
ਕੋਿਵਡ-19(COVID-19) ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦ ੇ
ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ  
ਮਾਰਚ 25, 2020 Media inquiries 
 

ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਹੱਤ(ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਹਕੁਮਾਂ ਅਤੇ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਣੁ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰਰੂਤ COVID-19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, 
ਗਲੇ ਿਵਚ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਵਗਦੀ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। 

“ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ 
ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀ ਂਦਆੁਰਾ ਕਰਵ ਨੰੂ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਂਹਨ ਸਗ� ਇਹ ਹਣੁ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੰੂ ਖਤਰੇ 
ਿਵੱਚ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।” 

ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਪ�ੀਮੀਅਰ 

ਸੂਬਾਈ ਅਪਰਾਧ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਐਕਟ(Provincial Offences Procedures Act) ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ 
ਪ�ਣਾਲੀ(Procedures Regulation) ਿਵਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਿਲਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਪੀਸ ਅਫਸਰ  
ਕੋਿਵਡ-19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਟਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਿਟਕਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਣੁ 
ਹਕੁਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 100 ਡਾਲਰ ਤ� ਵਧਾ ਕੇ1000 ਡਾਲਰ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ ਵਾਪਰਨ 
ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ 
ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 500,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 
ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵ� ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

“ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਪੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਿਲਿਸੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ 
ਿਸਹਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਹਲ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਲੋੜੀਦੇਂ ਅਮਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੰੂ 
ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ।” 

ਡੱਗ ਸ਼ਵਾਈਜ਼ਰ, ਿਨਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲੀਿਸਟਰ ਜਨਰਲ 

Public health orders(ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਹਕੁਮਾਂ) ਤਿਹਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ: 

https://outlookwebapp-abgov.msappproxy.net/owa/#media-contacts
https://open.alberta.ca/dataset?q=&sort=title_string+desc&tags=CMOH+orders


 

• ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੇ ਕਨੇਡਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਤ� 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤ� 10 ਿਦਨ ਹੋਰ, ਜੋ ਵੀ 
ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ। 

• ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਦੇ ਹਨ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ ਦਰਿਮਆਨ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਜਾਂ ਗਲ਼ੇ ਦਾ 
ਪਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੀ ਪਛਾਣ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਦੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� 14 
ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਿਦਨ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਿਵੱਚ� ਜੋ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। 

• ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ(Mass gatherings)ਦਾ 50 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। 
• ਜਨਤਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹਲੂਤਾਂ, ਿਨਜੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹਲੂਤਾਂ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਮਨਾ 

ਹੈ। 
• ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ(Visitation) ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਸਰਫ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਿਵਿਜਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। 
 

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ 
ਇਨਫੋਰਸਮ�ਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਿਮਟ(ਜਮਾ) ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਛੋਟਾਂ(Exemptions) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਨ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 
ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਪ�ਮੁੱਖ ਤੱਥ 

• ਇਸਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦਿੂਜਆਂ ਦੇ 
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ: 

o ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ 
o ਿਬਮਾਰ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰੇ ਰਹੋ 
o ਵੱਧੀਆ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਿਜਵ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਛੱਕ ਨੰੂ ਢੱਕੋ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਨਾਂ ਛੂਹੋ 
o ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਿਜਹ ੇਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਿਨਗਾ ਰੱਖੋ 

• ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਸਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਵੈ 
ਜਾਂਚ( COVID-19 self-assessment) ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਿਹਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ alberta.ca/COVID19 ਤੇ 
ਜਾਓ। 

https://www.alberta.ca/restrictions-for-mass-gatherings.aspx
https://open.alberta.ca/publications/cmoh-order-03-2020-2020-covid-19-response
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx


ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• COVID-19 info for Albertans 

 

ਮੀਡੀਆ ਪੱੁਛਿਗਛੱ 

Tom McMillan 

780-422-4905 
ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੈਲਥ 
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