ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵਹਲ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ (COVID-19) ਤੋਂ
ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਾਲੇ ਕਾਮੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਹੋ।

ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁਿੱ ਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਿੱ ਲੋਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ
ਬਚਾਅ ਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਕਦੋਂ ਰਤਣੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰ ਵਨਿੱਜੀ
ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਪਵਹਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਗਾਊਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਚਸ਼ਮਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੇ ਨੰ ਵਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੇਕਰ:
•
•
•

ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ COVID-19 ਦੇ ਰੋਗੀ ਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ
ਸ਼ਿੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਾਲੇ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵ ਿਾ ਰਹੇ ਵਕਸੇ ਕਾਮੇ ਨੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਲਿੱਛਣਾਂ ਾਲੇ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
COVID-19 ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਧੀਆ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਰੀ ਸਲਾਹ
COVID-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ
ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ
health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਮਾਈ ਏਜ਼ਡ
ਕੇਅਰ ਨੰ 1800 200 422 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਚੰ ਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣਾ

ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦਸਰੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ
ਜੁਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧਆਨ ਰਿੱ ਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ
ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਰਿੱ ਵਿਆ ਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•

ਆਪਣੀ ਿੰ ਘ ਅਤੇ ਵਛਿੱ ਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਕਹਣੀ ਜਾਂ ਵਟ੍ਸ਼ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕਣਾ
ਰਤੇ ਗਏ ਵਟ੍ਸ਼ਆਂ ਨੰ ਉਸੇ ੇਲੇ ਕੜੇਦਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ
ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਾਣਾ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਟ੍ਾਇਲਟ੍ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਸਰੀਆਂ ਜਗਹਾ ਾਂ ਉੱਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ

•
•
•
•
•
•
•

ਵਜਿੱ ਥੇ ਮੌਜਦ ਹੋਣ, ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਵਰਤ ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਾਲੇ (60% ਅਲਕੋਹਲ) ਰਤਣਾ
ਾਰ ਾਰ ਰਤੇ ਗਏ ਤਲਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਰਵਹਤ ਕਰਨਾ
ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਸਵਰਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਵਸ ਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੀ ਸਫਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
ਵ ਚਾਰੋ ਵਕ ਦ ਾਈਆਂ ੇਚਣ ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਾ ਦੇ ੇ
ਆਪਣਾ ਲਣ ਤੇਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਤਆਂ ਨੰ ਘਰ ਮੰ ਗ ਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰੋ
ਵਜਿੱ ਥੇ ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ - 1.5 ਮੀਟ੍ਰ – 2 ਬਾਹ ਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਿੋ

ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱ ਿੋ
ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਵਨਯਮਤ ਘਰੇਲ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ੀ ਉਨਾਂ ਹੀ
ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਣ ਹੈ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ।
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਯਮਤ ਸੰ ਪਰਕ ਰਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਕਸੀ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਬਾਰੇ ਵਚੰ ਤਾਤੁਰ
ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉਪਰ ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਟ੍ੈਲੀ-ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰ
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ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਜੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

2

