ਕੋਿਵਡ-19: ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ� ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
COVID-19: Information for Patients of BC’s Kidney Care Clinics
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 25 ਜੂਨ 2020 Effective Date: June 25, 2020
ਿਪਛਲੇ ਕੁੱ ਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱ ਿਤ�ਕਾ ਰਾਹ� ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਨਕ� ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਿਬਨ� ਿਝਜਕ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਮਰਸ਼ ਕਰੋ।
1. ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਿਵਜ਼ਟ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?
What will my Kidney Care Clinic visits look like over the next several months?
ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਹੀ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਨਕ� ਦੀਆਂ ਿਵਜ਼ਟ� ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੀ। ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਦੌਰ ਿਵਚ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਸ� ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਨਕ� ਿਵਚ ਿਵਜ਼ਟ� ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹ� ਹ�:
a. ਵਰਚੂਅ ਲ ਿਵਜ਼ਟ: Virtual visits:
i.

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� (ਿਜਵ� ਅਸ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�)

ii.

ਕੰ ਿਪਊਟਰ/ਮੋਬਾਈਲ ਯੰ ਤਰ� ਰਾਹ� (ਨਵ� ਿਵਕਲਪ)

b. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲ ਾਕਾਤ� (ਗੁਰਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਕਲੀਿਨਕ� ਿਵਚ ਮੁਲ ਾਕਾਤ)

In-Person visits (face-to face appointment at the kidney Care Clinic)

ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਿਚੱ ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।
2.

ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਚੂਅ ਲ ਿਵਜ਼ਟ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵਾਹੀਦੀ ਹੈ?

If I am scheduled for a virtual visit, what can I expect?

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਦੱ ਸੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Tips for your Virtual Appointment 1 (ਕੈਨ�ਡਾ ਦੀ ਿਕਡਨੀ ਫ਼ਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲ� ਵੀਡੀਓ) ਦੇਖ।ੋ
ਤੁਹਾਡੀ ''ਿਵਜ਼ਟ'' ਇਸ ਤਰ�� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: Your “visit” may be done:
•

ਇੱ ਕ ਸਮ�: ਤੁਸ� ਿਕਡਨੀ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਸਮ� ਗਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜ�

•

ਕਈ ਿਦਨ: ਤੁਸ� ਿਕਡਨੀ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਮ� ਗਲ ਕਰੋ (ਜੋ ਕਈ ਿਦਨ ਚੱ ਲ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਇਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਕਸ ਤਰ�� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ
ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਭਾਲ ਹੋਵ।ੇ

1

www.youtube.com/watch?v=67beC0dHHvo

3. ਜੇ ਮੇਰੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
If I am scheduled for an in-person visit, what can I expect?
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸੇ ਤਰ�� ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਤਰ�� ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ
ਹੋਰ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਿਕੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਕੁੱ ਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ�
ਗੁਰਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� Before coming to the clinic
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕਡਨੀ ਕੇਅਰ ਕਲੀਿਨਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜੇ:
•

•

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਇਨ�� ਿਵਚ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ:
o

ਬੁਖ਼ਾਰ

o

ਖੰ ਘ (ਨਵ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜ� ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ)

o

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਤਕਲੀਫ਼/ ਸਾਹ ਫੁੱ ਲਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜ� ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹਾਲ ਿਵਚ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ� ਹਾਲ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ:
•

ਨਰਸ ਵੱ ਲ� ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ

•

ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਗ�ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ� ਵਰਚੂਅਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਲਈ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਦੋਸਤ/ਪਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮ� ਕਲੀਿਨਕ ਆਉਣਾ Friends/family members attending clinic visits
ਗੁਰਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਦੋਸਤ/ਇੱ ਕ ਪਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਿਜੱ ਥ� ਤੱ ਕ
ਹੋ ਸਕੇ ਘੱ ਟ ਲੋ ਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਤ� ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗੁਰਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਿਵਮਰਸ਼ ਕਰੋ। ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕਲੀਿਨਕ� ਿਵਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱ ਥਾ ਘੱ ਟ
ਵੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਲੀਿਨਕ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ Precautions during clinic visits
•

ਕਲੀਿਨਕ ਦੀ ਿਵਜ਼ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹੱ ਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੱ ਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੈਨ�ਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱ ਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਅਸ� ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਿਵਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ�। ਇਸ ਤਰ�� ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼� ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਫੈਲਣ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

•

ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਮ� ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ (ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ) ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ। ਿਜੱ ਥੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ
ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਲੈ ਣ ਸਮ�) ਉਸ ਸਮ� ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਿਜਵ� ਹੱ ਥ ਧੋਣ,ੇ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬ�ਹ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਪੱ ਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਸੈਨ�ਟਾਈਜ਼/ਜਰਮ ਰਿਹਤ ਕਰਨਾ)।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਸਾਜੋ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਾਸਕ, ਅੱ ਖ� ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਗਾਊਨ ਅਤੇ
ਦਸਤਾਨ�, ਸਮਾਨ ਪਿਹਨ�ਗਾ।

4. ਮੇਰੇ ਖ਼ੂ ਨ ਦੇ ਟੈ�ਸਟ ਦੀ ਸ਼ਿਡਊਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
What will happen with my blood testing schedule?
ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈ�ਸਟ ਦੀ ਸ਼ਿਡਊਲ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤ�
ਿਕ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਪਰਕ ਘੱ ਟ ਹੋਵ।ੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਲੈ ਬ ਨ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵ� ਤਰੀਕਾ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ੂਨ ਟੈ�ਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਡਊਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ ਿਜਤਨੀ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲੈ ਬ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ
ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ ਿਵਜ਼ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਹੜੇ ਟੈ�ਸਟ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤ� ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜਦ� ਟੈ�ਸਟ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿਹਲ� ਬੁੱ ਕ ਕਰਵਾਓ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮ� ਿਸਰ ਪਹੁੰ ਚੋ, ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਹ�। ਜੇ ਪਿਹਲ� ਪਹੁੰ ਚ
ਜਾਵੋ ਤ� ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਿਵਚ ਹੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ For information on COVID-19
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:
•

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLink BC ) ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ 8-1-1 ਤੇ ਗਲ ਕਰੋ

•

ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਲਈ 1-888-COVID-19 (1-888-268-4319) ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
ਜ� 604-630-0300 ਨੰਬਰ ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਸੁਨ�ਹਾ ਭੇਜੋ

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ�:
•

ਬੀ.ਸੀ. ਸ�ਟਰ ਫ਼ਾਰ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ (BC Centre for Disease Control) ਦੀ http://www.bccdc.ca/health-

info/diseases-conditions/covid-19. ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ “People with chronic conditions”
•

ਬੀ.ਸੀ. ਰੀਨਲ (BC Renal) : http://www.bcrenalagency.ca/health-info/prevention-public-health/novelcoronavirus-(covid-19). ਦੀਆਂ ਇਹ ਿਲੰਕ ਦੇਖੋ : Lab Hours, Handwashing Video and COVID-19 Symptom SelfAssessment Tool

•
•

ਿਕਡਨੀ ਫ਼ਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨ�ਡਾ (Kidney Foundation of Canada): https://kidney.ca/COVID-19-How-to-Protect-

Yourself
ਿਕਡਨੀ ਫ਼ਾ�ਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨ�ਡਾ (Kidney Foundation of Canada) ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ:
https://www.youtube.com/kidneypluggedin
(Playlist: We’ve got YOU Covered for COVID)

