
ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਵਲਟੰਰੀ 
ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ

ਇਹ ਕੀ ਹ?ੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰੁਵੱਿਅਤ ਜਗਾ੍, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ 
ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵਿਚ ਕਵੋਿਡ-19 ਦ ੇਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਵਿਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਲਕੁਲ ਮਫੁ਼ਤ ਹੈ।
ਘਰ ਵਜਹੀ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਂਦ ੇਨਾਲ, 
ਇਹ ਸਾਈਟ ਵਨਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਕਈੋ ਮਵੇਡਕਲ ਸਵੈਟੰਗ ਨਹੀਂ।
ਸਾਇਟ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਇਕ ਵਨਜੀ ਕਮਰਾ, 
Wi-Fi, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਵੰਪਉਟਰ, ਟੀਿੀ, 
ਟਲੈੀਫਨੋ, ਛੋਟਾ ਫਵਰਜੱ, ਰਜੋਾਨਾ ਵਤੰਨ ਿਾਰ ਦਾ 
ਿਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਿਗੇੀ।

ਇੱਕ ਰੀਸਰੋਸ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂ ੰਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਵਰਿਾਰ ਨੂ ੰਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਲਾ ਂਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾ ਂਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪਵਰਿਾਰ-ਕੇਂਵਦ੍ਰਤ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਿਨਾਤਮਕ, 
ਅਵਧਆਤਮਕ, ਸਵਭਆਚਾਰਕ, ਜਾ ਂਵਿਹਾਰਕ 
ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਮੈਂ ਇਸ ਦ ੇਲਈ ਖਕਵੇਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 
ਸਾਡੇ ਿਿੈਪਜੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰਭਰ:ੋ 
regionofwaterloo.ca/IsolationSite.

ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਟੀਮ ਨੂ ੰਕਾਲ ਕਰ:ੋ 226-753-3089.
ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦ ੇਸਤੱ ਵਦਨ ਸਿੇਰ ੇ9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦ ੇ5 ਿਜੇ 
ਤੱਕ ਈਮਲੇਾ,ਂ ਫਨੋ ਕਾਲਾ ਂਅਤੇ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨਾ ਂਦਾ ਜਿਾਿ 
ਵਦਦੰ ੇਹਾ।ਂ

ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਟੀਮ ਲੋੜ ਪਣੈ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਪ੍ਰਟਸ਼ੇਨ ਸਿੇਾ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਫਨੋ ਤੇ ਆਿਦੇਨ ਕਰਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਫਵੰਡੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਭੰਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਯਗੋ ਹ?ੈ 
ਤੁਸੀਂ ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਲਈ ਯਗੋ ਹ ੋਜੇ ਤੁਸੀਂ: 

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰਜਾ ਂਦੂਵਜਆਂ ਨੂ ੰਕਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ 
ਲਈ ਿੁਦ ਨੂ ੰਆਇਸਲੇੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ; ਅਤੇ

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢਗੰ 
ਨਾਲ ਆਇਸਲੇੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ; ਅਤੇ

• ਿਾਟਰਲੂ ਿਤੇਰ ਦ ੇਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਹੋ; ਅਤੇ

• ਤੁਹਾਨੂ ੰਆਨਸਾਈਟ ਮਡੈੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਥੱ ੇਹਰੋ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਗੋਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਹਾਉਵਸੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ: 519-624-9133.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਤਾ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਟੰੀਨ ਿਾਰ ੇਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਓ: travel.gc.ca.

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਕੱਥ ੇਖਮਲੱ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਿਿੈਸਾਈਟ: regionofwaterloo.ca/IsolationSite
ਈ-ਮਲੇ: safeisolation@regionofwaterloo.ca

regionofwaterloo.ca/IsolationSite
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