ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੱ ਚ
(COVID-19)
ਂ ੀਬਾਇਓਟਟਕਸ (antibiotics) ਜਾਂ ਮਲੇ ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ
ਗ਼ਲਤ: ਤੁਸੀਂ ਐਟ
ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੱ ਚ: ਅਜੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਟਵੱ ਚ ਇਸ ਵਾਈਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਟਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੜੀ ਟਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਟਕ ਇਸ ਟਵੱ ਚ ਟਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਟਨਆਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਟਧਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟਜਨਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਟਵੱ ਚ ਮਦਦ ਟਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱ ਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਮਲੇ ਰੀਏ ਅਤੇ HIV ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਟਲਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਟਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦਾ ਪਰਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨਹਾਂ ਨਾਲ ਅਟਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ
ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਜਨਹਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਇਹ ਵਾਈਰਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਈਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਲਈ, ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ, ਟਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਈਜਾਦ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੂੰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਸਹਤ ਦੇ ਕਦਮ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।

ਗ਼ਲਤ: ਬੱ ਚੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਨੂੰ 'ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ/ਟਜ਼ਆਦਾ' ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਸੱ ਚ: ਹਾਲਾਂਟਕ ਬੱ ਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਟਾਣਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟੜਆਂ ਨੂੰ 'ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ/ਟਜ਼ਆਦਾ' ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

ਂ ਾ (influenza) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਟਜਹਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਟਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਟਖਆ ਟਗਆ
ਇੂੰ ਫਲਐਜ਼
ਹੈ। ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਟਵੱ ਚ ਟਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (data) ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਟਕ
ਇਸ ਵਾਈਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਫੈਲਣਾ ਬੱ ਟਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵ।ੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ੀ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਬਤ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੇ ਹਨ ਟਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ/ਟਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਂਦੇ ਹਨ।
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ਗ਼ਲਤ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਟਵੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਵਸਤਆਂ
(ਵੈਂਟੀਲੇ ਟਰ, ਮਾਸਕ, ਟੈਸਟਟੂੰ ਗ ਟਕਟਸ) ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਟਰਹਾ

ਸੱ ਚ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਟਸਹਤ ਵਰਕਰਾਂ (health workers) ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਆਸਾਨ ਟਜਹਾ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ - ਹਾਂ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਟਵੱ ਚ ਮੌਜਦ
ਹਨ। ਪਰ, ਹਰ ਟਕਸਮ ਦੀ ਟੈਸਟਟੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਸਤਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰਰ ਬਟਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਕਓਂਟਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਟਵੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੀ ਮੂੰ ਗ, ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲੋਂ ਟਕਤੇ ਟਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਟਦਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 'ਟਨਜੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਉਪਕਰਣ' (personal protective equipment)
ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਰਟਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਟਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਟਕ ਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਸੂੰ ਭਵ ਵਧੀਆ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ
ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੂੰ ਡਾਰ ਅੂੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਕਰੋੜ (10 million) ਮਾਸਕ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੂੰ ਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੂੰ ਡਾਰ ਅੂੰ ਦਰ ਸਮਾਨ ਭਟਰਆ
ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਟਵੱ ਚ ਟਨਜੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਉਪਕਰਣ ਮੌਜਦ ਰਟਹਣ ਤਾਂ ਜੋ, ਟਜਵੇਂ ਟਜਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀ ਮਦਦ ਟਮਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਟਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਟਨਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁੂੰ ਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
ਸ਼ਾਟਮਲ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਟਵੱ ਚ 2,200 ਵੈਂਟੀਲੇ ਟਟਡ ਟਬਸਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (anaesthetic
machines) ਅਤੇ ਦਸਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4,400 ਵੈਂਟੀਲੇ ਟਟਡ ਟਬਸਤਰੇ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 7,500 ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਟਕਆਂ ਵੱ ਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੇ, 'ਇੂੰ ਟੈਂਸੀਵ ਟਕਅਰ ਯਨੀਟਸ
(intensive care units) ਟਵੱ ਚ ਮੌਜਦ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦੇ ਅਟਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਟਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇ ਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 20
ਸੀ।
Communicable Diseases Network Australia ਟੈਸਟਟੂੰ ਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਟਦੱ ਤੇ ਗਏ ਟਦਸ਼ਾ ਟਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਟਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟਟੂੰ ਗ ਟਸਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟਜੱ ਥੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀ ਮੂੰ ਗ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ

ਸੱ ਚ:

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਬਟਲਕ ਅਤੇ ਟਨਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਟਖ਼ਲਾਫ ਆਪਸ ਟਵੱ ਚ ਹੱ ਥ ਟਮਲਾ

ਟਲਆ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਟਵੱ ਚ ਹੋਈ ਇਟਤਹਾਟਸਕ
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਟਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ 34,000 ਟਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ 1,05,000
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਪਬਟਲਕ ਪਰਣਾਲੀ (public system) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ, ਟਬਸਤਰੇ, ਲੋ ੜਮੂੰ ਦ ਵਸਤਆਂ
ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਬਟਲਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
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ਉਹ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਪਬਟਲਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਟਵੱ ਚ ਠਟਹਰਨ ਵਾਲੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' (National Disability
Insurance Scheme) ਟਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਟਲਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ
ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ।
ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਟਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟਵਸ਼ਵ-ਸਤਰੀ ਟਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਰੇ ਸਰੋਤ ਟਤਆਰ ਰਟਹਣ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਟਧਆਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਟਰਤ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਗ਼ਲਤ: ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਾਈਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰਿੱਕ ਜਾ ੇਗਾ

ਸੱ ਚ:

ਦੋ ਜਾਂ ਟਤੂੰ ਨ ਹਫਟਤਆਂ ਲਈ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱ ਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਟਵੱ ਚ

ਓਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਟਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।
ਟਸਰਫ ਦੋ ਹਫਟਤਆਂ ਦਾ ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਰੱ ਖਣ ਟਵੱ ਚ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਆਪਣਾ ਬਦਸਰਤ ਟਸਰ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਟਫਰ ਚੁੱ ਕ
ਲਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਜ਼ਆਦਾ ਉਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱ ਟਛਆ ਹੈ ਟਕ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਟਵੱ ਚ ਹੀ ਸੂੰ ਪਰਣ ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਟਕਓਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਟਦੂੰ ਦੇ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਟਕ ਦਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਈਰਾਨ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਹਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਟਹਰ, ਟਜੱ ਥੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ
ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਹਾਂ ਸਾਟਰਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ 'ਕਰਵ’ (curve) ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਟਜਸ ਵੇਲੇ ਇਨਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਸਹਤ ਦੇ ਮਾਟਹਰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਪਾਏ ਟਕ ਕੀ ਹੋ ਟਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਬੇਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂੰ ਗਲ
ਦੀ ਅੱ ਗ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਫ਼ੈਲ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਟਕ ਇਨਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਬਮਾਰੀ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਟਵੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚ
ਚੁੱ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਜੀਠਣ ਟਵੱ ਚ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਟਪਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਟਸਹਤ ਦੇ ਮਾਟਹਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ ਟਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਟਵੱ ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਕੂੰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਟਕਨਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਹੋ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟਸਫ਼ਾਟਰਸ਼ਾਂ ਕਰਣਗੇ ਟਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ
ਟਨਯਮ ਜਾਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਟਕਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ www.australia.gov.au ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਟਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਕਹੜੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗ਼ਲਤ: ਜੇ ਹਰ ਟਕਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਟਲੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੁੱ ਕ
ਜਾਵੇਗਾ

ਸੱ ਚ: ਟੈਸਟਟੂੰ ਗ, ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।
ਟਕਸੇ ਵੀ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, COVID-19 ਇੱ ਕ ਟਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਸਰਫ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਸਮਾਟਜਕ ਦਰੀ,
ਅਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਮਟਹਸਸ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਟਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ (quarantining) ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ
ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਕਸੇ ਲੱਛਣ ਟਦਖਾ ਰਹੇ ਟਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ COVID-19 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟਟੂੰ ਗ ਇਸ
ਟਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ (track), ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਟਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨ ਪਤਾ
Factsheet – Misinformation and truths about coronavirus – Punjabi

ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਟਕ ਟਕਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱ ਕਟਲਆਂ (isolate) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਉਹ ਟਕਸ ਟਕਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਟਵੱ ਚ ਆਇਆ/ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ।
ਪਰ, COVID-19 ਦਾ ਨੈਗਟਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਟਰਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। COVID-19 ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਟਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਨੈਗਟਟਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਟਕ ਇੱ ਕ ਟਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗਟਟਵ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਟਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19
ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਟਕ ਟਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਟਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੀਏ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੀ ਰਹੀਏ,
ਟਸਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰਰੀ ਕੂੰ ਮਾਂ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਟਸਰਫ਼ COVID-19 ਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਟਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਟਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਟਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਵੀ ਘੱ ਟਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤ: ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਕੱ ਟਾਂ (testing kits) ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਟਦੂੰ ਟਦਆਂ

ਸੱ ਚ: COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਸਟਟੂੰ ਗ nucleic acid amplification (Polymerase chain
reaction (PCR)) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਟਵੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟਕ ਇੱ ਕ
ਟਸਹਤ ਵਰਕਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਟਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨਮਨਾ (swab) ਲੈਂ ਦਾ/ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਟੈਸਟ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਟਹੱ ਸੇ (component) ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਟਵੱ ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਰੋਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਟਵੱ ਚ। ਹਾਲਾਂਟਕ ਟੈਸਟਟੂੰ ਗ ਦੇ
ਟਹੱ ਟਸਆਂ (components) ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਬੋਰਟਰੀਆਂ
ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ ਟਹੱ ਸੇ/ਭਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਰਰੀ ਤੱ ਥ ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱ ਕੋ ਹੀ
ਹੈ। ਹਰ ਟਕਸਮ ਦੀ ਟੈਸਟਟੂੰ ਗ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਸਤਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰਰ ਬਟਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਕਓਂਟਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਟਵੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਮੂੰ ਗ, ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲੋਂ ਟਕਤੇ ਟਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। Point of care antibody ਟੈਸਟ, ਟਬਮਾਰੀ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ (diagnosis) ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਟਦੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਣ ਦੀ ਟਸਫਾਟਰਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਟਸਹਤ ਲੈ ਬੋਰਟਰੀ ਨੈਿੱਟਵਰਕ (Public Health Laboratory Network) ਰਾਹੀਂ, ਲੈ ਬੋਰਟਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਕ ਜ਼ਰਰੀ ਸਮਾਨ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੂੰ ਭਾਟਵਤ ਟਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਟਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਕ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਗੁੂੰ ਜਾਇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇਗਾ।

COVID-19 ਦੇ ਜ ਾਬ ਵ ਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰ ੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ ਾਬੀ ਕਾਰ ਾਈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਿੱਖ ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵ ਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ
ਆਪ੍ ਨੰ ਜਾਣ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ੈਬਸਾਈਟ੍ ਬਾਕਾਇਦਾ ੇਖੋ।
SBS ਕੋਲ ੀ ਤਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ COVID-19 ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨ ਾਦ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਐਪ੍ਸ ਅਤੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਏਕ੍ਸਟ੍ੈਂਸ਼ਨਾਾਂ (browser extensions) ਦਾ ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਜੋ ੀ
ਤਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਮਤਾਵਬਕ ਸਹੀ ਹੋ ੇ, ਤਸੀਂ ਉਹ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵ ਿੱਚ ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ੇਖੋ www.australia.gov.au
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