ਆਪਣੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਿਕਿਊਕਿਟੀਜ਼ ਕ ਿੱ ਚ COVID-19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਕਜਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਿਰਿ ਲਈ ਿਦਿ ਚੁਿੱ ਿਦੇ ਹੋ, ਓਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਡਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਿਰਿਾ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਪਰਾਪਤ ਿਰਿ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਸਿਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਯਾਰਿ ਕਸਟੀ (NYC) ਦੇ ਰੁਿੱ ਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਟਾਲ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਹੈ।
• ਿਲੀਕਿਿ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਿਦਿ ਚੁਿੱ ਿ ਰਹੇ ਹਿ।
ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟੰ ਗ ਿੱ ਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਅਪੌਇੰਟਿੈਂਟਸ ਿੂੰ ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖ ਿਰਿਾ, ਲੋ ਿਾਂ ਿੂੰ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਾਰੀ

•
•

ਆਉਣ ਤਿੱ ਿ ਬਾਹਰ ਉਡੀਿ ਿਰ ਾਉਣਾ, ਫੇਸ ਿ ਕਰੰ ਗਸ ਿੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀਕਿੰਗ ਿਰਿਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਲੀਕਿਿਸ ਕ ਿੱ ਚ ਅਪੌਇੰਟਿੈਂਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਿੱ ਚੇ ਿੂੰ ੇਖਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹਿ।
ਜੇਿਰ ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ ਕਜ਼ਟ ਿਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ ਜਾਂ ੀਡੀਓ ਿਾਿਫਰੰ ਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ
ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਕਿਸੇ ੀ ਿ ੇਂ ਲਿੱਛਣ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ COVID-19 ਿਾਲ ਸੰ ਬੰ ਕਧਤ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਿਹੀਂ।
•

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਿੈਡੀਿਲ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋ, ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕ ਿੱ ਚ ਿੁਸ਼ਿਲ, ਬੋਲਣ ਕ ਿੱ ਚ ਿੁਸ਼ਿਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ
ਕ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਚਹਰੇ, ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲਿੱਤ ਕ ਿੱ ਚ ਸੁੰ ਿਪੁਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿ, ਤਾਂ 911 ’ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਖਨਯਖਿਤ ਖਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ।
• ਬਾਲਗ: ਕਜੰ ਿੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਿੇ ਿੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੀਕਿੰਗਸ, ਅਤੇ ਰੁਟੀਿ
ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਬਲਿੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਬਲਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿ ਦੀ ਕਿਗਰਾਿੀ ਿਰਿ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲਾਿਾ ਕਸਹਤ
ਜਾਂਚ ਿਰ ਾਉਣੀ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ।
• ਬਿੱ ਚੇ: ਇਹ ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਿੂੰ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਧਾਕਰਤ ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਕ ਕਜ਼ਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂਿੂੰ
ਟੀਿੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
•
•

ਹਰ ਿੋਈ: ਸਤੰ ਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕ ਿੱ ਚ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਿਾ ਲਗ ਾਓ।
ਟੀਿੇ ਕਿਿੱ ਿੋਂ ਲਗ ਾਉਣੇ ਹਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ੇਖੋ।

ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਖਿਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਨ ਰੱ ਖੋ।
• ਉਿਹਾਂ ਸਕਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਯਕਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦ ਾਈਆਂ ਲਈ ਰੀਕਫ਼ਲ ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਿੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਿ ਕ ਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਿ, ਕਜਿਹਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਡਾਇਕਬਟੀਜ਼, ਿੋਟਾਪਾ, ਕਦਲ ਦੀ
ਕਬਿਾਰੀ, ਜਾਂ ਫੇਫਕਿਆਂ ਦੀ ਕਬਿਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਿ।

Punjabi (India)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
•

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਿੂੰ COVID-19 ਦੇ ਹਲਿੇ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧਿ ਲਿੱਛਣ ਹਿ, ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਕ ਗਿ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ

ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿੂੰ ਦਿੱ ਸੋ। COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ, nyc.gov/health/coronavirus ’ਤੇ ਜਾਓ

ਅਤੇ “Symptoms and What to Do When Sick” (ਲਿੱਛਣ ਅਤੇ ਕਬਿਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਿੀ ਿਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਲਿੱਭੋ।
ਖਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਾਖਰਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
• ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਿ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਿੀਤੇ ਕਬਿਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਿੀਿਤ ਾਲੀ ਜਾਂ ਿੁਫ਼ਤ ਡਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ NYC Health + Hospitals ਦੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਸੁਕ ਧਾ ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਘਿੱ ਟ ਿੀਿਤ ਾਲਾ ਕਸਹਤ ਬੀਿਾ NY State of Health ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 855-355-5777 ਜਾਂ
•
•
•

•

311 ’ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਿੂੰ ਇਿੱ ਿ ਕਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ 844-692-4692 ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।
NYC Health + Hospitals ਕ ਿੱ ਚ 2 ਸਾਲ ਤਿੱ ਿ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਿੁਫ਼ਤ ਟੀਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿ। ਅਪੌਇੰਟਿੈਂਟ
ਲੈ ਣ ਲਈ 844-692-4692 ’ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।
ਪੂਰੇ NYC ਕ ਿੱ ਚ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਟੀਿਾਿਰਣ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਿ ਿਰਿ ਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਿਾਂ ਾਂ ਲਿੱਭਣ ਲਈ, NYC
Health Map (NYC ਹੈਲਥ ਮੈਪ) ਲਿੱਭੋ ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। ਿਈ ਚੇਿ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫਾਰਿੇਸੀਆਂ ੀ ਟੀਿੇ ਪੇਸ਼
ਿਰਦੀਆਂ ਹਿ— ਧੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਾਿਿ ਫਾਰਿੇਸੀ ਿੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ।
ਪੂਰੇ NYC ਕ ਿੱ ਚ ਿੁਫ਼ਤ COVID-19 ਟੈਸਕਟੰ ਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿੇਿੇ ਿੋਈ ਿਾਂ ਲਿੱਭਣ ਲਈ, nyc.gov/covidtest
’ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੀ ਭਖਿਕਾ ਖਨਭਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲ
ੇ ੇ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਿਲੀਕਿਿ ਕ ਿੱ ਚ ਿੌਜੂਦ ਰਕਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਫੇਸ
ਿ ਕਰੰ ਗ ਪਕਹਿੋ।
• ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਦੀ ਕਿਗਰਾਿੀ ਿਰੋ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਿ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪਰਦਾਤਾ ਿੂੰ ਦਿੱ ਸੋ; ਉਸਦੇ ਿੋਲ ਾਧੂ ਸਾ ਧਾਿੀਆਂ ਿੌਜੂਦ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਿ।

ਸਖਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਖਸਹਤ ਖਵਭਾਗ ਖਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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