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ਹੀਮਡੋਾਇਐਿਲਿਸਸ ਦ ੇਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਫਲ ੂਅਤ ੇਨ� ਵਲ ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ  (ਕਿੋਵਡ-19) 
Information for Hemodialysis Patients: Flu & Novel Coronavirus (COVID-19) 

ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਕਾਪੀ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 

ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਣ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨ�  ਹਰ ਿਕਸ ੇਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਸਚੋਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਵਧਰੇ ੇਸਰੋਕਾਰ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ �ਪਰ ਕੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀਮਡੋਾਇਐਿਲਿਸਸ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਜਾਰੀ 

ਰੱਖ�ਗੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਇਨਹ੍ � ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ� ਬਾਰੇ ਬੇਿਝਜਕ ਹੋ 

ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀਮੋਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ।ੋ  

1. ਮਨੰੂੈ ਦਖੇਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨ�  ਮਾਸਕ ਿਕ� ਪਿਹਿਨਆ ਹਇੋਆ ਹ?ੈ 
Why are my care providers all wearing masks? 

ਮਾਹਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਰੀਜ਼�, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਦੀ ਰੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਿਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਫੈਲਣ 

ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹ।ੈ 

2. ਜ ੇਮ� ਬੀਤ ੇਕਝੁ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਆਪਣ ੇਿਕਸ ੇਅਿਜਹ ੇਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜ� ਦਸੋਤ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ/ਆਈ 

ਹਵੋ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਿੋਵਡ-19 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਤ� ਮਨੰੂੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
What should I do if I have or have had recent close contact with a family member or friend who 
has been diagnosed with COVID-19? 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਨਹ੍ � ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਹੋਇਆ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਿਫਰ ਯਿੂਨਟ ਿਵੱਚ ਸਭ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 

ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਯੂਿਨਟ ਸਥਾਪਤ ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇ

ਹੋਰ ਥ� ਿਵਖ ੇਜ� ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਕਰਵਾਉਗੇ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

ਕਰਵਾਉਗੇ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦ� ਤਕ ਹਵੇੋਗਾ ਜਦ� ਤਕ ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹ� ਬਣਾ ਲ�ਦੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ। 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਸੈਸ਼ਨ� ਿਵਚਕਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜ�ਦੇ ਹ ੋਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਲੋਕ� (ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ�) ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਜਦ� 
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ਅਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵ�ਗੇ ਉਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।    

3. ਜ ੇਮ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰ� ਕੀ ਿਫਰ ਵੀ ਮਨੰੂੈ ਆਪਣ ੇਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਟਰ੍ੀਟਮ�ਟ ਵਾਸਤ ੇਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
Should I still come for my dialysis treatment if I feel sick? 

ਹ�, ਪਰ ਪਿਹਲ� ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਬਾਰ ੇਦੱਸ ੋਤ� ਜੋ ਅਸ� ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ ੇਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹ ੋਜ�ਦੇ ਹ ੋਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ 

ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

4. ਮ� ਿਜਹੜ ੇਲ�ਗ-ਟਰਮ ਕਅੇਰ ਹਮੋ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹ� ਜ ੇ�ਥ ੇਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਫਲੈ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ(ਆਊਟਬਰ੍ਕੇ) ਕੀ ਿਫਰ ਵੀ 

ਮਰੈਾ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ?   
Will I still receive dialysis if my long-term care home or community in which I live has an 
outbreak? 

ਹ� ਜੀ। ਤੁਸ� ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਯੂਿਨਟ ਤਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਦਾ ਸਕੈਜਅੂਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮ� ਵਰਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

5. ਜਦ� ਮਰੇਾ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਚਲਦਾ ਹਵੋਗੇਾ ਉਦ� ਕੀ ਮਰੇਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ/ਦਸੋਤ ਯਿੂਨਟ ਦ ੇਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
Can my family member/friend come into the unit while I am having dialysis? 

ਤੁਹਾਡੀ, ਹਰੋ ਮਰੀਜ਼�, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਰੁੱਿਖਆ ਲਈ, ਮਲੁਾਕਾਤੀਆਂ/ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਹੀਮੋਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਦੌਰਾਨ 

ਮਰੀਜ਼� ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ, ਜ ੇਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਿਟੰਗ ਰੂਮ ਜ� ਹੀਮੋਡਾਇਐਿਲਿਸਸ 

ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਬਾਕੀ ਥਾਵ� ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਵੇੋਗੀ। 

ਹੀਮਡੋਾਇਐਿਲਿਸਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ� ਦਾ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਕਈ ਮਰੀਜ਼� ਵਾਸਤੇ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਜਦ� 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਹਇੋਆ ਉਦ� ਅਸ� ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਆੁਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਦੇ ਹ�। ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱਚ ਮਲੁਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ �ਪਰ ਬੰਿਦਸ਼� ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਿਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ

ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹ।ੈ ਜਦ� ਉਨਹ੍ � ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹਈੋਆ ਂਉਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਮਡੋਾਇਐਿਲਿਸਸ ਟੀਮ 

ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਕਰੇਗੀ। 

6. ਮਰੇ ੇਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਦ ੇਸਕਜੈਅੂਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ?ੈ 
Why is my dialysis schedule being changed? 
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ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਰੁੱਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਵੱਖਰ ੇਅਤੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਵੱਥ 

’ਤੇ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਬਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰਨ� ਦੇ ਨ� ੜੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਹਰ ਿਕਸ ੇਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਅਸ� ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ�।  

7. ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 
Do I need to wear a mask?  

ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਲਈ ਜ�ਦੇ ਸਮ� ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਿਵੱਚ� ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਿਟੰਗ ਰਮੂ ਜ� ਹਾਲਵੇਅ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਕਰਾ�ਦੇ ਹੋਏ 

(ਖਾਣ ਜ� ਪੀਣ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਨੁਕਿਤਆ ਂਲਈ 

http://www.bcrenal.ca/resource-gallery/Documents/Hemodialysis_Patients-Mask_Posters.pdf ਦੇਖੋ।   

ਿਸਰਫ਼ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

8. ਜਦ� ਮ� ਿਬਮਾਰ ਹੀ ਨਹ� ਹ� ਅਤ ੇਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗਰ੍ਸਤ ਨਹ� ਹ� ਤ� ਿਫਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 
Why do we need physical distancing when I am NOT sick and do not have the virus? 

ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ (ਡਾ. ਬਨੌੀ ਹੈਨਰੀ) ਨ�  ਸਭ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ) ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਿਕਹਾ ਹ ੈਭਾਵ� ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋਵੋ ਜ� ਨਾ ਹੋਵੋ। 

9. ਸਾਨੰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਬਦਲਵ� ਸਾਧਨ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 
Why are we being asked to take alternate means of transportation? 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੁੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਤ� �ਪਰ ਹਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ�। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ  

ਯੂਿਨਟ ਿਵਖ ੇਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਮਜੌੂਦਾ ਸਮ� HandyDART (ਹ�ਡੀਡਾਰਟ) ਅਜ ੇਵੀ ਚੱਲ 

ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਰੁੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ ੇHandyDART ਬਾਰੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹ ੈਤ� ਉਨਹ੍ � ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

10. ਇਸ ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਯਿੂਨਟ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਕਸ ੇਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਿੋਵਡ-19 ਹ?ੈ 
Are there any patients that have COVID-19 in this dialysis unit? 

ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਿਵਡ ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਪਰ, 

ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਸ� ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਮਰੀਜ਼� ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ�ਝੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸ� ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਰਹ ੋ

ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹ ੇਹ� ਿਕ ਜ ੋਿਬਮਾਰ ਹਨ, ਉਨਹ੍ � ਤ� ਡਾਇਐਿਲਿਸਸ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ 

ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਨੰੂ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

http://www.bcrenal.ca/resource-gallery/Documents/Hemodialysis_Patients-Mask_Posters.pdf


 
 
 

COVID-19 Information for Hemodialysis Patients (WORKING COPY Feb 24, 2021) Page 4 
Punjabi 

11. ਕਿੋਵਡ-19 ਦਰੌਾਨ ਅਗਾ� ਦਖੇਭਾਲ ਯਜੋਨਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਿਕ� ਹ?ੈ 
Why is advanced care planning important during COVID-19?  

ਅਗਾ� ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਜ� ਮਸੁ਼ਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼�ਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ 

ਮਿਹਸਸੂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਆ ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਵ� ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਅਗਾ� ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਵੱਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ, 

ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲੇ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਵੇਰਿਵਆ ਂਲਈ ਤੁਸ� ਯੂਿਨਟ 'ਤੇ ਸਸ਼ੋਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਹੀਮਡੋਾਇਐਿਲਿਸਸ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਕਿੋਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੋ ਵਸੀਲੇ 

Additional Resources about COVID-19 for Hemodialysis Patients 
 
ਕਿੋਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦਰੌਾਨ ਮ� ਸਹਾਰਾ ਅਤ ੇਵਸੀਲੇ ਿਕੱਥ� ਲੱਭ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 
Where can I find support and resources during the COVID-19 pandemic? 

ਿਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਸ਼ੋਲ ਮੀਡੀਆ, ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ, ਇੰਟਰਨ� ੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹ� ਪਿਰਵਾਰ 

ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਝੁਾਅ: 
Healthy Coping Ideas:  

• ਸੰਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ 

• ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਵਰਚਅੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ/ਫੋਨ ਰਾਹ�/ਿਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹ� ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ, ਿਧਆਨ ਲਗਾਓ 

(ਭਾਵ� ਿਸਰਫ਼ 2 ਿਮੰਟ� ਲਈ)  

• ਸ਼ੁਕਰਾਨ�  ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਓ 

• ਡੰੂਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ੋ

• ਸੰਗੀਤ ਸਣੋੁ 

• ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਵਧਾਓ 

• ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰਜੇ ਸੀਿਮਤ ਰੱਖ ੋ

• ਕੋਈ ਦਯਾਲੂ ਕਾਰਜ ਕਰ ੋ

• ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਸਮ� ਿਬਤਾਓ 

• ਨੱਚੋ, ਨੱਚੋ, ਨੱਚ!ੋ 

• ਕੋਈ ਨਵ� ਪਾਕ-ਿਵਧੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ੋ
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• ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ ੋ

• ਿਚੰਤਾਗਰ੍ਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ-ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ ਪੈੜ ਰੱਖਣ, 

ਯੋਗਾ ਕਰਨ, ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ, ਕਲਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਿਜਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਪਣਾਓ। ਤੁਸ� 

���.�������������.��� 'ਤੇ Anxiety Canada (ਐਗਂਜ਼ਾਇਟੀ ਕੈਨ� ਡਾ) ਤ� ਿਚੰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵੈ-ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ

ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਉਦਾਸੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਕਨ� ਡੀਅਨ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ 

ਅਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੈ-ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕੋਰਸ Bounce Back Online (ਬਾ�ਸ ਬੈਕ ਆਨਲਾਈਨ) ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ 

ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਪ�ਤਰ ਮਫ਼ੁਤ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹ�। online.bouncebackonline.ca 

’ਤੇ ਜਾਓ। 

�ਤ ੇਦੱਸ ੇਵਸੀਲੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਵਸੀਲੇ ਵੀ ਦਖੇ:ੋ 
In addition to the resource above, check out the following: 

• ਿਚੰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ���.�������������.��� 'ਤੇ ਜਾਓ 

• ਸਵੈ-ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ���.����������������.�� 'ਤੇ ਜਾਓ 

• ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਵਾਸਤੇ ���.������������.�� 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ

• ਘਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ���.���������������.��� ਦੇਖ ੋ(ਇਹ ਸਰੋਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਿਮਸਾਲ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹ)ੈ  
 

ਇਕ�ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਵਸੀਲੇ: 
www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation 
 
ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਲਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕਲੋ ਕਿੋਵਡ-19 ਵਾਸਤ ੇਇੱਕ ਸੰਖਪੇ ਸਧੇ ਿਕਤਾਬਚਾ ਹ:ੈ 
https://www.indigenousclimateaction.com/entries?tag=COVID-19 
ਿਚੰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, �����-19 ਕਈ ਿਵੱਤੀ ਤਣਾਅ ਪਦੈਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਹਠੇ� ਉਨਹ੍ � ਲਾਭ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ� ਦੀ ਸਚੂੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਜ ੋ

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਰੌਾਨ ਫੰਿਡੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/notices.html 

https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html 
 
ਇਸ ਸਮ� ਦਰੌਾਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤ ੇਡਰ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਨਾ ਪਰੂੀ ਤਰਹ੍� ਆਮ ਗੱਲ ਹ।ੈ ਜ ੇਤਸੁ� ਡਰ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤ� 

ਆਪਣ ੇਹੀਮਡੋਾਇਐਿਲਿਸਸ ਯਿੂਨਟ ਿਵਖ ੇਿਕਸ ੇਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਅਤ ੇਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ 

ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹਵੋ।ੇ   

ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ ਟੀਮ ਵੱਲ� ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬਚ ੇਤ� ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,  

ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ 

http://www.anxietycanada.com/
http://online.bouncebackonline.ca/
http://www.anxietycanada.com/
http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
https://www.indigenousclimateaction.com/entries?tag=COVID-19
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/notices.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html

	ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਫਲੂ ਅਤੇ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ  (ਕੋਵਿਡ-19) Information for Hemodialysis Patients: Flu & Novel Coronavirus (COVID-19)
	ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਸਿਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ Additional Resources about COVID-19 for Hemodialysis Patients

