ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਜਿ ਅਸੀਂ COVIDSafe ਨਾਲ ਰਜਿਣ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਇਿ ਮਿੱ ਤਵਪਰਣ ਿੈ ਜਿ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਾਰ ਿੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਵੱ ਚ ਰਿੋ। ਿੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਜ਼ੁਿਾਮ ਿਾਂ ਫਲਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਿਨ, COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਿਾਂਚ ਿਰਵਾਉਣ
ਿਾਰੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਿ ਲੈ ਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਲਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿ ਅਿੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਸਿਦੇ
ਿਨ।

COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ
ਜਾਂਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ COVID-19 ਿੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਿ ਲੱਭਣ ਦੇ
ਜਵੱ ਚ ਜਸਿਤ ਅਜਧਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਿੈ।

ਰੋਗ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਫੈਲਣ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਦਮ ਚੁਿੱ ਿ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੂੰ ਘ, ਖਰਾਬ ਗਲਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵਿੱ ਚ ਔਕਖਆਈ
ਹੈ, ਇਿ ਮਿੱ ਤਵਪਰਣ ਿੈ ਜਿ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂਚ ਿਰਵਾਓ।

ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ:

• ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ
ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੇ 14 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਦਸਕਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ;
• ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਕਵਿੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਪਛਲੇ 14 ਕਦਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ;
• ਤੁਸੀਂ ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਿਾਮੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਸਿੱ ਧੇ
ਸੂੰ ਪਰਿ ਕਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋ।

ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਖਕੱ ਥੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ
ਿਲੀਕਨਿ ਕਵਿੱ ਚ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟ੍ਰ ਿੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿਲੀਕਨਿ
ਨਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣ ਦਿੱ ਸੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਕਤਆਰੀ ਿਰਨ ਅਤੇ ਿਲੀਕਨਿ ਕਵਿੱ ਚਲੇ ਦਸਰੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੇ ਗੀ।
ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਿਲੀਕਨਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਹਤ ਿੇਂਦਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਛਤ ਦੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣਾਂ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਕਧਆਨ ਿੇਂਦਕਰਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਿਲੀਕਨਿ ਨੂੰ
ਲਿੱਭਣ ਵਾਸਤੇ www.health.gov.au/covid19-clinics ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਕਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ
ਿਲੀਕਨਿ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਿਰਵਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਕਸਹਤ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿੱਭ ਸਿਦੇ ਹੋ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਿਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦਸਰੇ ਲੋ ਿਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਤੋਂ
ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿ ਜਾਂ ਦੋ ਕਦਨ ਲਿੱਗ ਸਿਦੇ
ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵਿੱ ਚ ਔਕਖਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਡਾਿਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ
000 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿ ਦਰੀ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ

ਅਕਭਆਸ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਰੇ ਲੋ ਿਾਂ ਿੋਲੋਂ 1.5 ਮੀਟ੍ਰ ਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਵਿੱ ਚ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ
ਕਵਿੱ ਚ ਖੂੰ ਘੋ ਜਾਂ ਕਛਿੱ ਿੋ। COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਿਣ ਜਵੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾ ਸਿਦੇ ਿਾਂ।

COVIDSafe ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਰਨ ਲਈ COVIDSafe ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਿਰੋ। ਐਪ ਉਿਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਸਜਚਤ ਿਰਨ ਜਵੱ ਚ ਿਨਤਿ ਜਸਿਤ
ਅਜਧਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਦੀ ਿੈ ਿੋ ਜਿਸੇ ਿਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਜਵਅਿਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਜਵੱ ਚ ਆਏ ਸਨ।
COVID-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਿਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ। www.australia.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ,
ਿਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 020 080 ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 131 450
ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।
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