ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਹੈ।
COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਵ ਿੱ ਚ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ। PeaceHealth ਿੁਰਿੱਵਖਅਤ, ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱ ਿਣਾ
PeaceHealth ਇਿ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਿਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਿੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ
ਹਨ।


ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਜਾਂਚਾਂ: ਵਕਿੇ ੀ PeaceHealth ਿਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਿੱ ਧ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਾਲੇ ਵਕਿੇ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।



ਵਚਹਰਾ ਢਿੱ ਕਣਾ: ਿਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ PeaceHealth ਵਬਲਵਡੂੰ ਗ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਿਕ ਪ੍ਾਉਣ
ਜਾਂ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਨਾਲ ਮੁੂੰ ਹ ਢਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਿਕ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਮਾਿਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।



ਿਮਾਵਜਕ ਦਰੀ: ਿਾਡੀਆਂ ਿਹੁਲਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਿੀਂ ਨ ੇਂ ਵਰਮਾਇੂੰ ਡਰ ਿੂੰ ਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਵ ਿਤਾਵਰਤ
ਦਰੀ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱਵਖਅਤ ਿਮਾਵਜਕ ਦਰੀ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਿਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱ ਖ ਿਕਦੇ ਹੋ।



COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ: ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਿਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ COVID-19 ਟੈਿਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੇ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਵਕਿੇ
ਇਿੱ ਕ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਖਾਈ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਟੈਿਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।



ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੂੰ ਧ: ਿਾਡੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿੁਵ ਧਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੂੰ ਧ ਲਾਗ ਹਨ।
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਵਥਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਿੇ ਿੁਵ ਧਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।



PPE ਰਤੋਂ: ਿਾਰੇ PeaceHealth ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਕ ਪ੍ਵਹਨਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ
ਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਾਧ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪ੍ਕਰਣ ਪ੍ਵਹਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।



ਿਮਰਵਪ੍ਤ ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਯਵਨਟਾਂ: COVID-19 ਜਾਂ ਇਿ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕਲੇ ਰਿੱ ਖਣ ਾਲੀਆਂ
ਥਾਂ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿਮਰਵਪ੍ਤ ਿਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਿੱ ਧ ਿੂੰ ਕਰਮਣ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਿੈਨੀਟਾਇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਤਹਾ ਾਂ: ਿਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਿਾਡੀਆਂ ਾਤਾ ਰਣ ਿੇ ਾ ਾਂ ਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ PeaceHealth ਦੀਆਂ ਿਖ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਮਆਰਾਂ ਾਿਤੇ ਿਤਹਾ ਾਂ ਨੂੰ ਿੈਨੀਟਾਇਜ਼
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਿਮਾਂ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰੋ
ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਾਿਤੇ ਵ ਕਲਪ੍ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਹਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਿਮਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ:


ਮੇਰਾ PeaceHealth (mypeacehealth.org) ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਨ-ਪ੍ਰਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰੋ।



ਵਨਯਤ ਕੀਤੇ ਿਹਾਇਕ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਿਥਾਨਕ ਕਲੀਵਨਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।



ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ੇਲੇ ਵਕਿੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ
ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਿਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ
ਿਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ PeaceHealth ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਅਿੀਂ ਅਲਾਿਕਾ, ਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਅਤੇ ਓਰਗਨ ਦੇ ਗ ਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਿਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

COVID-19 ਦੀ ਟੈਿਸਟੂੰ ਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
COVID-19 ਦੀ ਟੈਿਵਟੂੰ ਗ
PeaceHealth ਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਿਰਗਰਮ COVID-19 ਿੂੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਿਾਡੇ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਾਡੀਆਂ
PeaceHealth ਿੁਵ ਧਾ ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਿਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿ ੈ-ਚਵਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ COVID-19 ਿਕਰੀਵਨੂੰਗ ਲਈ ਜੋੜ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਰਗਰਮ COVID-19 ਿੂੰ ਕਰਮਣ
ਬਾਰੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਵਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਾਡੇ PeaceHealth ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਕਲੀਵਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਥਾਨਾਂ ਵ ਖੇ ਟੈਿਵਟੂੰ ਗ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਿਟ ਵਕਿੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਿਵਟੂੰ ਗ
ਐਟ
ਵਕਿੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PeaceHealth ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਰਾਹੀਂ PeaceHealth ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਿਵਟੂੰ ਗ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਰਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਿੀਰੋਲੋਜੀ ਟੈਿਵਟੂੰ ਗ ਜੋਂ ੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
COVID-19 ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਿਵਟੂੰ ਗ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ
COVID-19 ਐਟ
ਿੂੰ ਕਰਮਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪ੍ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਾਇਰਿ ਦੇ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਹੁਣ ੀ ਿਾਵਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਭਵ ਿੱ ਖ ਵ ਿੱ ਚ
ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਐਟ
COVID-19 ਾਇਰਿ ਦੇ ਿੂੰ ਕਰਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੜ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾ ਵਕੂੰ ਨਾ ਿਮਾਂ। ਇਿ ਲਈ,
ਿਾਰੇ ਿੂੰ ਕਰਮਣ ਰੋਕਥਾਮਕ ਮਾਪ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਨਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪ੍ਰਨ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਾਿਕ ਪ੍ਵਹਣਨਾ, ਹਿੱ ਥ
ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੋਵਜ਼ਵਟ ਨੀਤਜਾ ਹੈ ਵਿਰ ੀ ਿਮਾਵਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ।
ਵਾਧ ਿੂੰ ਿਾਧਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ COVID-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ www.cdc.gov 'ਤੇ ਜਾਓ।

