
ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਵਲੰਟਰੀ ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ 
ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਰੁਖੱਿਅਤ ਵਲਟੰਰੀ ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ 
ਸਾਈਟ ਕੀ ਹ?ੈ
ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ 
ਖਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਘਰ ਅਤੇ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਖਵਚ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਖਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਖਬਲਕੁਲ 
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਘਰ ਖਜਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਈਟ 
ਖਨਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਖਡਕਲ 
ਸੈਖਟੰਗ ਨਹੀਂ। ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਖਹਯੋਗੀ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਵਕਲਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ regionofwaterloo.ca/
IsolationSite ਤੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ 
ਛੋਟੇ ਖਜਹੇ ਵੀਡੀਓ ਖਵਚ ਵੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਕ ਇਹ ਸਾਈਟ 
ਖਕਵੇਂ ਖਦੱਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਕਵੇਂ ਦਾ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਾਉੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਯਗੋ ਹ?ੈ 
ਤੁਸੀਂ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇ: 

 ❏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ ਦੂਖਜਆਂ ਨੰੂ ਕੋਖਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਿੁਦ ਨੰੂ ਆਇਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ; ਅਤੇ

 ❏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਵਚ ਸਹੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਆਇਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ

 ❏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰਲੂ ਿੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਹੋ; ਅਤੇ

 ❏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਹਾਉਖਸੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ:ੋ 519-624-9133.

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਤਾ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰਟੰੀਨ ਬਾਰ ੇਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੋੇ:  travel.gc.ca.

ਮੈਂ ਇਸ ਦ ੇਲਈ ਖਕਵੇਂ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੇ 
ਆਵੇਦਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਸਾਡੇ ਵਬੈਪਜੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰਭਰੋ: 
regionofwaterloo.ca/IsolationSite; ਜਾਂ

• ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਟੀਮ ਨੂ ੰਕਾਲ ਕਰੋ: 226-753-3089.

ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਖਦਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਈਮੇਲਾਂ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਦੰਦੇ ਹਾਂ।

ਖਕਹੜੇ ਖਵਕਲਪ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵ)ੇ
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਤਨੰ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ (ਸ਼ੈੈੱਫ ਭੋਜਨ ਸਬੰੰਧੀ 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਖੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਗੇਾ)
• ਫਨੋ (ਖਸਰਫ ਲੋਕਲ ਕਾਲਾ)ਂ
• TV, Wi-Fi, ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ
• ਛੋਟਾ ਰਖੈਫ੍ਰਜਰਟੇਰ 
• ਪਾਣੀ, ਕਫੌੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਅਤੇ ਕਫੌੀ ਮਸ਼ੀਨ
•  ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ

ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,  ਕੈਖਰਜ਼ੋਨ ਫੈਖਮਲੀ ਅਤੇ 
ਕਖਮਯੂਖਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਸੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪਖਰਵਾਰਕ-
ਕੇਂਖਦ੍ਰਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਖਵਚ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ 
ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ 
ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਖਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਅਖਧਆਤਮਕ, ਸਖਭਆਚਾਰਕ 
ਜਾਂ ਖਵਵਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 



ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ੇਤੋਂ ਖਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓਂਗ?ੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਖਵਡ-19 ਦੇ ਜੋਿਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕੋਖਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਖਜ਼ਖਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ 
ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਖਰਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਨਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ (OHIP) ਜਾਂ ਇੰਟੈਖਰਮ ਫੈਡਰਲ 
ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IFHP) ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਰੇੀ ਸਰੁਖੱਿਆ ਅਤੇ ਖਨੱਜਤਾ ਦੀ 
ਰਖੱਿਆ ਖਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ?ੈ
• ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋਕਸ਼ੇਨ ਜਨਤਾ 

ਨਾਲ ਸਾਝਂੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ।
• ਅਖਜਹੀ ਕਈੋ ਖਨਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਜੋ ਇਸ ਜਗਾ੍ ਨੂੰ 

ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕ।ੇ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਖਸਰਫ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਕਵਰੀ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਟੰਰਲੋ ਹੇਠ ਰਿੱੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
• ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਮਨੰੂੈ ਇਥੱ ੇਖਕੰਨਾ ਖਿਰ ਰਖਹਣਾ ਪਏਗਾ?
ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 
‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ-ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਮਆਦ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 14 ਖਦਨਾਂ ਲਈ ਆਇਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ; 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਥਤੀ ‘ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਖਕੰਨਾ ਖਚਰ ਆਇਸੋਲੇਟਰਖਹਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇੀਆਂ ਿਾਸ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ?ੋ
• ਸਾਈਟ ਤੇ ਐਲੀਵਟੇਰ ਲੱਗ ੇਹੋਏ ਹਨ। 
• ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਾਗਂ ੇਤਾ ਂਅਸੀਂ ਫੋ਼ਨ ਤੇ 

ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਸਵੇਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ 

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸਦੰ ਜਾ ਂਜਰੂਰਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਆਇਟਮਾਂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਲਆ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਕਸ ੇਹੋਰ ਨੂ ੰਵੀ ਸਾਈਟ 
ਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਇਟਮਾ ਂਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕਖਹ ਸਕਦ ੇਹੋ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾ ਂਅਜੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ 
ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਸਲੇੋਟ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਲਭਤਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 
ਤਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਿਾਂਗੇ ਖਕ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਖਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ 
ਖਕਹੜੇ “ਖਨਯਮ” ਹਨ?
• ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਦ ੇਦਰੌਾਨ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਆਪਣੇ ਕਮਰ ੇਖਵਚ ਰਖਹਣਾ ਹੋਵਗੇਾ। 
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਸਗਰਟ ਪੀਂਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਇਸਦ ੇਲਈ ਬਾਹਰ ਇਕ ਸਰੁਖੱਿਅਤ 

ਜਗਾ੍ ਹੈ। ਕਮਖਰਆਂ ਖਵਚ ਖਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਖਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕਈੋ ਮਲੁਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦ,ੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣੇ ਦਸੋਤਾ,ਂ ਪਖਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਨੋ, Wi-
Fi, ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਆਇਸਲੇੋਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋ, 
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਖਵਚ ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਗੋ।ੇ ਸਾਈਟ 
ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਥਤੀ ਨੂੰ 
ਇਸ ਖਨਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਕਖੋਵਡ-19 ਟਸੈਖਟਗੰ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ, ਜਾ ਂਖਕਸ ੇਹੋਰ ਮਨਜੂ਼ਰੀਸ਼ਦੁਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ।

ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇਟ ਤੇ ਰਖਹੰਦ ੇਹੋਏ 
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਕੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ?
“… ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਖਰਵਾਰ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ, ਖਵਵਸਖਥਤ ਅਤੇ ਰਖਹਮਖਦਲ ਸੀ…” 

“ਖਧਆਨ ਕਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਜਨ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ। ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਖਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਮੇਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਹੋਈ। ਕੁਲ ਖਮਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ।”

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਖਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਫੰਖਡੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Ce projet est rendu possible grâce au financement de l’Agence de la santé publique du Canada.

regionofwaterloo.ca/IsolationSite
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