
 
 
 
 
 
 
 

 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 
 
 

ਪਿਆਰ ੇਮਾਪਿਉ/ਸਰਿਰਸਤੋ: 
 

ਜਵਾਬ: ਮਨੈੀਟਬੋਾ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਪਨਯਮ: 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਰਵਾਰ ਸੂਬ ੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਨੇੈਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੀਆ ਂਮਨੈੀਟੋਬਾ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਵੋ: 
 

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆ ਂਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਅਪਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਿਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਪਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ।ੋ 
 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 

ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਵਾਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ, ਲਈ  

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਨਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ। 

• ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਹੰੁਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੰੂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਬੂਾਈ 

ਯਾਤਰਾ ਆਦੇਸਾਂ ਦੇ ਤਪਹਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ਼ 

ਸੰਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ ਪਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

Board Office 
830 Powers Street 
Winnipeg, MB. R2V 4E7 
 
 
 

Telephone: 204.586.8061 
Fax: 204.589.2504 

https://www.gov.mb.ca/covid19/prs/orders/index.html#travel-self-isolation
https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/factsheet-isolation-selfmonitoring-returningtravellers-contacts.pdf
https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/factsheet-isolation-selfmonitoring-returningtravellers-contacts.pdf
https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/testing-travellers.html


• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਨਰਦਸ਼ੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਨੋਟ ਕਰ ੋਪਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਪਬਨਾਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਿਸ ਆਉਣ 'ਤੇ 14 

ਪਦਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕੈਂਿ ਜਾਂ ਡੇ-ਕੇਅਰ (ਹੋਰ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਦੇ ਪਵਚਕਾਰ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ।ੇ 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਸੌਮੀ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਿੱਠ ਦ ੇਪਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚਤੇ ਰਹੋ। 
 

ਸੁਪਹਰਦਤਾ ਨਾਲ, 
 
 

ਬਰਾਇਨ ਿੀ. ਓਲੀਅਰੀ 
ਪਨਗਰਾਨ 

 

https://travel.gc.ca/travel-covid?utm_campaign=gac-amc-travelborder-part2-21-22&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-en&utm_term=covid%20returning%20to%20canada&adv=2122-147654&id_campaign=14643232225&id_source=125810504863&id_content=545679435736&gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cHCpqtfkYcSc-cSZpovxr_KAHphDTPg72tR6H-MMXYzVVFq9wG-L7waAslEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
https://manitoba.ca/covid19/holiday-season.html
https://manitoba.ca/covid19/holiday-season.html
https://manitoba.ca/covid19/holiday-season.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/prs/orders/index.html#current

