
ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ: 

 

 
 
 

 

ਜੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  
ਸ ੁੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ  ਡਾ ਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ  ਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ  ਰੋ ਸ  ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਵਅ ਤੀਗਤ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਲਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।   ਝ ਡਾ ਟਰ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾ ਟਰੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ  ਰ ਸ ਦੇ ਹਨ। 

 

ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਬਹ ਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਬਮਾਰ ਮਸਹਸ ਸ  ਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ 9-1-1 ‘ਤ ੇ ਾਲ  ਰ ੋਜਾਂ ਆਪਣ ੇਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਭਾਗ ਸਵੁੱ ਚ ਜਾਓ। 
 
 

 

 ਸੋਵਡ-19 ਜਾਂਚ  ੇਂਦਰ 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਤ ਸੀਂ  ੋਸਵਡ-19 ਜਾਂਚ ਦ ੇਮਾਪਦੂੰਡ ਪ ਰੇ  ਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤ ਸੀਂ  ੋਸਵਡ-19 ਜਾਂਚ  ੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰ ਸ ਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਚ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ, covid-19.ontario.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਬਰਾਮਾਲੇਆ, ਇਟੋਸਬ ੋ ,ੇ ਵੈਸਟ ਵ ਡਸਬਰਜ, ਮਾਲਟਨ, ਅਤੇ ਸਮਸੀਸਾਗਾ ਸਵੁੱਚ ਜਾਂਚ  ੇਂਦਰ ਸਵ ਲਪਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ। ਸ ਰਪਾ  ਰ  ੇਸਧਆਨ ਸਦਓ ਸ  
ਹਰੇ   ੇਂਦਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੁੱਖਰਾ ਹੋ ਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸਸਰਫ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰ  ੇਹੀ  ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਨ ਬਸੋਲੂੰ ਗ ਫਸੈੀਸਲਟੀ 
ਫਲਾਵਰ ਸਸਟੀ  ਸਮਉਸਨਟੀ  ੈਂਪਸ 

8910 ਮੈ ਲੌਘਸਲਨ ਰੋਡ ਸਾਉਥ, ਬਰੈਂਪਟਨ 

905-796-4922 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰ ੇ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰੋ  

ਬਨੇੇਜ਼ਰ  ਸਮਉਸਨਟੀ ਹਾਲ 

4494 ਬੇਨੇਜ਼ਰ ਰੋਡ, ਬਰੈਂਪਟਨ 

www.switchhealth.clinic/ontario-health-gore-meadow ‘ਤੇ 
ਜਾ  ੇ ਜਾਂ 844-930-4071 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰ ੇ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰੋ। 

ਫਰੋ  ਰੋਨਰਸ  ਸਮਉਸਨਟੀ ਹਲੈਥ ਸੈਂਟਰ 

ਵੈਸਟਵ ਡ ਸ ਵਾਅਰ 

7205 ਗੋਰਵੇ ਸਟਰੀਟ, ਯ ਸਨਟ 75, ਸਮਸੀਸਾਗਾ 
416-312-0566 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰ ੇ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰੋ 

ਸ ੂੰ ਗਸਵ ੇਪਰੈਾਮਡੈੀ  ਸਟਸ਼ੇਨ 

7120 ਹ ਰੋਂਟਾਰੀਓ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਸੀਸਾਗਾ 
www.switchhealth.clinic/ontario-health-kingsway ‘ਤੇ ਜਾ  ੇ 
ਜਾਂ 844-930-4071‘ਤੇ  ਾਲ  ਰ ੇ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰੋ। 

ਪਰਫੋਸੈਰਸ ਲੇ  ਰੀ ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 

1660 ਨੋਰਥ ਪਾਰ  ਡਰਾਇਵ, ਬਰੈਂਪਟਨ. 

www.switchhealth.clinic/ontario-health-professorslake ‘ਤੇ 
ਜਾ  ੇ ਜਾਂ 844-930-4071 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰ ੇ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰੋ। 

ਰ ੈਸਡਲੇ  ਸਮਉਸਨਟੀ ਹਲੈਥ ਸੈਂਟਰ 

21 ਪੈਨੋਰਾਮਾ  ੋਰਟ, ਯ ਸਨਟ 15, ਇਟੋਸਬ ੋ  

416-748-4650 ਜਾਂ 416-748-4654 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰ ੇ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰੋ 

ਸਵਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹਲੈਥ ਸਸਸਟਮ (2 ਇਨਡੋਰ ਸਾਈਟਸ) 

ਪੀਲ ਮਮੈਰੋੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੂੰ ਟੀਗਰਟੇਡ ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਸ 

20 ਸਲੂੰ ਚ ਸਟਰੀਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ 

ਇਟਸੋਬ  ੋ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 

101 ਹੂੰਬਰ  ਾਲਜ ਬ ਲੇਵਾਰਡ, ਇਟੋਸਬ ੋ  

www.williamoslerhs.ca/coronavirus ‘ਤੇ ਜਾ  ੇ ਜਾਂ 905-487-1249 ‘ਤੇ 
 ਾਲ  ਰ ੇ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰੋ।

http://www.williamoslerhs.ca/


 
 

 ਸੋਵਡ-19, ਜ਼  ਾਮ ਅਤ ੇਫਲ   ਲੀਸਨ  

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਜ਼  ਾਮ, ਫਲ  ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸ  ਬ ਖਾਰ,  ਾਂਬਾ, ਖੂੰਘ, ਗਲੇ ਸਵੁੱ ਚ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਵਗਦੀ/ਭਸਰਆ/ਬੂੰ ਦ ਨੁੱ  , ਅਤੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਸ ਸੇ ਡਾ ਟਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ  ੋਸਵਡ-19, ਜ਼  ਾਮ ਅਤੇ ਫਲ   ਲੀਸਨ  'ਤੇ ਜਾ ਸ ਦੇ ਹੋ: 

 

ਸਵਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹਲੈਥ ਸਸਸਟਮ 

ਪੀਲ ਮੈਮਰੋੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੂੰ ਟੀਗਰਟੇਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵਲੈਨੈਸ 

20 ਸਲੂੰ ਚ ਸਟਰੀਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ 

ਖ ੁੱ ਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਵਰੇੇ 8 ਵਜ ੇ–ਰਾਤ 9 
ਵਜੇ। ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਸਨੇਲਗਰਵੋ  ਸਮਉਸਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਵਖੇ   ਇਨ ਸ ਵਾਅਰ 

 ਲੀਸਨ   

11692 ਹ ਰੋਂਟਾਰੀਓ ਸਟਰੀਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ 

ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰਨ ਲਈ 
www.queensquarefht.ca/covid-19 ‘ਤ ੇਜਾਓ। 

ਮ ੈੈਂਜੀ ਹਲੈਥ ਅਰਜੂੰਟ  ੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 

9401 ਜੇਨ ਸਟਰੀਟ, ਵਾਨ 

ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰਨ ਲਈ 905-883-

1212 ext.2004 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰੋ। 

ਸਮਸੀਸਾਗਾ ਹਲੈਥ  ਫ਼ ਐਡਂ ਫਲ   ਲੀਸਨ   ਅੇਰ ਪ ਆਇੂੰਟ ਹਲੈਥ 
 ੂੰ ਪਲੈ ਸ 

2695 ਨਾਰਥ ਸ਼ੈਸਰਡਨ ਵੇਅ, ਸ ਟ 120, ਸਮਸੀਸਾਗਾ 

ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਰੈਫ਼ਰ  ਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ  
ਡਾ ਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ  ਰੋ। ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ  ੋਈ ਪਸਰਵਾਰ  ਡਾ ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਮ ਲਾ ਾਤ ਬ ੁੱ    ਰਨ ਲਈ 905-361-1448 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰੋ। 

 
 
 

ਹੋਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਪਰ  ਜਾਣ ਾਰੀ ਲਈ: 

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਸਵੁੱ ਚ ਸਰ ਾਰੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣ ਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 211 Ontario। 2-1-1 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰੋ ਜਾਂ 
www.211ontario.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

 

Telehealth Ontario ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣ ਾਰੀ ਮ ਹੁੱ ਈਆ 
 ਰਦਾ ਹੈ। ਮਦਦ,  ਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-866-797-

0000 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰੋ। 

 

ਸੈਂਟਰਲ ਵਸੈਟ ਲੋ ਲ ਹਲੈਥ ਇੂੰ ਟੀਗਰਸ਼ੇਨ ਨੈੈੱਟਵਰ  (CWLHIN) ਹੋਮ ਐਡਂ 
 ਸਮਉਸਨਟੀ  ੇਅਰ 

www.centralwestlhin.on.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ  
1-888-733-1177 ਜਾਂ 905-796-0040 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰੋ। 

 

 ਨੇੈਡੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹਲੈਥ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ (CMHA) ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ  ਰਾਈਸਸਸ 
ਸਰਸਵਸਸਜ਼ 

ਮਾਨਸਸ  ਸਸਹਤ ਜਾਂ ਲੁੱ ਤ ਲੁੱ ਗਣ ਦੇ ਸੂੰ  ਟ ਵਾਲੇ ਸਵਅ ਤੀਆਂ ਲਈ 24/7 

ਸੇਵਾ। www.cmhapeeldufferin.ca/ mental-health ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
905-278-9036 ’ਤੇ  ਾਲ  ਰੋ। 

ਨੋਟ: ਜੇ ਸਸਥਤੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ 9-1-1 ‘ਤੇ  ਾਲ  ਰ।ੋ 
ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਭਾਗ ਸਵੁੱ ਚ ਜਾਓ।

 
 
 
 
 
 

 ਇਹ ਜਾਣ ਾਰੀ Brampton Etobicoke Ontario ਸਸਹਤ ਟੀਮ ਵੁੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜ ੜੇ, ਸਬਹਤਰ-ਏ ੀਸ ਰਤ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 
ਸਵੁੱ ਚ ਮਦਦ  ਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ  ੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਪਰਦਾਨ  ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ: 

http://www.queensquarefht.ca/covid-19%20'ਤੇ%20ਜਾਓ।
http://www.queensquarefht.ca/covid-19%20'ਤੇ%20ਜਾਓ।
http://www.centralwestlhin.on.ca/
http://www.cmhapeeldufferin.ca/

