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HCAP: EMS ਪ੍ਰਨਿਨਿਨਿਆ ਸਮੇਂ ਿ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ਨਸਿੱਧੀ ਿਾਿਵਾਈ  
16 ਜਨਵਰੀ, 2023  

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ 
ਰਕ ਹਰ ਰਕਸੇ ਲਈ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਰਜੱਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ।ੇ  
ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (HCAP) ਰਬਹਤਰ EMS ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਲੈ 
ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਪਰੋਰਵੂੰਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (AEPAC) ਰਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਰਡਸਪੈਚ 
ਸਮੀਰਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਫਰੂੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਰਮਉਸਂੀਪਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ EMS ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:   

• ਰਵਅਸਤ ਘੂੰਰਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਹੋਰ ਐਬਂੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ — ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ 
ਐਡਮੂੰਟਨ ਰਵੱਚ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬਸੂੰਤ ਰਵੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ 

• ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਹਣੁ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਘੱਟ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਡੀਕ ਿੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਰਲਜਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗਾਂ ਰਵੱਚ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ 
ਦੀ ਤੇਜ਼-ਟਰੈਰਕੂੰਗ 

• ਐਡਮੂੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਰਵੱਚ ਸਹਲੂਤਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਲਈ ਉਰਚਤ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਿਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰਾਮੈਰਡਕਸ ਨੂੂੰ  ਰਵਹਲਾ ਕਰਨਾ 
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• ਪੈਰਾਮੈਰਡਕਸ ਨੂੂੰ  ਮੌਕ ੇ'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਦਆੁਰਾ ER ਰਵੱਚ ਰਲਜਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। 

ਨਿਸਪੈ੍ਚ ਸਮੀਨਿਆ 
ਇੱਕ PricewaterhouseCoopers ਸਮੀਰਿਆ ਨੇ ਰਸੱਟਾ ਕੱਰਿਆ ਹੈ ਰਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ 
ਰਡਸਪੈਚ ਮਾਡਲ ਦਨੁੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਰਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਰਿਆ ਨੇ 
ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। 
ਰਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EMS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂੰਗਾ ਂਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਰਪੱਛੇ ਮੱੁਿ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਬਂੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਮੀਰਿਆ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰਕ ਕੇਂਦਰੀਰਕਰਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਰਕਰਰਆ ਇਹਨਾਂ 
ਉਡੀਕ ਸਰਮਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਇਸ ਦੀਆਂ 45 ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਵੱਚ, ਰਰਪੋਰਟ 
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਰਕਆਂ ਦੀ ਰਪੂਰੇਿਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਡਸਪੈਚ ਰਸਸਟਮ ਨੂੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਮਉਸਂਪੈਰਲਟੀ 
ਦੀਆਂ ਰਚੂੰਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਮਿੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦ ੇਐਮਿਜੈਂਸੀ ਨਵਭਾਗਾਾਂ ਨਵਿੱਚ EMS ਟਰਾਾਂਸਫਿ 
ਿ ੂੰ  ਿੇਜ਼ ਿਿਿਾ   
AHS ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਸਥਾਰਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਣੁ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਪਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਰਡਕਸ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਟੀਮਾਂ ਰਵੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੂੰ  ਸੁਚਾਰ ੂਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਵੀ ਂਨੀਤੀ ਨਾਲ EMS ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੇਰੇ 911 ਕਾਲਾਂ 'ਤ ੇਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਮੂਾਂ ਰਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਣਗੇ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਬਂੂਲੈਂਸਾਂ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਕੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਥਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਉਡੀਕ ਿੇਤਰ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਾਂ 
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ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕੁਵੀ ਂਅਤੇ ਇੱਕ-ੋਰਜਹੀ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 
ਐਬਂੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀ ਂਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹਨ। 

ਸਹ ਲਿਾਾਂ ਨਵਚਿਾਿ ਗੈਿ-ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਟਰਾਾਂਸਫਿਾਾਂ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵੱਚ, AHS ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮੂੰਟਨ ਿੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 
ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਦਆੁਰਾ ਰਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਬਂੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਉਚੱ ਰਸਿਲਾਈ 
ਪਰਾਪਤ ਪੈਰਾਮੈਰਡਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਿਕੁਵੇਂ ਿੂੰਗਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਐਬਂੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ AHS ਪੈਰਾਮੈਰਡਕਸ ਨੂੂੰ  ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 44,000 ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਰਤਰਕਰਰਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। 
ਇਹ ਰਕਸੇ ਸਹਲੂਤ ਜਾਂ ਗੂੰਭੀਰ ਦੇਿਭਾਲ ਤੋਂ ਰਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਲੀਰਨਕਲ 
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹ।ੈ 

ਫੌਿੀ ਿਿੱਥ 
• ਐਡਮੂੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਸਾਲ ਦਸ ਹੋਰ ਐਬਂੂਲੈਂਸਾਂ ਰਮਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਰਕ ਉਨ੍ਾਂ 

19 ਐਬਂੂਲੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੋ 2022 ਰਵੱਚ ਰਵਅਸਤ ਸਰਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

• EMS ਅੂੰਤਰ-ਸਹਲੂਤ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ ਰਜਸ ਲਈ ਉਚੱ ਪੱਧਰੀ 
ਕਲੀਰਨਕਲ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ) ਮਰੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ 
ਲਈ ਠੇਕ ੇਵਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਕੁਵੇਂ ਰਮਆਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ AHS ਦਆੁਰਾ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• ਰਜਨ੍ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 
ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀ ਂਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ ਦੇ 
ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ EMS ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ। 

ਸੂੰਬੂੰਨਧਿ ਜਾਣਿਾਿੀ 
• ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਰਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ) 

https://www.alberta.ca/healthcare-action-plan.aspx
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• ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੂੰਰਤਮ ਰਰਪੋਰਟ 
• ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਰਡਸਪੈਚ ਸਮੀਰਿਆ 
• AHS ਨੀਤੀ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਨੂੂੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ 

ਰਵੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ 

ਸਬੂੰਨਧਿ ਖ਼ਬਿਾਾਂ 
•  ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ: EMS ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਸਮੇਂ (21 ਦਸੂੰਬਰ, 2022) 
• ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ AHS ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ (17 ਨਵੂੰਬਰ, 

2022) 
• EMS ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ: ਮੂੰਤਰੀ ਕਾਰਪੂੰਗ (4 ਅਕਤੂਬਰ, 2022) 
• EMS ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ (26 ਮਈ, 2022) 
• ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ EMS ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ (25 ਮਈ, 2022) 
• ਬਜਟ 2022 EMS ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਦਂਾ ਹੈ (10 ਮਾਰਚ, 2022) 
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣਾ (24 ਜਨਵਰੀ, 2022) 

 

https://open.alberta.ca/publications/alberta-ems-provincial-advisory-committee-final-report
https://open.alberta.ca/publications/emergency-medical-services-dispatch-review-pwc-report
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fextranet.ahsnet.ca%2Fteams%2Fpolicydocuments%2F1%2Fclp-prov-ed-transfer-pt-care-ed-ucc-hcs-300.pdf&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C8a268681adff430ef6a908daf7e7a5dc%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638094871528138873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vb%2B0AIDkunHkEz4GpOAC5aSiKZSxmcbLo%2FaGDHv%2Fru4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fextranet.ahsnet.ca%2Fteams%2Fpolicydocuments%2F1%2Fclp-prov-ed-transfer-pt-care-ed-ucc-hcs-300.pdf&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C8a268681adff430ef6a908daf7e7a5dc%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638094871528138873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vb%2B0AIDkunHkEz4GpOAC5aSiKZSxmcbLo%2FaGDHv%2Fru4%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=861961744D30C-9BC7-294F-9F829F5CB1D06438
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=850124A8AA6EB-E62A-5479-103905AEB29E37FC
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=84784717CD9F4-D643-3DE3-D1DA1344B224BF6A
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=826540A77437E-C51E-937A-54200098D6A7C7F9
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82635D6BDBE00-0A35-DAAF-D0BA9CCB83FE008A
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82085909E8C17-9132-F695-122B31D3587D5F2D
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=817698A0B3E38-CB1E-7434-A9265705634345ED

