ਜੇਕਰ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਕਕਸੇ ਨੰ COVID-19 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਕਕਸੇ ਨੰ COVID-19 ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰ ਹੇਠ ਵਿਖੇ

ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰ COVID-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ (state or territory public health department) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰ ਗ੍ੰ ਭੀਰ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵਿੱ ਚ ਔਕਿਆਈ, 000 ਨੰ ਿੋਨ ਕਰੋ।

1. ਕਵਅਕਤੀ ਨੰ ਵਿੱ ਿਰਾ ਕਰੋ
ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਦਸਕਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱ ਿ ਕਰ ਕਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ , ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਕਰਹਾ ਹੈ, ਨੰ ਉਕਚਿੱ ਤ ਕਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਿੱ ਟਣ
ਵਾਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹਿੱ ਥ ਸਾਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ।

2. ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਿਤਕਰਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਈਨ (state or territory helpline), ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ (1800 020 080) ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ। ਦਸਕਰਆਂ ਨੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਤਕਰਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ
ਿੇਤਰਾਂ ਨੰ ਸਾਿ ਤੇ ਰੋਗ੍ਾਣ-ਰਕਹਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਜਾਣ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਕਲਿ ਲਵੋ
ਕਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਕਕਹੜੇ ਿੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਉਹ ਕਕੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਵਿੱ ਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਕੰ ਨੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਵਸਹਤ ਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਨਗਰਾਨ (state or territory
work health and safety regulator) ਨੰ ੀ ਸਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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3. ਆਵਾਜਾਈ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਿੱ ਕ, ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਹਲਤ ਤਿੱ ਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ। ਕਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਸਕਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣਾ ਕਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗ੍ਾਣ-ਰਕਹਤ ਕਰਨਾ
ਕਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਕਦਓ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸਾਿ ਅਤੇ ਰੋਗ੍ਾਣ-ਰਕਹਤ ਨਹੀਂ

ਕਰ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਕਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਕਿੜਕੀਆਂ
ਨੰ ਿੋਲਹ ਕਦਓ।
ਕਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗ੍ਏ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਿ ਅਤੇ ਰੋਗ੍ਾਣ-ਰਕਹਤ ਕਰੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ
ਦਿਤਰ, ਗ੍ੁਸਲਿਾਨੇ, ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਿੇਤਰ।

ਸਿਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਕਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਉਕਚਿੱ ਤ ਉਪਕਰਣ ਪਕਹਨਣ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਨੇ, ਸੁਰਿੱਕਿਅਤ
ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਕਹਨ ਕੇ ਸੁਿੱ ਟਣ ਵਾਲਾ ਐਪਰਨ।

5. ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਦਿੱ ਸ ਕਦਓ
ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਯਕਨਟ COVID-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਾਮਿੇ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਨੇੜਲੇ
ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਦਿੱ ਸੇਗ੍ਾ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲਗ੍ਾਓ ਕਕ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਅਕਤੀ ਕਕੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਕੰ ਨਹੀ ਦੇਰ
ਲਈ, ਅਤੇ ਪਰਭਾਕਵਤ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ, ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਥੇ ਕਕਿੱ ਥੇ ਸਨ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਦਸਕਰਆਂ ਨੰ ਸੰ ਭਾਕਵਤ ਿਤਕਰਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਵਾਧ ਿੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੇਗ੍ਾ ਕਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਸਾਿ ਅਤੇ
ਰੋਗ੍ਾਣ-ਰਕਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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6. ਿਤਰੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਨਗ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ COVID-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕੀ ਵਨਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਵਮਆਂ ਨਾਿ ਸਿਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਬਦਿਾ ਾਂ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ।

ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕਵਅਕਤੀ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਚੰ ਤਾਤੁਰ ਹੋ ਉਹ ਹਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿੱ ਚ ਸੀ

ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਹਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿੱ ਚ ਸੀ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਗ੍ਾਹਕ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸ ਨੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਵਕ ਉਹ ਵਕੰ ਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਵਹਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਦਸਕਰਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਂਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰ ਕਿਰ ਵੀ ਉਪਰ ਕਲਿੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ
ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਈਨ (state or territory helpline) ਤੋਂ
ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ਆਪਣੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
COVID-19 ਦੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਾਮਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ
ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵ ਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਵ ਿੱ ਚ
ਵਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ਸਿਾਹ ਦੇਣ ਵਕ ਦਸਵਰਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ
ਘਿੱ ਟ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਆਕਾਰ,
ਕੰ ਮ ਦੀ ਕਕਸਮ, ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਗ੍ਣਤੀ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਿੇਤਰ।
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ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਦਸਕਰਆਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਕਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮੇ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ
ਹਨ?

ਕਾਮੇ ਕਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਾਸਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਕਿੱ ਿੇ ਰਵਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿੱ ਿੋਂ ਆਵਗਆ
ਵਮਿ ਜਾ ੇ।

ਕਾਮੇ ਕਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਦਸਕਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਕਹਣ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱਛਣ ਕਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਹ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14-ਕਦਨ ਦੀ ਕਮਆਦ ਪਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ
ਡਾਕਟਰੀ ਆਕਗ੍ਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, Safe Work Australia ੈਬਸਾਈਟ (Safe Work Australia website) ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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