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ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੌਨਵਡ-19 ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜ ਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਹਾਂ ਨ ਿੰ  ਜਕਸੇ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਇਕਹਾਂਤਵਹਸ  ਹਾਂ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ  ਹਣਕਹਰੀ 

ਨਕਸ ਿ ੂੰ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰਿਟੀਿ ਦੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ?  

ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ  ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ: 

ਟੈਸਟ ‘ਚ ਪਾਨਜ਼ਨਟਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਜੇ ਉਿ੍ਾਂ ਿ ੂੰ  ਕੋਨਵਡ-19 

ਵਰਗੇ ਰੋਗ-ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਨਜਹੜੇ ਨਕਸੇ ਪ ਰਵ-ਮੌਜ਼ ਦ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ 

ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਿਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਿਹੀ;ਂ ਮਗਰੋਂ 10 ਨਦਿਾਂ 

ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, 

14 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਿਟੀਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੌਨਵਡ-19 ਵਾਲੇ 

ਨਕਸ ੇਨਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਨਿਕਟ ਸਬੂੰਧ ‘ਚ ਰਹ ੇਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇਕਰ 

ਉਹ ਕੈਿੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। 

 ਮੈਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰਿਟੀਿ ਵਾਸਤੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਕੂੰਜ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਿ ਵਾਸਤ ੇ211 ‘ਤੇ ਫੋਿ 

ਕਰ।ੋ  

ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (AHS) ਵੱਲੋਂ  ਰੈਫਰਲ ਨਮਲਣ 

ਉਪਰੂੰਤ, ਉਿ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿ 

ਨਜੂੰਿ੍ਾਂ ਿ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰਿਟੀਿ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੁਤ ਹੈ ਪਰੂੰਤ  ਨਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਨਿਆ ਸਨਹਤ 

ਇੂੰਜ ਿਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਰਨਹਣ ਿਾਲ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 

ਿ ੂੰ  ਕੋਨਵਡ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

bwlg ivAkqI ijhVy hotl iekWqvws pUrw kr lYNdy 
hn, Awpxy Tihrn dI pUrqI auprMq sMBv qOr ‘q y 625 
fwlr leI Xog ho skdy hn[ 

ਮੈਿ ੂੰ  ਕਦੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਟਲ ਵਰਤਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ? 

ਸਾਰੇ ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਫਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਮਰਾ ਵਰਤ 

ਸਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਨਿਆ 

ਸਨਹਤ ਅਨਜਹਾ ਿਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਘਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

o ਘਰ ਨਵਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਅੂੰਦਰ ਪਰਾਈਵੇਟ

ਬੈੱਡਰ ਮ/ਬਾਥਰ ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ; ਅਤੇ

o ਭੋਜਿ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ, ਨਜਸ ‘ਚ ਭੋਜਿ ਦਾ ਘਰ ਨਵਚਲੇ

ਹੋਰਾਂ ਿਾਲ ਕੋਈ ਨਸੱਧਾ ਸੂੰਪਰਕ ਿਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੋਵ ੇ(ਨਮਸਾਲ

ਵਜੋਂ, ਵੱਿਰੀ ਰਸੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰੇ ਦੇ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੋਜਿ ਰੱਿ ਸਕਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਐਲਬਰਟਾ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਿ ਲਈ 

ਯੋਗ ਿਹੀ ਂਹੋ।ਵੇਿ:ੋ travel.gc.ca/travel-covid/travel-

restrictions/isolation.

ਮੈਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀ ਿਹੀ ਂਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ 

ਨਫਰ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਜਾ 

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ-ਐਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ  

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 211 ‘ਤੇ ਫੋਿ ਕਰ।ੋ 

ਕੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ 

ਨਕਹੜ ੇਹੋਟਲ ‘ਚ ਠਨਹਰਿਾ ਹੈ? 

ਿਹੀ,ਂ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਿਾਲ  

ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਜਹੜ ੇਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ 

ਲਈ ਨਤਆਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹਿ। ਜੇਕਰ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ 

ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦ ੇਹਿ ਨਕ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਹੋਟਲ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਜਸ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਤੁਸੀ ਂ

ਇਕਾਂਤਵਾਸ/ਕੁਆਰਿਟੀਿ ਕਰਿਾਂ ਹ ੈਉਸਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤ ੇਉਸ 

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

iekWqvws jW kuAwrntIn 
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iekWqvws hotlW Aqy shwieqw q`k phuMc 
krn leI 211 ‘qy Pon kro
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ਮੈਿ ੂੰ  ਕੀ ਆਸ ਰੱਿਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਕਸੇ 

ਨਦੱਤ ੇਗਏ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ 

ਨਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹੋਵਾਂਗੀ? 
 ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਦੱਤ ੇਗਏ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਐਲਬਰਟਾ 

ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ  ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਨਹਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਕ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ 

ਜਾਵ ੇਨਜਵੇਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ। ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ 

ਪਨਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਕਸੇ ਵੀ ਮਨਹਮਾਿ ਿ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 

ਕਮਰ ੇ'ਚ ਰੱਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ। 

 ਨਕਸ ੇਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ 

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਡਨਲਵਰੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਭੋਜਿ, ਮੂੰਗਵਾਉਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ।  

 ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਸੇ ਨਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਸਮੱਨਸਆ ਜਾਂ ਨਫਕਰ ‘ਚ 

ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਨਦਿ ‘ਤੇ ਹੀ 

ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ  ਇਕ ਤੂੰਦਰਸੁਤੀ ਦਾ 

ਚੱੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਨਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ 

ਪਰਦਾਿਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ  ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 ਤੁਹਾਡੇ ਠਨਹਰਾਉ ਦੌਰਾਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ-ਲੱਛਣ 

ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਰਾਬ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਿ ੂੰ  ਜਾਂ 811 ‘ਤੇ 

Health Link ਿ ੂੰ  ਫੋਿ ਕਰੋ ਜਾਂ 911 ‘ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ 

ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।  

 ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼ੀ, ਵਾਨਪੂੰਗ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਅੂੰਦਰ ਧ ਣੀ ਧੁਿਾਉਣਂ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀ।ਂ ਨਿਕੋਟੀਿ ਨਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਸੀ ਂ

ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਨਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ  ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਮੁਫਤ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਹੋਟਲ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਨਜਵੇਂ ਨਦਿ ‘ਚ ਨਤੂੰਿ 

ਗਰਮ ਿਾਣੇ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ, ਸਾਫ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ 

ਅਤ ੇਬੁਨਿਆਦੀ ਟਾਇਲੇਟਰੀਆਂ ਨਜਵੇਂ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਸ਼ੈਂਪ । 

ਿੁਰਾਕੀ ਜਾਂ ਸੱਨਭਆਚਾਰਕ ਮਿਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਧਆਿ ਰੱਨਿਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 ਤੁਹਾਡੇ ਠਨਹਰਾਉ ਦੌਰਾਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਡਾ 

ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਜਾਂ ਸਰਨਵਸ ਿਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਸਪਲਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ 

ਰੱਿੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਿ ਦੇਵੇਗਾ।  

 ਹਰੇਕ 24 ਘੂੰਨਟਆਂ ਬਾਦ ਹੋਟਲ ਵਾਨਲਆਂ ਿ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ।  

 ਲਾਹਪਰਵਾਹੀ, ਦਰੁਵਰਤੋਂ, ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼ੀ ਕਾਰਿ ਹੋਟਲ 

ਕਮਰ ੇਿ ੂੰ  ਪੁੱਜੇ ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਅਣ-ਅਨਧਕਾਰਤ ਚਾਰਜ 

ਵਾਸਤ ੇਤੁਸੀ ਂਨਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਜਵੇਂ ਮ ਵੀ 

ਰੈਂਟਲ, ਲੌਂਗ ਨਡਸਟੈਂਸ ਫੋਿ ਕਾਲਾਂ ਅਤ ੇਵਾਧ  ਰ ਮ ਸਰਨਵਸ 

ਵਾਸਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਕਰਿ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀ ਂਨਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।  

 ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸੱਨਭਆਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ 

ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਰਾਹੀ ਂਇਸਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

   

ਮੈਿ ੂੰ  ਹੋਟਲ ‘ਚ ਕੀ ਨਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਸੀ ਂਹੇਠ ਨਲਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਕ ਕਰਿੀਆਂ ਚਾਹ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤਹਾਂ: 

 ਤੁਹਾਡੇ ਠਨਹਰਾਉ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਿੁਸਿੇ 

ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

 ਕਾਊਟਂਰ ਤੋਂ ਨਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਨਮਸਾਲ ਵਜੋਂ  

ਟਾਇਲੇਿਾਲ, ਇਬ ਪਰੋਫੈਿ, ਗਲੇ ਲਈ ਨਮੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 

ਿੂੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਐਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਦ) 

 ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਸਤਾਂ, ਸਮੇਤ 

ਨਿੱਕੋਟੀਿ ਨਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਨਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ 

ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਥਰਮਾਮੀਟਰ 

 

ਜਨਿੱ ੀ ਵਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਟਹਇਲੇਟਰੀਆਾਂ: 

 14 ਨਦਿਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ 

 ਟਾਇਲੇਟਰੀਆਂ (ਦੂੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼, ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬੁਰਸ਼, 

ਬਲੇਡ, ਸ਼ੇਨਵੂੰਗ ਕਰੀਮ, ਨਡਓਡੋਰੈਂਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ 

ਪਰਾਡਕਟ ਆਨਦ) 

 ਸਫਾਈ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਵਾਈਪਸ  

 ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ ਿੁਦ ਦਾ ਕੂੰਬਲ ਅਤੇ ਨਸਰਹਾਣਾ ਵੀ ਨਲਆ  

ਸਕਦ ੇਹੋਵੋਗੇ 

 

ਕਹਗਜ਼ਹਤ ਅਤੇ ਸਿੰਚਹਰ ਸਿੰਦ  

 ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਹੈਲਥ ਇੂੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਬਟ ਆ, 

ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡ ਆਨਦ 

 ਦੋਸਤਾਂ, ਪਨਰਵਾਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮ ਲ ਸੂੰਪਰਕਾਂ (ਫਰਮਾਨਸਸਟ, 

ਡਾਕਟਰ ਆਨਦ) ਦੀ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ (ਸਮਾਰਟ ਫੋਿ, 

ਆਈਪੈਡ/ਲੈਪਟਾਪ, ਚਾਰਜਰ, ਹੈੱਡਫੋਿ ਆਨਦ) 

ਭੋ ਨ: 

 ਿਰਾਬ ਿਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਿੈਕ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜਹੜੀਆਂ ਿਾਨਣਆਂ ਦੇ ਨਵਚ ਨਵਚਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀ ਂ

ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹ ਸਕਦ ੇਹੋੋੋਵ।ੋ   
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To learn more about isolation requirements and supports, visit: alberta.ca/isolation.aspx 
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ਐਕਜਵਟੀਆਾਂ ਕਰਨ ਵਹਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਹਾਂ: 

 ਨਕਤਾਬਾਂ, ਿੋਟਪੈਡ, ਪੈੱਿ, ਪਜ਼ਲਾਂ, ਯੋਗਾ ਮੈਟ, ਕਰਾਫਟ 

ਆਨਦ  

ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵਾਰੀ 

ਦਾ ਨਕੂੰਜ ਹੈ? 

 ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਗੱਡੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜੇਕਰ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵ।ੇ 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣ 

ਲਈ ਗੱਡੀ ਿਹੀ ਂਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ 

ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀ ਂਹੈ, 

ਤਾਂ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਿਰਚੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਦਾ 

ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

ਆਪਣ ੇਠਨਹਰਾਉ ਦੌਰਾਿ ਜੇਕਰ ਮੈਿ ੂੰ  ਨਕਸੇ 

ਮੈਡੀਕਲ ਐਪੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ 

ਕੋਨਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਨਫਰ ਨਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? 

 ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਮੈਡੀਕਲ ਐਪੁਆਇਮੈਂਟਾਂ ਅਤ ੇਕੌਨਵਡ-19 

ਟੈਸਟ ਵਾਸਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਿ ੂੰ  

ਹੋਟਲ ਵਾਨਲਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕ ਤੁਸੀ ਂ

ਮੈਡੀਕਲ ਐਪੁਆਇੂੰਮੈਂਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਐਪੁਆਇੂੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇ811 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਪੁਆਇੂੰਮੈਂਟ ਉਪਰੂੰਤ ਝਟਪਟ 

ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਨਮਊਨਿਟੀ 

ਨਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿ 

ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਮੈਂ ਕੌਨਵਡ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ 

ਲਈ ਨਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਾਂ? 

 ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀ ਂਨਦੱਤ ੇਗਏ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਆਪਣਾ 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪ ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਕੌਨਵਡ ਸਵ-ੈ

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ 625 ਡਾਲਰ ਪਰਨਤ ਬਾਲਗ ਦੀ 

ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।  

 ਅਰਜ਼ੀ ਨਕਵੇਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਸਥਾਰ ਸਨਹਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਹੋਟਲ ਨਵਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਪਨਹਲੇ 

ਨਤੂੰਿ ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਿ ਰਾਹੀ ਂਭੇਜ 

ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ 

ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ  ਨਮਨਥਆ ਨਗਆ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 

ਦਾ ਪ ਰਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੂੰਮਲ ਕਰਿਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।  

 ਤੁਸੀ ਂਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਆੁਰਾ ਪੈਸੇ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਿ ਵਾਸਤ ੇਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਆਿਲਾਈਿ ਅਰਜ਼ੀ 

ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗ।ੇ 

ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜ਼ ਦ 

ਹਿ? 

 ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਕੂੰਮ ਕਰਿ ਦੇ 

ਯੋਗ ਿਹੀ ਂਹੋ, ਨਕਉਨਂਕ ਤੁਸੀ ਂਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਿ ੂੰ  

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ 

ਰਨਹ ਰਹੇ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

 ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਿੋ: 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/

covid19-emergency-benefits.html 

ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਨਕਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ? 

 ਤੁਹਾਡੇ  ਕੋਲੋਂ  ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਦੀ 

ਨਹਦਾਇਤ ਅਿੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਰਨਹਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀ ਂ

ਹੋਟਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਪੁਿਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ 811 

ਿ ੂੰ  ਫੋਿ ਕਰਿਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਿ ੂੰ  811 ‘ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਕ ਤੁਸੀ ਂਹੋਟਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ।  

 ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ  

ਮਿਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 

ਬਾਰੇ ਸ ਨਚਤ ਕਰੇਗਾ।   
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