
 
 
ਅਪ੍ਰੈਲ 8, 2020 (ਨਿਊ ਯਾਰਕ, NY) ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਚ ਜੋ COVID-19 ਿਾਲ ਪ੍ੀਨਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ  ਉਹਿਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋਿਾਂ 
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਿੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਇਸਿ ੂੰ  ਮੁਖ ਰੱਖਨਦਆਂ ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਿੇ ਇਕ ਗਾਈਡ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਿਾਂ ਨਸੱਖਾਂ ਲਈ 

ਨਜਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈ੍ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰਸਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਸਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਿ ੇਨਜਹਿਾਂ ਿੇ 

ਨਸਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਨਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦ ੇਮਕਸਦ ਿਾਲ ਿਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸਿ ੂੰ  ਕਾਿ ੂੰ ਿੀ ਸਲਾਹ ਿਾ ਮੂੰ ਨਿਆ ਜਾਿ।ੇ 
 
ਇਸ ਗਾਈਡ ਨਿਚ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:  

 
• ਨਸਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨਮਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਫੇਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; 
• ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੁਿਾਦ ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ;  
• ਨਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋੋੱਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਿ ਿਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ। 
• ਨਸੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਿਿ ਦੇ ਅੂੰਤ ਦੇ ਅਨਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

 
ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਇਸ ਗਾਈਡ ਿ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਨਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 

COVID-19 ਿਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਨਧਤ ਐਮਰਜੂੰਸੀ ਪੈ੍ਣ ਤੇ ਉਹਿਾਂ ਉਹਿਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ 
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਿਾਇਡਰ (ਡਾਕਟਰ) ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਡ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਇਸ ਸਰੋਤ ਿ ੂੰ  
ਉਹਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
COVID-19 ਬਾਰੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ COVID-19 ਦੀ ਿੈੋੱਬਸਾਈਟ ਤ ੇਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਿਾਂ ਸਰੋਤਾ ਨਿਚ ਨਫ਼ਲਹਾਲ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ, COVID-19 ਹੈਲਥ ਗਾਈਡ, ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਰਲੀਫ ਕਾਿ ਿ ਦਾ 
ਸਰਿੇਖਣ, ਸਟੇਟ ਬੇਿੇਨਫਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਕਿੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਸੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇ੍ਸ਼ੇਿਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱੁਝ। 
ਨਸੱਖ ਕੋਨਲਸ਼ਿ ਹੋਰ ਿਿੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਿ ੂੰ  ਨਤਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਜਿੇਂ ਿਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਿਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਿ ੂੰ  
ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਸੱਖ ਕਨਮਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਿ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਜਥੇਬੂੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿ ੂੰ  
ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕੱੁਝ ਨਦਿਾਂ ਨਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਕਰੋ। 
 

 

https://www.sikhcoalition.org/our-work/empowering-the-community/covid-19-response-resources/

