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ਿਪਆਰ ੇਮਰੀਜ਼, 

ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਪਚੇੀਦਗੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਕਾਰਨ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਹਵੇੋ, ਉਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਜ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਠੰਡ/ਜ਼ਕੁਾਮ ਲਗ ਜਾਵ ੇਜ� ਫ਼ਲ ੂਦ ੇਲੱਛਣ ਹਣੋ, ਤ� ਿਜੰਨੀ ਛਤੇੀ ਹ ੋਸਕ ੇਕਿੋਵਡ-19 ਦਾ ਟ�ੈਸਟ ਕਰਵਾਉ। 
 

ਜ ੇਟਸੈਟ ਦੱਸ ੇਿਕ ਤਸੁ� ਕਿੋਵਡ-19 ਦ ੇਯਕੀਨੀ ਤਰੌ ਤ ੇਬੀਮਾਰ ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ 

ਕਈ ਇਲਾਜ ਘਰ ਿਵਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੀਨੀਕ ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ 

ਦੇ 5-7 ਿਦਨ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  
 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਿਵਰੁੱ ਧ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਫ਼ਰਸ਼ੋ ਜ� ਿਸਹਤ-

ਪਰਦਾਨ ਕਰਤੇ ਨੰੂ ਦਸ ਿਦਉ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ, ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਸਪਲਮ�ਟ ਲੈ ਰਹ ੇਹ।ੋ 

ਇਲਾਜ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ� ਤੀਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨੀ: 

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਮੁਕੰਮਲ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜ� ਵਧਰੇ ੇਟੈ�ਸਿਟੰਗ ਲਈ https://covidtreatments.gov.bc.ca/, ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ: 1-888-COVID-19 (1-888-
268-4319). 
  
 ਜ� 

 ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹ� ਹ ੈਤ� ਸਥਾਨਕ ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:   

ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ-ਐਬਟਸਫ਼ਰਡ:   604-851-4710 

ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ- ਕਲੋੈਨਾ:    250-862-4000 

ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ- ਿਪ�ੰ ਸ ਜਰੋਜ:  250-565-2000 

ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ- ਸਰੀ:    604-930-2098 

ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ- ਵਨੈਕਵੂਰ:    604-877-6000 

ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ- ਿਵਕਟਰੋੀਆ:   250-519-5500 
 

ਕ�ਸਰ ਕੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਐਪੁਆਇਟਂਮ�ਟ ਸਮ� ਤੁਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਗ� ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ� ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ 

ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਿਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਉਪਾਅ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਔਨਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਢੰਗ� ਬਾਰ ੇਵਧਰੇ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਠੇ ਦਰਜ ਤ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ  

• https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/treatments  
• www.bccancer.bc.ca/health-info/covid-19-and-cancer-information-for-patients  

 
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, 

ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ ਕੇਅਰ ਟੀਮ 
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https://covidtreatments.gov.bc.ca/
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