ਮੈਲਬੌਰਨ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਬਕ
ਮੇਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਿਖਆਲ
ਸੀ ਿਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ| ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਚਤਾਵਨੀ ਹੈ|

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤ ਸਬਕ ਿਸੱਖੀਏ ਨਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਸਮੁੱਚੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ
ਕੇਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ
ਸਾਰਾ ਜੋਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਮ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਡੀ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਅਸ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਸਤਰ ਤੇ ਰਿਹ ਸਿਕਏ ਜੋ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ| ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ ਲਈ ਰਹੇਗਾ - ਅਤੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਬਹਤਰ ਨਹ |

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਕੋਪ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਿਕੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸ ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ
ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਜਾਰੀ ਨਹ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘਰੇ ਨਹ ਰਿਹੰਦੇ| ਇਥੇ ਸਾਨੂ ੰ ਇਹ ਯਾਦ ਿਦਵਾ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੋਿਵਡਸੇਫ ਐਪ ਨੂ ੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭ ਸਕਣ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|

ਿਜੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ "ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਸੂਸ" ਇਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂ ੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂ ੰ
ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਤਾਂ ਿਫਰ ਅਸ ਮੈਲਬਰਨ ਵਾਧੇ ਤ ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵ ਕੇਸ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ|
ਇਹ ਸਾਨੂ ੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁ ਝ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋ ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹ ਕਰਦੇ ਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਸਮੇਤ।
ਿਜਵ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋ ਕ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰਟਾਂ
ਿਵਖੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁ ਝ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਭੌਿਤਕ ਦੂ ਰੀ 'ਤੇ ਿਵਚਰਣ ਦੇ ਬਰਿਖ਼ਲਾਫ ਹਨ| ਇਹ
ਦੂ ਸਰੇ ਖਾਸਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਜੋਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪਭਾਵਾਂ ਦਾ
ਿਜਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹੈ|

ਇਸ ਲਈ ਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁ ਸ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂ ੰ ਡਿਰੰਕ ਲਈ ਿਮਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ|
ਮ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ,ਿਮੱਤਰਾਂ,ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ
ਨੈ ਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ|
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ਿਵਕਟੋਰੀਅਨ ਵਾਧਾ ਸਾਨੂ ੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਕੋਿਵਡਸੇਫ ਐਪ ਨੂ ੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲਈ ਿਜਥੇ ਅੰਗੇਜ਼ੀ
ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪੜੀ-ਿਲਖੀ ਨਹ ਜਾਂਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ|
ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਨੂ ੰ ਅਪ-ਟੂ -ਡੇਟ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਵੇ ਿਜਵ ਿਜਵ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ|

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 63 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ|
ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰਾਂਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 900,000 ਤ ਵੱਧ ਿਵਲੱਖਣ ਪੇਜ ਿਵਚਾਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਗਿਹ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ 4300 ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸਤ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਅਿਜਹੀ ਿਚੰਤਾ ਨਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ|ਇਸ ਲਈ ਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਕੁ ਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਵਾਂ:
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਫੰਡ ਪਾਪਤ ਜੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਬਲਕੁ ਲ ਮੁਫਤ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ |
ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂ ੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਪਡਾ ਤਿਹ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਢੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ| ਿ ਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ| ਅਤੇ ਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁ ਸ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹੋ|
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਨਰਿਸੰਗ ਅਤੇ ਿਮਡਵਾਈਫਰੀ ਅਫਸਰ, ਐਲੀਸਨ ਮੈਕਿਮਲਨ
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