
 
ਕਵੋਿਡ -19 ਦੇ ਲਛੱਣ 

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਫਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਮੇਤ, ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਬਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਿੱਖ 

ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਲਕ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਿੱਧ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਬਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ 
 ਖੰਘ 

 ਗੰਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

 ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

 

ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ 

 ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ 
 ਬੇਪਨਾਹ ਥਕਾਿਟ ਜਾਂ ਥਕੇਿਾਂ 
 ਵਸਰਦਰਦ 

 ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ 
 ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆ ਂ

 ਦਸਤ 

 

ਕਈ ਿਾਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਬਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਬਦਨਾਂ ਬਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਬਚਆਂ ਬਿੱਚ 

ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪਰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲੱਛਣ  ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜ ੇਤਹੁਾਨ ੰ  ਲੱਛਣ ਹਨ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱਛਣ ਸਿੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਿਰਤੋ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੋਬਿਡ-19 ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ 
ਟੈਸਵਟੰਗ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਓ। 
 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
https://covid19.thrive.health/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing


ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਬਿਡ-19 ਨੂ ੰ

ਦੂਸਬਰਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ, ਬਕਸ ਨੂੰ ਸਿ-ੈਅਲਗਾਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸੈਲਫ-

ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇਖੋ। 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਕਿੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ  ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੱਛਣਾਂ ਬਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਬਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: 

 ਜੁਕਾਮ 

 ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ, 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 

 ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ 

 ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ, 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 

 ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ 

 

ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿੱਚ ਪਰਬੰਬਧਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਬਪਓ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਖੰਘ ਜਾਂ ਗਲੇ ਬਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਯੁਬਮਬਡਫਾਇਅਰ ਜਾਂ ਗਰਮ ਸ਼ਾਿਰ ਿਰਤੋ। 

 

ਕਈ ਲੱਛਣ ਦ ਸਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਦੇ ਵਚੰਨਹ  ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੋ ਵਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਿੱਚ ਬਕਸੇ ਬਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ 

ਬਿੱਚ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਬਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਮਬਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਜਾ ਂ

ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਭਾਗ ਬਿੱਚ ਜਾਕ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਿੀ ਿੇਲੇ, ਬਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹੈਲਥਬਲੰਕ ਬੀਸੀ (8-1-1) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ 

ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਗੀਦੀ (urgent) ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਿੱਚ ਬਕਸੇ ਬਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ 

ਦਰਦਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਲੀਬਡੰਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਿਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹ ੋ

ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਕਰਕੇ ਿੱਧ 

ਗੰਭੀਰ ਬਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਬਟਲਤਾਿਾਂ ਬਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਧ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਥਬਮਕਤਾ ਿਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਹ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਿਾਲੀਆਂ (ਅਤੇ ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਿਾਲੀਆਂ) ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ: 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/if-you-are-sick
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zx1780
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/fevr3
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/fevr4
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/rsp10
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/rsp11
tel:8-1-1


ਹੋਰ ਹੈਲਥਵਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤ ੇwww.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯ ਵਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ। 
ਬੀ.ਸੀ. ਬਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫਰ ੀ) ਤੋ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਬੋਲੇ ਅਤੇ 

ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਬਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ  ਹਨ।  

 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ: ਪਰਾਥਬਮਕਤਾ ਿਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 

 ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ: ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਿਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 (PDF 335KB) 

 ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ; ਕੋਬਿਡ - 19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਬਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੋਕ 

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹ ੋ

ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਿਧਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹੀ ਸਿੈ-

ਅਲਗਾਿ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਬਿਡ - 19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਇੰਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ: 

 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ: ਕੋਬਿਡ-19 ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ 

 ਬੀਸੀ ਵਿਵਮੰਨਜ ਹੌਸਵਪਟਲ, ਮਰੀਜ਼ ਼ਾ਼ਂ ਲਈ ਕਵੋਿਡ -19 ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਮ ਸਿਾਲ) 

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਬਮਾਰੀ (ਕੋਬਿਡ - 19) ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਨਿਜੰਮੇ ਬੱਬਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ: 

ਮਾਤਾਿਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ (PDF 355KB) 

ਕਵੋਿਡ - 19 ਬਾਰ ੇਆਮ ਸਿਾਲ 

ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸਿਾਲਾਂ ਬਾਰੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ, ਦੇਖੋ: 

 

 ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ: ਕੋਬਿਡ - 19 ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਿਾਲ 

 ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ: ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਬਮ਼ਾਰੀ (ਕੋਬਿਡ-19): ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

ਕੋਵਿਡ - 19 ਅਤੇ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਬਰਿਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਬਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 
ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਬਿਡ-19) ਦੇਖੋ। 
 

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 17 ਦਸੰਬਰ, 2020 

ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ,  17 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -
19  ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ: ਲੱਛਣ ਸਫੇ ਅਤੇ 21 ਅਪਰਲੈ, 2020 ਨੂੰ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਪੀਐਚਏਸੀ: ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 

ਬਬਮਾਰੀ (ਕੋਬਿਡ-19): ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਫੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 
 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/priority-populations
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/vulnerable-populations-covid-19/vulnerable-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19/coronavirus-factsheet-people-at-high-risk-en.pdf
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/covid-19-care/clinical-care/pregnancy
http://www.bcwomens.ca/health-info/covid-19-information-for-patients
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/pregnancy-advise-mothers/pregnancy-advise-mothers-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/pregnancy-advise-mothers/pregnancy-advise-mothers-eng.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/common-questions
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/coronavirus-disease-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/coronavirus-disease-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/translated-content
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/translated-content
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-19/symptoms
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html

