
MedComm (ਮੈਕਿਗਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਡੂ�ਟਸ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਕਲੱਬ) ਦੁਆਰਾ
ਪ�ਮਾਿਣਤ।

ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥ ਕਿਲਿਨਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤ�

ਜਾ ਂਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਂਅਤੇ ਜਵਾਬਾ ਂਵਾਲੇ ਸਫੇ https://bit.ly/3KXDyDz `ਤੇ

ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। 

ਕੋਿਵਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ� ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮ ਿਕ� ਵੱਖਰੇ ਹਨ?

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਸ ਤਰ�ਾ ਂਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾ ਂਲੋਕਾ ਂ� ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਾ ਂ�
ਖੱੁਸੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ � ਖਤਰੇ ਵੀ ਹੋਣ?

ਿਕੰਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੱੁਕੇ ਹਨ: ਕੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹ�? ਕੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? ਲੋਕ ਉਨ�ਾ ਂਤੱਕ ਿਕੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਵੱਡੇ ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਿਕਸ ਤਰ�ਾ ਂਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ � ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਅੱਗੇ
ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ? ਕੀ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂਦੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ?

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾ ਂਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮੂਿਹਕ ਜਾ ਂਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ `ਤੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ�ਣ, ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਦਾਖਿਲਆ ਂ� ਘੱਟ
ਤ� ਘੱਟ ਰੱਖਣ � ਜਾ ਂਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂ� ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ?

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 � ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਸਮਿਝਆ ਨਹ� ਿਗਆ, ਸਗ�
ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ�ਾ ਂਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦੇ ਕਈ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ:

ਇਹ ਿਸਰਫ ਕੱੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ

ਸਰਕਾਰਾ ਂਜਾ ਂਿਨੱਜੀ ਐਕਟਰ ਸਬੂਤਾ ਂਆਧਾਰਤ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਥਾ ਂਿਸਆਸੀ ਜਾ ਂਿਵਤੀ ਫਾਇਿਦਆ ਂਲਈ

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ � ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਨਯਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆ ਂਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮਾ ਂਹਨ, ਪਰ ਬੀਮਾਰੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ

ਲੱਛਣਾ ਂਅਤੇ ਮੌਤ  ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਨਹ� ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਓ।
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