ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਵਲੰਟਰੀ
ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰਖੱ ਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁ ਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
ਘਰ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇਹ ਸਾਈਟ ਨਿਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਨੁ ਮਾ ਹੈ। ਇਹ
ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਡਿਕਲ ਸੈਟਿਗ
ੰ ਨਹੀਂ।
ਸਾਇਟ ‘ਤੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕਮਰਾ,
Wi-Fi, ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੰਪਿਉਟਰ, ਟੀਵੀ,
ਟੈਲੀਫੋਨ, ਛੋਟਾ ਫਰਿੱਜ, ਰੋਜਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਾ
ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਇੱਕ ਰੀਸੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂ ੰ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਕਨੈ ਕਸ਼ਨਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿ ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ,
ਅਧਿਆਤਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਤੁ ਸੀਂ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ:
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਜਾਂ ਦੂ ਜਿਆਂ ਨੂ ੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਖੁਦ ਨੂ ੰ ਆਇਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ; ਅਤੇ
• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਆਇਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
• ਵਾਟਰਲੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਹੋ; ਅਤੇ
• ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਨਸਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਉਸਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 519-624-9133.
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਬਾਰੇ ਕਨੇ ਡਾ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਓ: travel.gc.ca.

ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਵੈਬਪੇਜ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਭਰੋ:
regionofwaterloo.ca/IsolationSite.

ਵੈਬਸਾਈਟ: regionofwaterloo.ca/IsolationSite
ਈ-ਮੇਲ: safeisolation@regionofwaterloo.ca

ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਟੀਮ ਨੂ ੰ ਕਾਲ ਕਰੋ: 226-753-3089.

ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਟੀਮ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਵੇਦਨ ਕਰਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜਕ
ੈ ਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਫੰਡਿਗ
ੰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

regionofwaterloo.ca/IsolationSite
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ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ
ਤੱਕ ਈਮੇਲਾਂ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

