ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ
ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿੈ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਬਮਾਰੀ ਿੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਿਤ ਸਮੱ ਹਸਆਵਾਂ ਿਨ।
ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੂੰ ਹਮਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਉਿਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਹਦੱ ਤੇ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਹਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ (ਤੁਿਾਡਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਨੂੂੰ
ਇਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ), ਪਿੁੂੰ ਚਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਿੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਵੱ ਖਰੇ ਖੇਤਰ ਰਾਿੀਂ ਦਾਖਲ ਿੋਣਾ
ਸਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ ਦੱ ਸ
ਹਦਓ। ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਲ ਿੀ ਹਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਹਵੱ ਚ ਆਏ ਿੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸੋ । ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਨੂੂੰ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਿਰ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨੂੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ। ਆਪਣੀ ਖੂੰ ਘ ਅਤੇ ਹਛੱ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਿਣੀ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਰ (ਟੈਲੀ ੈਲਥ) ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰ ਸ ਰਾਿੀਂ ਹਸਿਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰੇ
ਿਨ। ਇਿ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵੱ ਚੋਂ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਣ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਹਕਸੇ ਖਾਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੂੰ ਹਪਊਟਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਗੇ।
ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਿਤ ਪੇਸੇਵਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਹਜਸ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਿੈ, ਉਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਿੈ। ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨੂੂੰ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉਪਰ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰੇ ਰਾਿੀਂ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ (ਹਪਰਸਹਕਰਪਸ਼ਨ) ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਤੁਿਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੂੰ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਹਲਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਲਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ
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ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਰ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਹਡਜ਼ੀਟਲ ਕਾਪੀ ਤੁਿਾਡੀ ਤਰਜੀਿ ਵਾਲੀ
ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਦ ਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਪ ਚਾਉਣਾ
ੁੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਹਰਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਰਹਿ ਰਿੇ ਿੋ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਹਬਮਾਰੀ
ਪਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨਤਾਣੇ ਿੋ, ਜਾਂ ਘਰ ਹਵੱ ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੂੰ ਤਰਜੀਿ ਹਦੂੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨੂੂੰ ਘਰ ਮੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਚੋਣ
ਿੈ।
ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਿ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਿ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਹਕ ਜੇ
ਉਿ ਦਵਾਈ ਘਰ ਪਿੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਿਨਾਂ ਕੋਲ ਇਿ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ
ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਿੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਉਪਰ ਹਲਖੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਇਸ ਨੂੂੰ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਦੇ
ਿੱ ਥੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਹਫਰ ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਹਡਹਜ਼ਟਲ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ
ਉਪਰ ਹਲਖੇ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਭੇਜੇਗੀ।

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸ ਤ ਾਸਤੇ ਸਵ ਯੋਗ
ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਹਬਤਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੂੰ ਬਦਲ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਹਜੂੰ ਨਹਾਂ
ਨੂੂੰ ਅਸੀਂ ਹਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
ਇਿ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਿੀਹਨਆਂ ਤੱ ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਿ ਮਿੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਸਿਤ ਦਾ ਵੀ ਹਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੀਏ।
ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੂੰ ਟਰਨੈੱਟ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਹਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਉਦਾਸ, ਥੱ ਕੇ ਿੋਏ, ਹਚੂੰ ਤਾਤੁਰ ਜਾਂ ਗੁੱ ਸੇ ਹਵੱ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਜਾਣ
ਲਓ ਹਕ ਇਿ ਆਮ ਗੱ ਲ ਿੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੂੰ ਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ।
COVID-19 ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿੈ। health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ,

ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਿਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੂੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੂੰ 131
450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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