ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ
ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਛੂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਕਸੇ ਛੂਤ ਗ੍ਰਸਤ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਕਛਿੱ ਕ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆਂ
ਬੂੰ ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਵਅਕਤੀ ਤਿੱ ਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਜੰ ਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਕਸੇ ਛੂਤ ਗ੍ਰਸਤ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕਫਰ
ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਕਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈ ਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਝ ਭਾਗ੍ਾਂ ਕਵਿੱ ਿ COVID-19 ਦੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਵਿੱ ਿੋਂ ਕਝ ਕ ਨੂੰ ਹਣ
ਜਨਤਾ ਕਵਿੱ ਿ ਕਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਕਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ – ਇਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਕਨਕ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਿ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਖੇਤਰ
ਕਵਿੱ ਿ ਹੋ ਕਜਿੱ ਥੇ ਤਹਾਡੇ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਕਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਕਕ ਤਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਵਿੱ ਿ

ਮਾਸਕ ਪ੍ਕਹਨਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਪ੍ਕਹਨੋ, ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਜਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਿ ਕਰੋ ਜਾਂ Australia.gov.au ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ, ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਜੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਦਆਰਾ ਭਾਈਿਾਰੇ ਕਵਿੱ ਿ ਦੂਸਕਰਆਂ ਤਿੱ ਕ ਛੂਤ ਦੇ
ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਵਿੱ ਿ ਮਦਦਗ੍ਾਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹ ਿੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਹੋਰ ਛੂਤ ਿਾਬੂ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਂਵੇਂ ਕਕ ਤਸੀਂ ਕਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪ੍ਕਹਨਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਹਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ
ਪ੍ਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਕਵਿੱ ਿ ਰਕਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਕਰਾਂ?
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਲਿੱਗ੍ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਉਕਿਿੱ ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਕਹਨਣਾ
ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਤਹਾਡੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਕਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਤਰੰ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀ ਤਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਛੂੰ ਹਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ।

ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਕਹਨਣ ਵੇਲੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਨਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਠੋਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ,
ਤਹਾਡੇ ਨਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕਿਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਾਕਸਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਦਨ ਦੇ ਦਆਲੇ ਨਾ ਲਟਕਣ ਕਦਓ ਅਤੇ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅਗ੍ਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ
ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਕਸਿੱ ਲਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
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ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਮਾਸਕ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਕਹਨੋ ਅਤੇ ਕਫਰ ਇਸਨੂੰ
ਕੂੜੇਦਾਨ ਕਵਿੱ ਿ ਪ੍ਾ ਕਦਓ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੜ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਲਾਸਕਟਕ ਦੇ ਬੈਗ੍ ਕਵਿੱ ਿ ਪ੍ਾ ਕਦਓ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਤਸੀਂ
ਇਸਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਵਿੱ ਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱ ਪ੍ਕੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਿੱ ਥ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਕਜਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਣਆ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਗ੍ਰਮ
ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਉਕਿਿੱ ਤ ਸੈਕਟੰ ਗ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਸਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਵਿੱ ਿ ਜਾਂ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਕਵਿੱ ਿ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਸਕਾਓ।

COVID ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਕਰਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਕਤੰ ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ
ਿੀਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
•
•

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਕਰਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਿੰ ਗ੍ੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਪ੍ਾਣੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਕਰਤ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰਗ੍ੜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਕਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ

•

ਛੂਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ੍ਣੀ ਕੂਹਣੀ ਕਵਿੱ ਿ ਖੰ ਘਣਾ ਅਤੇ ਕਛਿੱ ਕਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ।

COVIDSafe ਐਪ੍ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ। ਐਪ੍ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਜੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ
ਤਸੀਂ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਵਿੱ ਿ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਜਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗ੍ੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਹਣ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਕਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤਸੀਂ ਘਰ ਕਵਿੱ ਿ

ਰਹੋ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਬਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਗ੍ਲਾ ਦਖਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵਿੱ ਿ ਔਕਖਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਵਿੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
COVIDSafe ਐਪ ਲਈ ਅਿੱ ਪਡੇਟ
ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, COVIDSafe ਐਪ੍ ਹਣ ਅਰਬੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਿੀਨੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਕਵਿੱ ਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ੍ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਤਾਲਵੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਿੱ ਿ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗ੍ੀ।

COVIDSafe ਐਪ੍ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਅਕਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਕਿਤ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ COVID19 ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਵਿੱ ਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਐਪ੍ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਕਸਹਤ

ਅਕਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪ੍ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਹੀ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਰਕਹਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਨਵਾਦ ਅਤੇ ਦਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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