਵੋ
• ਆਪਿੀ ਕਪੜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਵਿੱ ਚ ਮਛਿੱ ਕੋ ਅਤੇ ਖੰਘੋ

• ਆਪਿੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਿਿੱ ਕ ਜਾਂ ਿੰੂਹ ਿੰੂ ਛੂਹਿ ਤੋਂ ਬਚੋ

• ਮਬਿਾਰ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਬਿਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਿ ਲਈ ਮਗਆਤ ਖੇਤਰ ਤਿੱ ਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਿਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਾ ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਓ

• ਉੱਚ ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਫਾਰਿ ਮਜ਼ੰਦਾ ਜਾਿਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਮਜਹੇ ਖੇਤਰ ਮਜਥੇ ਸੰਭਵ ਹੈ

ਜਾਿਵਰਾਂ ਿੰੂ ਿਾਮਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• ਜਾਿਵਰਾਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ੰਦਾ ਜਾਂ ਿਰੇ ਹੋਏ ਮਜਸ ਮਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿ ਸੂਰ ਿੁਰਗੀਆਂ ਬਿੱ ਤਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ

ਪੰਛੀ
• ਜਾਿਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਿੱ ਟ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਹ 

  



ਕੀੀ ਮੈਂ 2019 ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਿਹੀਂ ਹਿ  ਅਤੇ ਅਮਜਹੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਮਜਹੜੀ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸਾਂ

ਮਵਰੁਿੱ ਿ ਰਿੱ ਮਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਿ ਿਿੁਿੱ ਖੀ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਮਬਿਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਿੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਿਗੇ।

ਤੁੁਹਾਿੰੂ

• ਕਾਫੀ ਿਾਤਰਾ ਮਵਿੱ ਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 
• ਮਜੰਿਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਆਰਾਿ ਅਤੇ ਿੀਂਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
• ਦੁਖਦੇ ਗਲੇ ਜਾਂ ਖੰਘ ਮਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਯੁਮਿਮਡਫਾਇਅਰ ਜਾਂ ਗਰਿ ਸ਼ਾਵਰ ਅਜ਼ਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜੇ ਮੈਂ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਮਾਰ
ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਬਿਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਸਮਰਆਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਟ੍ੇਲੀਹੈਲਥ ਓਿਟੈ੍ਮਰਓ ਿੰੂ 1-866-797-0000 ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਿੇ ਸਥਾਿਕ ਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ 

ਯੂਮਿਟ੍ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਉਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਦਿੱ ਸੋ

• ਆਪਿੇ ਲਿੱ ਛਿ

• ਤੁਸੀਂ ਮਕਥੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਮਹ ਰਹੇ ਸੀ

• ਜੇ ਜਾਿਵਰਾਂ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਿੱ ਿਾ ਸੰਪਰਕ ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੰਦਾ ਜਾਿਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਵਿੱ ਚ ਗਏ

ਸੀ ਜਾਂ ਮਬਿਾਰ ਮਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਿੇਡਾ ਤਿੱ ਕ ਆਪਿੀ ਉਡਾਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਜਾਂ ਪਹੰੁਚਿ ਤੇ ਮਬਿਾਰ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਲਾਇਟ੍ ਅਟ੍ੈਂਡੰਟ੍ ਜਾਂ

ਕਿੇਡੀਅਿ ਬਾਡਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਅਫਸਰ ਿੰੂ ਸੂਮਚਤ ਕਰੋ।

ਤੇ 2019 ਿਾਵਲ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਿਾਲ

ਸੰਬੰਿਤ ਸਫਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2019 ਿਾਵਲ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਿੱ ਛਿ ਮਵਕਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਿੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਟ੍ੇਲੀਹੈਲਥ 

ਓਿਟੈ੍ਮਰਓ ਿੰੂ 1-866-797-0000 ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਿੇ ਸਥਾਿਕ ਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਮਿਟ੍ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। 

ਆਪਿੇ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੁਲਕਾਂ ਸਿੇਤ ਆਪਿੇ ਸਫਰ ਦੇ ਇਮਤਹਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਕਰ ਕਰਿਾ

ਯਕੀਿੀ ਬਿਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਫੌਰੀ ਿੈਡੀਕਲ ਤਵਿੱ ਜੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ, 911 ਿੰੂ ਫੋਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਸਫਰ ਦੇ ਇਮਤਹਾਸ ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਦਾ 
ਮਜ਼ਕਰ ਕਰੋ।  

https://travel.gc.ca/travelling/advisories/pneumonia-china
https://travel.gc.ca/travelling/advisories/pneumonia-china
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx

