ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬੀਮਾਰੀ 2019 (ਕੋਿਵਡ -19) ਅਤੇ ਆਊਟ ਪੇਸ਼�ਟ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ
You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand
and correctly use this information
ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ (ਿਵਸ਼ਾਣੂ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਐਸਏਆਰਐਸ (SARS)-ਸਬੰਧਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (SARS-CoV-2) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਹੀ ਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
•

ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ, ਗਾਊਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

•

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਫਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ
ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਸਨ।

•

ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵੱਚ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ।

ਸਧਾਰਨ
ਸਟਾਫ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਉਹ
ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
•

ਕੋਿਵਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।

•

ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ।

•

ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤੋ। ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜਾਂ
ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਿਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫੇਸ ਕਵਰ ਪਿਹਨੋ। ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ (1.8 ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਰਹੋ।

•

ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਿਛੱਕਣ ਤ�
ਬਾਅਦ। ਜੇ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਿਰਤ
ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਰਗੜੋ।

•

ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂ ਆਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਕਸਰ ਛੂਹਦੇ ਹੋ।

•

ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ 100.4°F (38°C) ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਹੈ,
ਕਾਂਬਾ, ਖੰਘ ਹੈ।

•

ਲਚਕਦਾਰ ਬਣੋ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ
ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਸਰਫ ਓਪਰੇਿਟੰਗ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਾਸਕ
ਪਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਿਲਆਉਣਾ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਜਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ
ਪੌਜਿਟਵ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ।

ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਿਵਧੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁ ਸੀ:ਂ
•

ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ,
ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।

•

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਦੋਵ� ਕਰੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ
ਨਹੀ ਂ ਲ� ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ,
ਜਾਂਚਾਂ, ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ, ਥੇਰੇਪੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਹੈ।
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