
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤੱਥ-ਸ਼ੀਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਵਿਚੱ COVID-19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਦਂ ੇਹਨ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਲਈ ਸੰਭਵ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੋਸਟਿ ‘ਤੇ ਰਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਰਹਦਾਇਤਾ ਂਮੰਨੋ। ਪਲੀਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇਹਰਤਆਤੀ ਕਾਿਵਾਈਆ ਂਕਿੋ।
• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਿ-ਵਾਿ ਧੋਵੋ
• ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੱਸੇ ਰਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ ਦੇ ਉਪਿਲੇ ਰਹੱਸੇ ‘ਤੇ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪੇਪਿ ਰਟਸ਼ੂ ਰਵੱਚ ਖੰਘੋ ਜਾ ਂਰਨੱਛ ਮਾਿੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂ

‘ਤੇ ਅਰਜਹਾ ਨਾ ਕਿੋ
• ਆਪਣਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਿੱਖੋ

ਬਾਲਗ਼ ਜਾ ਂਬਚੱੇ

ਮ਼ੈਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਿ (≥ 38 °C (100.4 °F) ਜਾ ਂ≥ 37.8 °C 
(100 °F) ਬਜ਼ੁਿਗਾ ਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਵੱਚ) ਜਾ ਂਹੇਠ ਰਲਖੇ ਲੱਛਣਾ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਰਹਸੂਸ ਹੋ ਿਹੇ ਹਨ: 
• ਸੁਆਦ ਆਉਣ ਜਾ ਂਸੁਆਦ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਨੱਕ ਨਾ 

ਭਿੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਰਹਕ ਦਾ ਅਰਹਸਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ
• ਖਾਸਂੀ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਜਾ ਂਖਾਸਂੀ ਦਾ ਵਧਣਾ 
• ਸਾਹ ਲ਼ੈਣ ਰਵੱਚ ਮੁਸ਼ਰਕਲ
• ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਥਕੇਵਾ ਂ
• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਰਵਚ ਦਿਦ
• ਰਸਿ ਦਿਦ 
• ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ 
• ਗਲੇ ਰਵੱਚ ਖ਼ਿਾਸ਼ 
• ਦਸਤ 

ਜਾ ਂਮੈਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਿਾਲਾ ਬਜੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ (ਰਨਜੀ 
ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੁੰਝਣੀ, ਰਡਗਣਾ, ਘਬਿਾਹਟ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣੀ, ਰਖਝ ਜਾ ਂ
ਸੁਸਤੀ, ਭੱੁਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਥਕੇਵਾ ਂਆਰਦ) ਹਾ।ਂ

ਬਾਲਗ਼ ਜਾ ਂਬਚੱੇ

ਮ਼ੈਨੂੰ 38 °C/100.4 °F ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖ਼ਾਿ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਰਦੱਰਤਆ ਂ
ਰਵਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾ ਂਵੱਧ ਹਨ:
• ਸਾਹ ਲ਼ੈਣ ਰਵੱਚ ਲਗਾਤਾਿ 

ਅਤੇ/ਜਾ ਂਵਧ ਿਹੀ ਰਦੱਕਤ
• ਨੀਲੇ ਬੁਲ੍ਹ
• ਤੁਿਨ-ਰਿਿਨ ਰਵੱਚ 

ਮੁਸ਼ਰਕਲ
• ਬੁਖ਼ਾਿ (ਰਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 

ਘੱਟ ਉਮਿ ਦਾ ਬੱਚਾ)

• ਉਣੀਂਦਿਾ, ਘਬਿਾਹਟ, 
ਰਦਸ਼ਾ-ਭਿਮ, ਜਾਗਦੇ 
ਿਰਹਣ ਰਵੱਚ ਰਦੱਕਤ

• 12 ਘੰਰਟਆ ਂਤੱਕ ਰਪਸ਼ਾਬ 
ਨਾ ਆਉਣਾ

ਫ਼ੈਸਲਾ
ਫ਼ੌਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 
ਜਾਓ। 
ਜੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ, ਤਾ ਂ911 
'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ। 
Québec.ca/coronavirus  
ਵ਼ੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਬਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਵਾਲੀਆ ਂਖ਼ਬਿਾ ਂਹਨ।

ਜਰਰੂੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਿਮਾਰਸਸਟ: 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਿ: 

ਤੁਹਾਡਾ CLSC:

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
Services Québec 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹ਼ੌਟਲਾਈਨ 
1-877-644-4545 (ਟੋਲ ਫ਼੍ੀ) 

ਬਲ਼ੇੋ ਜਾ ਂਘੱਟ ਸਣੁਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 
1-800-361-9596 (ਟੋਲ ਫ਼੍ੀ)

ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂ
ਅਤੇ 
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹ਼ੌਟਲਾਈਨ  
1-877-644-4545 'ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ
ਵਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
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