ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਕੋਿਵਡ (COVID) ਅੱ ਪਡੇਟ-ਅਗੱ ਸਤ 2020

COVID Update for Kidney Patients – August 2020

ਹੁਣ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹ�, ਅਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਆਮ ਅੱ ਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸ� ਿਕਥੇ ਖੜ�ੇ ਸ�: ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਪ�ਤੀ ਸਾਡਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ
Where We’ve Been: Our Response to COVID-19

ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ ਅੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿਹਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਸੀ।
ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰੋਿਵੰ ਸ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਸ਼ਖ਼ੀਸਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸ� ਦੀ ਵਧਦੀ
ਿਗਣਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ , ਅਤੇ ਮੰ ਦੇ ਭਾਗੀ, ਮੌਤ� ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਸਮਾਚਾਰ� ਿਵੱ ਚ ਆਈਆਂ। ਿਜ� ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਨੀ
ਹੈਨਰੀ (Dr. Bonnie Henry) ਨ� ਸਾਨੂੰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ, ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਘਰ ਰਿਹਣ, ਅਤੇ ‘ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸ਼�ਤ ਅਤੇ
ਿਦਆਵਾਨ ’ ਰਿਹਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਅਸ� ਸਾਿਰਆਂ ਸੁਣੀ।
ਬੀਸੀ ਰੀਨਲ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕ� ਨ� ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱ ਧ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਤਆਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ� ਪ�ੋਸੀਜਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਹਰ ਤਰ��
ਦੇ ਹ�ਡ ਆਊਟ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱ ਤਰ) ਅਸ� ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਬੀ ਸੀ ਰੀਨਲ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ:

www.bcrenalagency.ca
Health Info/Prevention and Public Health/Novel Coronavirus COVID-19 ‘ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਤੁਸ� ਕਲੀਿਨਕ ਆ�ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਤਾਪਮਾਨ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਅਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੰ ਬਾ (swab)
ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਥ� ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਮੰ ਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਬਾਰੇ ਸਦਾ
ਚੇਤੰਨ ਰਿਹਣਾ ਥਕਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਸਿਵਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਬਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਹ�। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹ�।
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ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ� ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਿਪਆ ਹੈ

Your Efforts Have Made a Difference
ਹੁਣ ਤੀਕ, ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਦਾ ਅਸਰ ਬੀ ਸੀ ਅੰ ਦਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜ�ੀ ਿਗਣਤੀ ‘ਤੇ ਿਪਆ ਹੈ।
ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਰਿਹ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ�ਝੇ ਯਤਨ� ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਿਗਣਤੀ ਲਾਗ ਤ� ਬਚੀ
ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਿਜ� ਿਜ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀ- ਿਵਧੀਆਂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਬਬਲ’ ਕਾਰਨ
ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਵੱ ਧ ਕੇਸ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮ� ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਸਮਰਪਤ ਹੋਈਏ।

ਆ�ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਕੀ ਆਸ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ�
What You Can Expect in the Months Ahead

ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ� ਤੇ ਿਚੰ ਨ�� ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਿਨਕ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ। ਤੁਸ� ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਿਨਕਾਬ ਪਾਈ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਧ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਦਸਤਾਨ� ਪਾਈ
ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ‘ਤੇ ਬੰ ਧਸ਼� ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
ਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ� ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ� ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਿਸਹਤ ਆਗੂਆਂ
ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਾਡੀ ਉਚਤਮ ਪਿਹਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਲੰਤ
ਪ�ਤੀਬੱ ਧਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਸ� ਰਲ-ਿਮਲ ਕੇ ਔਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ� ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ
ਤ�, ਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਅੱ ਪਡੇਟ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਜ
ਬੀ ਸੀ ਰੀਨਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੋ:

ਫ਼ੇਸਬੱ ਕ: Facebook.com/BCRenal
ਟਿਵੱ ਟਰ: Twitter.com/BCRenal
ਸੱ ਚੇ ਿਦਲ� ,
ਡਾ. ਅਡੀਰਾ ਲੈ ਵੀਨ (Dr. Adeera Levin), ਬੀਸੀ ਰੀਨਲ ਐਕਜ਼ੈਕਿਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਡਾ. ਜਾਹਨ ਐਨਟਾਨਸਨ (Dr. John Antonsen), ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਿਕਡਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, Island Health
ਡਾ. ਮੈਿਲਨੀ ਬਰਾਊਨ (Dr. Melanie Brown), ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਿਕਡਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, Fraser Health
ਡਾ. ਮੇਰੀ ਿਮਸ਼ੌਦ (Dr. Marie Michaud), ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਿਕਡਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, Interior Health
ਡਾ. ਮਾਈਕ ਕੋਪਲ� ਡ (Dr. Mike Copland), ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਿਕਡਨੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, Vancouver Coastal
ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਿਸੰ ਘ (Dr. Anurag Singh), ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਿਕਡਨੀ ਸਰਿਵਿਸਸ਼, Northern Health
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