ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
12/05/2020
COVID-19 ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਬਵੱ ਚ ਿਖਾਰ, ਖੁੰ ਘ, ਖਰਾਿ ਗਲਾ
ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਬਵੱ ਚ ਔਬਖਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਵਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਚੁੰ ਗੀ ਸਾਫਸਫਾਈ ਛੂਤ ਨੂੁੰ ਰੋਕਣ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ ਬਕ ਕੌ ਣ ਖਤਰੇ ਬਵੱ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਕ
ਤਹਾਨੂੁੰ COVID-19 ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਕੀ ਹੈ?
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਪ੍ਬਰਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਕ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸਾਧਾਰਣ ਜ਼ਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਕਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਇਸ ਨੂੁੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਬਹਰ ਵੂਹਾਨ
ਬਵੱ ਚ ਦਸੁੰ ਿਰ 2019 ਬਵੱ ਚ ਬਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਸੀ।

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ
COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰ ਭੀਰ ਨਮੂਨੀਏ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਝ ਲੋ ਕ ਿਹਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਿਹਤ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•

ਿਖਾਰ
ਖੁੰ ਘ
ਖਰਾਿ ਗਲਾ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਬਵੱ ਚ ਔਬਖਆਈ

ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਬਚੁੰ ਤਾ ਹੈ ਬਕ ਤਹਾਨੂੁੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•
•

•
•

Healthdirect ਵੈਿਸਾਈਟ ਉਪ੍ਰ ਲੱਛਣ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੁੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੁੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤ ਬਦਨ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਅੁੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਿੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਹੋ, ਤਸੀਂ ਅਨਵਾਦ ਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੁੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਜਾਂਚ ਿਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਬਨਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਨੂੁੰ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ
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ਇਹ ਬਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

COVID-19 ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਵਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੁੰ ਟੇ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ)
ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁੰ ਘ ਜਾਂ ਬਛੱ ਕ ਦੀਆਂ ਿਰੀਕ ਿੂੁੰ ਦਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਲਾਂ ਨੂੁੰ ਛੂਹਣਾ (ਬਜਵੇਂ ਦਰਵਾਬਜ਼ਆਂ ਦੇ ਮੱ ਠੇ ਜਾਂ ਮੇਜ਼) ਬਜੁੰ ਨਹਾਂ ਉਪ੍ਰ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਬਵਅਕਤੀ
ਦੀਆਂ ਿਰੀਕ ਿੂੁੰ ਦਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਫਰ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੁੰ ਹ ਜਾਂ ਬਚਹਰੇ ਨੂੁੰ ਛੂਹਣਾ

ਬਕਉਂਬਕ COVID-19 ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵੱ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਰੱ ਬਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਿਹਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

COVIDSafe ਐਪ੍ ਬਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ??
COVIDSafe ਐਪ੍ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੁੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਕੁੰ ਮ ਦਾ ਬਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕੋਪ੍ ਨੂੁੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕਾਿੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਬਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ
ਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਾਿੁੰ ਦੀਆਂ ਨੂੁੰ ਜਲਦੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ ਸਰੱ ਬਖਅਤ
ਰੱ ਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। COVIDSafe ਐਪ੍ ਹੀ ਇਕੱ ਲੀ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪ੍ ਹੈ ਜੋ ਬਕ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ COVIDSafe ਐਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਪਬਿਵਾਿ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ
ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਸਿੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜੁੰ ਦਗੀਆਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਤਸੀਂ ਕਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਇਸ ਐਪ੍ ਨੂੁੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ। ਬਜੁੰ ਨਹੇ ਬਜ਼ਆਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ COVIDSafe ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਰਾਜ
ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਹਤ ਅਬਧਕਾਰੀ ਉਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬਜਹੜੇ ਲੋ ਕ COVID-19 ਦੇ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ
ਬਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਲੱਭਣ ਲਈ COVIDSafe ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਹੱ ਥੀਂ ਕਾਿਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿੇਗੀ ਜੋ

ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਬਵੱ ਚ ਆਏ ਹਨ ਬਜਸ ਨੂੁੰ COVID-19 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਜੇ ਤਸੀਂ ਖਤਰੇ
ਬਵੱ ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਬਜ਼ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਬਿਵਾਿ, ਦੋਸਤਾਂ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਬਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਬਵੱ ਚ ਵਾਇਿਸ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਬਕਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਹਤ ਅਬਧਕਾਰੀ ਐਪ੍ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਬਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਬਕਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ੌਜ਼ੇਬਟਵ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਫੋਨ ਬਵੱ ਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਅੱ ਪ੍ਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਹਮਤ
ਹੋਵੇ। ਬਸਹਤ ਅਬਧਕਾਰੀ ਐਪ੍ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਬਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਜੁੰ ਨਹਾਂ
ਨੂੁੰ ਦੂਸਬਰਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ ਰਬਹਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

COVIDSafe ਐਪ੍ ਬਕਵੇਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ COVIDSafe ਐਪ੍ ਨੂੁੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ, ਮੋਿਾਈਲ ਨੁੰਿਰ, ਪ੍ੋਸਟ ਕੋਡ ਅਤੇ
ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਐਪ੍ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ (ਇੁੰ ਸਟਾਲ) ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੀਂ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਇਕ
SMS ਟੈਕਸਟ ਸਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਗ।ੇ ਬਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਸਰਫ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਬਨਵੇਕਲਾ ਇਨਕਬਰਪ੍ਟਡ ਹਵਾਲਾ
ਕੋਡ ਬਤਆਰ ਕਰੇਗੀ।
COVIDSafe ਐਪ ਦਸਿੇ ਯੂੰ ਤਿਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗੀ ਬਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਐਪ੍ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਬਲਊਟੁੱ ਥ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪ ਦਸਿੇ ਵਿਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂੰ ਪਿਕ ਦੀ ਤਿੀਕ, ਸਮਾਂ, ਦਿੀ
ਅਤੇ ਬਮਆਦ ਅਤੇ ਦਸਿੇ ਵਿਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦਿਜ ਕਿਦੀ ਹੈ। COVIDSafe ਐਪ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਬਥੱ ਤੀ ਨੂੰ ਬਿਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਹਾਨੂੁੰ COVIDSafe ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਿਬਹਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੋਜ਼ਾਨਾ
ਦਾ ਕਾਿੋਿਾਿ ਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਸਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪਿਕ ਬਵੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਬਕ
COVIDSafe ਐਪ ਚੱ ਲ ਿਹੀ ਹੈ ਵਿਤਣ ਵਾਲੇ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਸਚਨਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕਬਰਪ੍ਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਬਰਪ੍ਟਡ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਹਾਡੇ ਫੋਨ ਉਪ੍ਰ ਸਰੱ ਬਖਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਭਾਬਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਬਕ ਤਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਬਵੱ ਚ ਸੁੰ ਭਾਲੀ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 21-ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਚੱ ਕਰ ਬਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹਟਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਸਮਾਂ COVID-19 ਦੇ ਪਰਫਲਤ
ੁੱ
ਹੋਣ ਦੀ ਬਮਆਦ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਬਵੱ ਚ
ਿੱ ਖਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰੇ ਬਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਵੱ ਚ, ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹਨ:
•
•
•
•

ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਹਾਲ ਬਵੱ ਚ ਹੀ ਬਵਦੇਸ਼ ਬਵੱ ਚ ਸਨ
ਲੋ ਕ ਜੋ ਬਕਸੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਬਵੱ ਚ ਸਨ ਬਜਸ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ COVID-19 ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ
ਸਧਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਵੱ ਚ ਿੁੰ ਦ ਲੋ ਕ
ਸਮੂਬਹਕ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ ਬਵੱ ਚ ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ

ਉਹ ਲੋ ਕ ਬਜੁੰ ਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਗੁੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਿਹਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਵਾਇਰਸ
ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•

70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਲੁੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬਥੱ ਤੀ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਲੁੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬਥੱ ਤੀ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੌਰੈਸ ਸਟਰੇਟ
ਟਾਪ੍ੂ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਲੋ ਕ ਬਜੁੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱ ਬਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ

ਬਵਆਪ੍ਕ ਜਨਸੁੰ ਬਖਆ ਦੇ ਮਕਾਿਲੇ ਹਣ ਤੱ ਕ ਿੱ ਬਚਆਂ ਦੇ ਬਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਾਮਬਲਆਂ ਦੀ ਦਰ
ਘੱ ਟ ਹੈ।

3

What you need to know about COVID-19 - 15062020 - Punjabi

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਪ੍ਰੁੰ ਸੀਪ੍ਲ ਕਮੇਟੀ (AHPPC) ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਦੱ ਤੀ ਹੈ ਬਕ ਿੱ ਬਚਆਂ ਨੂੁੰ ਸਕੂਲ
ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਕੋਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਵੱ ਚ ਖਤਰੇ ਿਾਰੇ ਸਿੂਤ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਬਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਖਤਰੇ ਬਵੱ ਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਿਸਾਈਟ ਨੂੁੰ ਵੇਖੋ।

ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਅਤੇ ਦੂਸਬਰਆਂ ਨੂੁੰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਕਵੇਂ ਿਚਾਈਏ
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਬਕਸੇ ਨੂੁੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੁੰ
ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਜਹੜੇ ਬਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰੇ ਬਵੱ ਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਬਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਹਨ:
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ (ਇਸ ਨੂੁੰ ਸਮਾਬਜਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਚੁੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਬਭਆਸ। ਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਿ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਦੂਸਬਰਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਜ਼ਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਰ ਬਵੱ ਚ ਰਬਹਣਾ

ਸਰੀਰਕ ਬਮਲਣ ਬਗਲਣ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਹੱ ਥ ਬਮਲਾਉਣਾ, ਜੱ ਫੀਆਂ ੳਤੇ ਚੁੰ ਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
ਬਜੱ ਥੇ ਸੁੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਿਜਾਏ ਕਾਰਡ ਛੂਹਾਉਣ ਨੂੁੰ ਵਰਤਣਾ
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਖੁੰ ਘਾਂ ਅਤੇ ਬਛੱ ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕੂਹਣੀ ਜਾਂ ਬਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱ ਕਣਾ
ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣੇ ਬਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੁੰ ਤਰੁੰ ਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਬਵੱ ਚ ਪ੍ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਫਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ
ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੁੰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਧੋਵੋ ਇਸ ਬਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ
ਬਵੱ ਚ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਬਰਤ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ) ਵਰਤੋ
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੁੰ ਹ ਨੂੁੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਲਾਂ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਿੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਰਲੇ ਬਹੱ ਬਸਆਂ, ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਬਜ਼ਆਂ ਦੇ ਮੱ ਬਠਆਂ ਨੂੁੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਬਹਤ ਕਰੋ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਚਾਿੀਆਂ, ਿਟੂਏ ਅਤੇ ਕੁੰ ਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸਾਂ
ਨੂੁੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਬਹਤ ਕਰੋ
ਬਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਹ ਕੇ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੁੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਨੂੁੰ ਬਨਯੁੰ ਤਰ ਕਰਕੇ ਉਪ੍ਲਿਧ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੁੰ
ਵਧਾਓ

ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱ ਠਾਂ ਿਾਰੇ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।

COVIDSafe ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱ ਲ ਨੂੁੰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣਾ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ‘ਬਗਣਤੀ ਵਾਲੀ ਟੇਢੀ ਲਕੀਰ’ ਨੂੁੰ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਬਸੱ ਧਾ ਕਰ ਬਲਆ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ
ਨਵੇਂ ਮਾਮਬਲਆਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਵੱ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਿਹਤ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੱ ਕਣੇ
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ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਝ ਪ੍ਾਿੁੰ ਦੀਆਂ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜੁੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਬਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਨੇ 3-ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਿੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਕ ਿਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
COVIDSafe ਭਾਈਚਾਬਰਆਂ ਵੱ ਲ ਅੱ ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਿੀਨ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਥੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਸਾਿ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ੜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਵੱ ਚੋਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਬਮਆਂ ਤੇ ਲੁੰਘਣਗੇ।
ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਵੱ ਚ ਿਦਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਾਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
COVID-19 ਵੈਿਸਾਈਟਾਂ ਉਪ੍ਰੋਂ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਫਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ੜਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਚੁੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੁੰ ਿਣਾਈ ਰੱ ਖਣ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਵੇਂ ਲਵਾਂ?
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਹੈ ਬਕ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੁੰ ਲਗਾਤਾਰ ਿਣਾਈ ਰੱ ਖੋ – ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਲੁੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਬਜੁੰ ਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਕ ਤਹਾਨੂੁੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ
ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਰੇ ਬਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੁੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਬਦਨ ਦੇ 24
ਘੁੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤ ਬਦਨ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਅੁੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਿੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਸੀਂ ਅਨਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੁੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਬਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱ ਸੋ ਬਕ
ਤਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਹਾਨੂੁੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਹੜੇ
ਬਨਰਦੇਸ਼ ਬਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੁੰ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ,
ਦੂਸਬਰਆਂ ਦਾ ਿਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪ੍ਬਹਨੋ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਬਸਹਤ ਸੁੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਨੂੁੰ ਦੱ ਸ ਬਦਓ ਬਕਉਂਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਤਹਾਨੂੁੰ ਇਕ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਖੁੰ ਘਾਂ ਅਤੇ ਬਛੱ ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ
ਢੱ ਕੋ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਦੱ ਸੋ:
•
•
•
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ਆਪ੍ਣੇ ਲੱਛਣ
ਸਫਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਬਤਹਾਸ
ਹਾਲ ਬਵੱ ਚ ਹੀ ਤਹਾਡਾ ਬਕਸੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਬਜਸ ਨੂੁੰ COVID-19 ਹੈ
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GP (ਡਾਕਟਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਲੀਬਨਕ

ਤਸੀਂ GP (ਡਾਕਟਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਲੀਬਨਕ ਬਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਵੱ ਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਲੀਬਨਕ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਵੱ ਚ ਕਲੀਬਨਕਾਂ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-healthdepartments ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਣੀਆਂ

ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਗੀ ਬਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ 30 ਸਤੁੰ ਿਰ 2020 ਤੱ ਕ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੁੰ ਸ ਰਾਹੀਂ
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਮਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਜਸ ਬਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਹੈਲਥ
ਮਲਾਕਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਚੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਮਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਉਪ੍ਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਚੀ ਿਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਚੀ ਦੀ ਨਕਲ ਬਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਇਕ ਬਡਬਜ਼ਟਲ ਤਸਵੀਰ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਪ੍ੀ ਡੀ ਐਫ) ਬਜਸ
ਨੂੁੰ ਤਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੁੰ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਣ
ਲਈ ਭੇਬਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਚੀ
ਤਹਾਨੂੁੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ:
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-national-health-planprescriptions-via-telehealth-a-guide-for-patients

ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਬਕਵੇਂ ਰਬਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਕਵੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਉਸ ਨੂੁੰ ਿਦਲ ਬਰਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਬਨਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬਸਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਦਾ ਬਧਆਨ
ਰੱ ਖਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱ ਖੀਏ।
ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪ੍ਬਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੁੰ ਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜੜੇ ਰਹੋ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਬਕ ਠੀਕ ਮਬਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਤਣਾਅ ਬਵੱ ਚ, ਉਦਾਸ, ਥੱ ਕੇ ਹੋਏ, ਉਤਾਵਲੇ ਜਾਂ
ਗੱ ਸੇ ਬਵੱ ਚ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਬਕ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਰੇ ਪ੍ੱ ਛਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਡਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ www.headtohealth.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ:
•
•
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ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਉਪ੍ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਲੁੰਕਾਂ ਲਈ
ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤਹਾਨੂੁੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਬਚੁੰ ਤਾਵਾਂ
ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
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ਮੈਂ COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਬਜਸ ਬਕਸੇ ਨੂੁੰ ਵੀ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਦ ਪ੍ੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਵੱ ਚ ਿਖਾਰ, ਖੁੰ ਘ ਅਤੇ ਖਰਾਿ ਗਲਾ ਹਨ। ਭਾਂਵੇਂ ਬਕ ਤਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬਸਰਫ ਹਲਕੇ ਹੀ
ਹੋਣ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਣ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਜੁੰ ਨਹੇ ਵੀ ਸੁੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕਣ ਮਾਮਬਲਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਿਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ ਰੱ ਬਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ
ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੁੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਵੱ ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਸਹਤ ਦੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਬਵੱ ਚ ਅਤੇ ਬਸਹਤ ਸੁੰ ਭਾਲ
ਵਸੀਬਲਆਂ ਨੂੁੰ ਬਕੱ ਥੇ ਅਤੇ ਪ੍ਬਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਬਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਪ੍ ਦੁੰ ਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਬਨਕ
ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਨੂੁੰ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਬਵੱ ਚ ਕਝ ਬਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਗੁੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੁੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬਵੱ ਚ ਰੱ ਬਖਆ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ ਰੱ ਬਖਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਬਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਕ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਹਾਨੂੁੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•

ਘਰ ਬਵੱ ਚ ਦੂਸਬਰਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ ਰਹੋ
ਚੁੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਬਭਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਅਤੇ ਦੂਸਬਰਆਂ ਨੂੁੰ ਿਚਾਓ

COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ COVID-19 ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸੁੰ ਭਾਲ ਿਹਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਂ ੀਿਾਇਓਬਟਕਸ ਬਸਰਫ ਿੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਛੂਤਾਂ ਬਵੱ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਟ
ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਕੁੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਝ ਬਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਸਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਕਈਨ ਸਮੇਤ ਕਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੁੰ COVID-19 ਦੇ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਬਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਥਰੈਬਪ੍ਊਬਟਕ ਗਡਜ਼ ਐਡਬਮਬਨਸਟਰੇਸ਼ਨ
(TGA) ਦਆਰਾ ਬਕਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੁੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋ ਰੋਕਈਨ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ TGA ਦੀ ਵੈਿਸਾਈਟ
https://www.tga.gov.au/alert/new-restrictions-prescribing-hydroxychloroquine-covid-19
ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
www.health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ
COVID-19 ਿਾਰੇ ਪ੍ੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਿ ਲੱਭੋ।
ਸਾਡੇ COVID-19 ਦੇ ਅੁੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੀਬਲਆਂ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਅਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਵਸੀਬਲਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓ

000084

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ COVID-19 ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ, www.australia.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ
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