ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ
ਸਾਰੇ ਛੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਲਕੋਿਲ ਆਧਾਬਰਤ ਿਿੱ ਥਾਂ ਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਖਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਬਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਰ ਬ ਿੱ ਚ ਰਿੋ, ਭਾਂਵੇਂ

ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਿਿੰ ਨੇ ਵੀ ਹਲਿੇ ਹੋਣ। ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਿਲੀਕਨਿ
ਨਾਲ ਸਿੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਦੱ ਸ ਕਦਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੋ। COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੁਿਾਮ ਜਾਂ ਫਲ ਵਰਗੇ ਹੋ
ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ:
•
•
•
•

ਿੁਖਾਰ
ਖੰ ਘ

ਸਾਿ ਲੈ ਣ ਬ ਿੱ ਚ ਔਬਖਆਈ
ਖਰਾਿ ਗਲਾ

•

ਬਸਰ ਪੀੜ

•

ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ

•
•

ਸੁਆਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ
ਗਦਾ ਨਿੱਕ

ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ:
•

ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ

•

ਬ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਰ ਾਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਬ ਿੱ ਚ ਬਜਸ ਦੀ

•
•

ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ

ਸੰ ਭਾਬ ਤ ਦੂਬਸ਼ਤ ਤਲਾਂ ਜਾਂ ਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਿਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ
ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਨਯਮਤ ਕਬਫਆਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ

5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ COVID19 ਵਾਲੀ ਖਸਿਲਾਈ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਣਾਏ ਗਏ ਬਸਖਲਾਈ ਮਬਡਊਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਫਤ
ਉਪਲਿਧ ਿਨ:
•
•

COVID-19 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਬਚੰ ਨਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

•

ਪਿੱ ਬਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ

•

•

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਤੁਸੀਂ ਬਸਖਲਾਈ ਮਬਡਊਲਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ https://covid-19training.gov.au

•

ਦਸਤ

•

ਜੀਅ ਕਿੱ ਚਾ ਿੋਣਾ/ਉਲਟੀਆਂ

•

ਭੁਿੱ ਖ ਨਾ ਲਿੱਗਣਾ

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਖਿਮਾਰ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਰ ਬ ਿੱ ਚ ਰਿੋ ਜੇਕਰ, ਬਪਛਲੇ 14 ਬਦਨਾਂ ਬ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਕੀਤਾ
ਿੈ:
•

COVID-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਕਸੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਬ ਿੱ ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਬਚਿੱ ਤ PPE ਨਿੀਂ ਪਬਿਨੀ ਿੋਈ ਸੀ ਜਾਂ

•

ਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਾਪਸ ਆਏ ਸੀ।

ਤੁਿਾਨੂੰ ਦੂਸਬਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਜਾਂ ਿੱ ਖਰੇ ਰਬਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਲੱਛਣ ਿਨ, ਭਾਂਵੇਂ
ਕਿ ਉਹ ਹਲਿੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਦੱ ਸ ਕਦਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੋ।

3. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਪਰਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਫਲੂ
ਦੇ ਬਖਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗ ਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬ ਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ
ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2020 ਦਾ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣ ਲਈ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥ ਧੋਤੇ ਿਨ?
ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 20 ਸਬਕੰ ਟਾਂ ਲਈ
ਧੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਿਿੱ ਥ ਗੰ ਦੇ ਬ ਖਾਈ ਨਿੀਂ ਬਦੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਸਬਰਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਰਿੱ ਖੋ

ਇਿੱ ਥੇ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਛੂਤ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਅਤੇ ਕਾਿੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਾਸਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿਾਕਾਇਦਾ ਦੋਿਾਰਾ ਯਾਦ
ਕਰ ਾਉਣ ਾਲੀ ਬਸਖਲਾਈ ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

6. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਕ PPE ਨੂੰ ਖਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?
ਬਨਿੱਜੀ ਿਚਾਅ ਦੇ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਮਿਿੱ ਤ ਪੂਰਣ
ਿਨ ਜਦੋਂ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ।
PPE ਨੂੰ ਰਤਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ।
PPE ਉਦੋਂ ਪਬਿਨਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ:

• COVID-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਾਲੇ ਦੀ
• ਜੋ ਬਕ ਦੂਸਬਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਬਿ ਬਰਿਾ ਿੈ
ਬ ਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਬਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ PPE ਨੂੰ ਪਬਿਨੋ। ਜੇ
ਿੇਯਕੀਨੇ ਿੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

health.gov.au ਉੱਤੇ COVID-19 ਸੀਬਲਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ PPE ੀਡੀਓ ਨੂੰ ੇਖੋ

ਅਤੇ ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬ ਿੱ ਚ ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ PPE ਨੂੰ ਰਤਣ ਦੀ ਬਕਬਰਆ ਨੂੰ ਪੜਹ।ੋ

