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ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਕੀ ਰਹ ਿੰਦੀਆ ਂਹਿ ਤ ਪਾਬਿੰਦੀਆਂ  ਟਾ ਹਰ ਾ  ੈ 
ਜੂਿ 13, 2022 Media inquiries 
 

ਅਲਬਿਟਾ ਜਿਤਕ ਨਿਹਤ ਉਪਾਵਾਾਂ ਿੂੂੰ  ਿੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਿਾ ਨਵਿੱਚ ਅੂੰਨਤਮ ਕਦਮ 

ਚ ਿੱਕੇਗਾ ਨਕਉਾਂਨਕ ਿੂਬਾ ਓਮੀਕਿੋਿ BA.2 ਦੀ ਲਨਹਿ ਿੂੂੰ  ਪਾਿ ਕਿ ਚ ਿੱਨਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਕਾਿਿ 

ਹਿਪਤਾਲਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਗਾਤਾਿ ਘਟਦਾ ਜਾ ਨਿਹਾ ਹੈ। 
 
ਹਿਪਤਾਲਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਿਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਦਿ 26 ਅਪਰੈਲ ਿੂੂੰ  ਇਿਦੇ ਨਿਖਿ(ਪੀਕ) ਿਮੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤੀ ਨਮਲੀਅਿ ਆਬਾਦੀ ਨਵਿੱਚ ਪਰਤੀ ਨਦਿ ਕੋਨਵਡ-

19 ਦੇ 20.7 ਿਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਿਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਿਹੀ ਹੈ। 9 ਜੂਿ ਤਿੱਕ ਿਵੇਂ ਹਿਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਿੀ ਔਿਤ ਪਰਤੀ 

ਨਮਲੀਅਿ ਆਬਾਦੀ  ਦਾ 6.6 ਪਰਤੀ ਨਦਿ ਿੀ। 
 

ਪੀਿੀਆਿ ਟੈਿਟ ਦੀ ਿਕਾਿਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਵੇਿਟਵਾਟਿ ਦੀ ਨਿਗਿਾਿੀ ਵੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਵਿੱਚ ਨਿਿੂੰਤਿ ਨਗਿਾਵਟ ਿੂੂੰ  

ਦਿਿਾਉਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

14 ਜੂਿ ਿਾਤ 11:59 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਲਬਿਟਾ ਿਟੈਪ 3 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਿ ਨਵਿੱਚ ਨਬਰਨਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ, ਿਿਕਚੈਵਾਿ ਅਤ ੇਮੈਿੀਟੋਬਾ 

ਨਵਿੱਚ ਿਾਾਂਝੇ ਤੌਿ ਤੇ ਜਿਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਿਨਕੂੰਗ ਿੂੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗਤਾ(ਆਈਿਲੇੋਸ਼ਿ) ਿੂੂੰ  ਖਤਮ 

ਕਿਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਕੋਨਵਡ ਪਨੌਜ਼ਨਟਵ ਟੈਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਿਨਹਣ ਦੀ ਨਿਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪਤਝੜ(ਫਾਲ) ਅਤੇ ਿਿਦੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਹ ਦੇ ਵਾਇਿਿ ਦੇ ਮੌਿਮ ਦੀ ਨਤਆਿੀ ਲਈ ਕੂੰਮ ਚਿੱਲ ਨਿਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਨਵਿੱਚ ਨਿਗਿਾਿੀ ਅਤੇ 

ਟੈਿਨਟੂੰਗ ਪਰੋਗਿਾਮਾਾਂ ਿੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਿਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਿਾਾਂ ਦੀ ਿਮਿਿੱਥਾ ਿੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਤਆਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 

ਕਦਮ 3 - ਉਪਾਅ 14 ਜੂਨ ਰਾਤ 11:59 ਵਜ ੇਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹ ਣਗੇ। 15 ਜੂਨ ਨੂਿੰ  ਿਵੇਰੇ 12 

ਵਜ ੇਤੋਂ: 
• ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ(ਆਈਿੋਲੇਸ਼ਿ) ਨਿਿਫ ਇਿੱਕ ਨਿਫਾਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਜਿਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਿਨਕੂੰਗ ਹਟਾ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਅਲਬਿਟਾ ਹੈਲਥ ਿਿਨਵਨਿਜ਼ (ਏਐਚਐਿ) ਅਤੇ ਕੂੰਟਿੈਕਨਟਡ ਨਿਹਤ ਿਹਲੂਤਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿ ਿਿੱਨਖਆ ਲਈ ਮਾਿਕ ਅਤੇ ਹੋਿ 

ਉਪਾਅ ਏਐਚਐਿ ਿੀਤੀ ਦ ਆਿਾ ਲਾਗ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੂੰਤਿਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਿ ਿਾਿ ਲਾਗੂ ਿਨਹਣਗੇ। 
 

ਨਿਿੂੰਤਿ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵਿੱਚ ਿੀਐਮਓਐਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 30 ਜੂਿ ਤਿੱਕ ਿਿੱਦ ਕਿ ਨਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿ ਨਿਿੂੰਤਿ ਦੇਖਭਾਲ ਿੈਨਟੂੰਗਾਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕ ਝ 

ਉਪਾਅ ਨਮਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿੀਤੀ ਦ ਆਿਾ ਲਾਗੂ ਿਨਹਣਗੇ। ਇਿ ਨਵਿੱਚ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਿੀਆਾਂ ਿੂੂੰ  ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ ਕਿਿ, ਫੈਲਾਅ ਿਬੂੰਧੀ 

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਿਨਕੂੰਗ ਵਿਗੇ ਅਨਭਆਿਾਾਂ ਿੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਿਿੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਕੋਹਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ 
ਅਲਬਿਟਾ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਿਾਲ ਿਨਹਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਟੀਕੇ(ਵੈਕਿੀਿ) ਜਿਿੂੀ ਹਿ। ਅਲਬਿਟਾ ਵਾਿੀਆਾਂ ਿੂੂੰ  ਉਹ ਿਾਿੀਆਾਂ 

ਖ ਿਾਕਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਾਂ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਿ। 
 

ਵੈਕਿੀਿ ਪੂਿ ੇਿੂਬੇ ਨਵਿੱਚ ਵਾਕ-ਇਿ ਆਧਾਿ 'ਤ ੇਆਿਾਿੀ ਿਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਲਬਿਟਾ ਵੈਕਿੀਿ ਬ ਨਕੂੰਗ ਨਿਿਟਮ ਦ ਆਿਾ ਜਾਾਂ 811 

ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਕੇ ਜਾਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਾਿਮੇਿੀ ਦ ਆਿਾ ਬ ਨਕੂੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 



 

ਰੈਹਪਡ ਟੈਿਟ 
ਅਲਬਿਟਾ ਮ ਫਤ ਿੈਨਪਡ ਟੈਿਟ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਿਿੇ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖਗੇਾ। ਿੈਨਪਡ ਟੈਿਟ ਨਕਿੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਿ ਲਿੱਭਣ ਲਈ, 

alberta.ca/CovidRapidTests ਤ ੇਜਾਓ। ਿੈਨਪਡ ਟੈਿਟ ਨਕਿੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਲਬਿਟਾ ਹਲੈਥ ਕੇਅਿ ਕਾਿਡ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਪ ੱਛਹਗੱਛ 
Steve Buick(ਿਟੀਵ ਬ ਿੱਇਕ) 
780-288-1735 

ਿੀਿੀਅਿ ਪਰੈਿ ਿੈਕਟਿੀ, ਨਿਹਤ ਮੂੰਤਿਾਲਾ 
 

 
View this announcement online 
Government of Alberta newsroom 
Contact government 
Unsubscribe 
  

 

mailto:Steve.buick@gov.ab.ca
http://alberta.ca/release.cfm?xID=700122D6A74F3-F688-D77B-42A3309636AA078B
http://alberta.ca/announcements.cfm
http://alberta.ca/contact.cfm
http://alberta.ca/announcements.cfm?email=michelle.cook@gov.ab.ca&xCode=42391

