
 
 
 

 ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

ਕੌਨਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਥੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੜਾਅ 2 ‘ਚ ਨ ਿੱ ਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ  
1 ਮਾਿਚ 2021   

ਐਲਬਿਟਾ ਚਾਿ-ਪੜ੍ਹਾਵੀ ਫਿੇਮਵਿਕ ਦ ੇਪੜ੍ਾਅ 2 ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ‘ਚ ਰ ਿੱਲ ਦਣੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਸਬੂ ੇਭਿ ‘ਚ ਕੌਰਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਤਕੜ੍ੇ ਉਪਾਅ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲਾਗ ੂਹੰੁਰਦਆਂ, ਇੰਨਡੋਿ ਰਫਿੱ ਟਨ ੈੱਸ ਅਤੇ ਲਾਇਬਿੇਿੀਆ ਂਲਈ ਅਿੱਪਡਟੇ ਕੀਤੇ ਰਸਹਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗ ੁਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਉਪਿਲਾ 
ਦਬਾਉ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ 450 ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਥਿੱ ਲੇ ਿਰਹ ਿਹੇ ਹਨ।  

ਰਸਹਤ ਅਰਧਕਾਿੀ ਕੌਰਵਡ-19 ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਨੇਰੜ੍ਉਂ ਵਾਚਣਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖ ਿਹੇ ਹਨ।  ਸਾਵਧਾਨੀ-ਜਨਕ ਉਪਾਅ ਦ ੇਤੌਿ ‘ਤੇ ਰਿਟਲੇ, ਬਿੱ ਰਚਆਂ ਦੀਆ ਂ

ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਪਾਿਟੀਆ,ਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਿੰਸ ਸੈਂਟਿਾਂ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਾਅ 3 ਤਿੱਕ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।  

“ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ-ਜਨਕ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾ ਿਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਰਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਰਕ ਬੀਮਾਿੀ ਦ ੇਸਿਗਿਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਿੰਤੂ 
ਕੌਰਵਡ-19 ਦਾ ਖਤਿਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਰਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਬੀਤ ੇਕੁਝ ਹਫਰਤਆਂ ਦੌਿਾਨ ਸਖਤ ਰਧਆਨ ਿਿੱਖਣ ਦ ੇ

ਕੀਤੇ ਕਾਿਜ ਵਾਸਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਿਿੱ ਰਖਅਤ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਕ ਰਲਆ ਸਕਣ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉ ਆਪਾਂ ਬੀਮਾਿੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਰ ਿੱ ਰਲਆ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਔਟਵਾ ‘ਤ ੇਵਕੈਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਲਈ 

ਦਬਾਉ ਪਾਉਣਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖਦੀ ਹੈ।” 

— Jason Kenney, ਪਰੀਮੀਅਿ 

“ਮੈਨੰੂ ਖੂਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸ ੇਤਿਿੱਕੀ ਕਿਨਾਂ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖ ਿਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਕ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ 

ਚਿੱਲਦਾ ਿਹੇ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਰਜਸ ਤਿਹਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਪਰਦਾਨ ਹੰੁਦੀ ਿਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਿੀ ਦ ੇ

ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੇ ਿੁਝਾਨ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਵਾਸਤ ੇਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਰ ਿੱਲ ਦੇਣ ਪਰਰਤ ਇਕ ਸੰਤਲੁਤ ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਲਗਾਤਾਿ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾ ਿਹੇ ਹਾਂ। 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਰਤਆਂ ‘ਚ, ਸਾਨੰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿੂਿੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਸੁਿਿੱ ਰਖਅਤ ਿਿੱਖਣ ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਲ ਨੰੂ ਰਲਜਾਣਾ 
ਜਾਿੀ ਿਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।” 

— Tyler Shandro, ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਹੈਲਥ 

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਸ ੇਵੀ ਹੋਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਰਜ਼ਆਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਿਨ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਰਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਿਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਿੀ ਦ ੇਕਸੇਾਂ ਨੰੂ ਵਧਣੋਂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਮੂਰਹਕ ਯਤਨ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਹਿ ਿੋਜ਼ ਦ ੇਯਤਨ ਫਿਕ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 



ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਿੂਿੀ ਤੌਿ ‘ਤ ੇਜਾਗਿੂਕ ਿਰਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ,ੇ ਸਿੀਿਕ ਦੂਿੀ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾਿ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿੀਏ ਤਾਂ ਘਿ 

ਿਰਹਣਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” 

 Dr. Deena Hinshaw, ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਿ ਆਫ ਹੈਲਥ 

ਇਸ ਪੜ੍ਾਅ-ਦਿ-ਪੜ੍ਾਅ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਸਾਿੇ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਇੰਨਡੋਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਦੂਿੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਜਾਿੀ ਿਰਹਣਗੀਆ,ਂ 

ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਪੜ੍ਾਅ ‘ਤ ੇਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਿਾ ਸਾਿੀਆ ਂਐਕਰਟਰਵਟੀਆ ਂ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗ ੂਿਹੇਗੀ।  

ਪੜਾਅ 2: ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਨਲਆਂ ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਸਤਰ- 450 ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ 

 ਇਹ ਫੈਰਸਰਲਟੀਆ ਂਹੁਣ ਖੁਿੱ ਲਹ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਿੰਤੂ ਜ਼ਿੂਿੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਫਾਇਿ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਿ ਅੰਦਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਿੱਲ ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ 15 ਪਰਰਤਸ਼ਤ ਹੀ ਅੰਦਿ ਆਉਣ ਦਣੇਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਰਗਣਤੀ ‘ਚ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੇਾ। 

ਇੰਿਡੋਰ ਨ ਿੱ ਟਿੈਸ (ਆਊਟਡੋਰ ਨ ਿੱ ਟਿੈੈੱਸ ‘ਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀ ਿਹੀਂ): 

 ਰਨਗਿਾਨੀ-ਿਰਹਤ ਲੋ-ਇੰਟੈਂਰਸਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ੇਗਿੁਿੱ ਪ ਐਕਰਟਰਵਟੀਆ ਂਦੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਐਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਆੁਿਾ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਹੈ।  
 ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਟਿੇਨਿਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋ-ਇੰਟੈਂਰਸਟੀ ਵਾਲੀਆ ਂਐਕਰਟਰਵਟੀਆ ਂ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿੇ ਜਰਣਆਂ ਲਈ ਰਤੰਨ ਮੀਟਿ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਸਿੀਿਕ ਦੂਿੀ ਹਿ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਿਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ, ਅਤ ੇਟਿਨੇਿਾਂ ਅਤ ੇਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਹਿ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੂਿੀ ਤੌਿ ‘ਤ ੇ

ਮਾਸਕ ਪਰਹਨ ਕੇ ਿਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
 ਸਾਿੀਆਂ ਇੰਨਡੋਿ ਰਫਿੱ ਟਨ ੈੱਸਾਂ ਪੂਿਵ-ਿਰਜਸਟਿ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦਆ ਂਹਨ – ਡਿਾਪ-ਇੰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।  
 ਲੋ-ਇੰਟੈਂਰਸਟੀ ਕਸਿਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਭਾਿ ਚੁਿੱ ਕਣਾ, ਲੋ-ਇੰਟੈਂਰਸਟੀ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਾਂ, ਯੋਗਾ, ਬਿ ੇਅਤੇ ਇੰਨਡੋਿ ਕਲਾਈਰਂਬੰਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ 

ਦੀ ਨਾਲ ਟਿੈੈੱਡਰਮਿੱਲਾਂ, ਇਲੈਪਟੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋ-ਇੰਟੈਂਰਸਟੀ ਵਿਤੋਂ. 
 ਹਾਈ-ਇੰਟੈਂਰਸਟੀ ਐਕਰਟਰਵਟੀਆਂ, ਰਜਨਹ ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੌੜ੍ਨਾਂ, ਸਰਪੰਨ ਅਤ ੇਹਾਈ-ਇੰਟੈਂਰਸਟੀ ਇੰਟਿਵਲ ਟਿੇਰਨੰਗ, ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕ-

ਨਾਲ-ਇਕ ਟਿੇਨਿ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਿ ਨਾਲ ਇਕ ਟਿੇਨਿ ਵਾਲੀ ਟਿੇਰਨੰਗ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗੀ। 

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਿ ੇਵਧੀਕ ਰਵਸਥਾਿ  alberta.ca. 'ਤ ੇਰਦਿੱਤਾ ਰਗਆ  ਹੈ।  

ਪੜ੍ਾਅ 3  ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੌਰਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਦ ੇਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਰਤੰਨ ਹਫਰਤਆ ਂਲਈ ਮਲੁਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸੇਾਂ ਅਤ ੇ

ਵਧਾਅ, ਸਮੇਤ ਵੇਿੀਐਟਂ ਕੇਸ, ਨੰੂ ਮੈਰਿ੍ਕਸ ਦ ੇਆਧਾਿ 'ਤ ੇਵਾਰਚਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਿੋਕ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦ ੇ

ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਬਾਿ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx


ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਸਹੀ ਪਰਕਾਿ ਦ ੇਉਪਾਆਵਾਂ ਸਰਹਤ ਬੀਮਾਿੀ ਦ ੇਕਿਵ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਿਨ, ਛਟੋੇ ਕਾਿੋਬਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬਣੇ ਿਿੱਖਣ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਦ ੇ

ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਬੰਧ ਨੰੂ ਬਚਾਈ ਿਿੱਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ੀ-ਿਟੋੀ ਦੀ ਸੁਿਿੱ ਰਖਆ ਕਿਰਦਆਂ ਕੌਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 Path forward 

ਿਲਟੀਿੀਡੀਆ 

 Watch the news conference 

ਿੀਡੀਆ ਇਿਕਆੁਰੀਆ ਂ

Jerrica Goodwin  

587-988-3278 

Press Secretary, Office of the Premier 

 

Tom McMillan  

780-422-4905 

Assistant Director of Communications, Health 

 

ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਹੋਿ ਅੁਨਵਾਦਤ ਸਿੋਤਾਂ ਲਈ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵੇਖੋ: https://www.alberta.ca/covid-19-translated-

resources.aspx. 
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