ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ:
COVID-19 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ਼ੀ ਜਾਨਣ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
17/09/2020

COVID-19 ਕ਼ੀ ਹੈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਪਰਰਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ
ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਇਕ ਅਰਜਹੀ ਰਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਕਸਮ ਦੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰ ਬਰ
2019 ਰਵੱ ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵ਼ੁਹਾਨ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੀ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਬਰ ਰਨਮੋਨੀਆ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕ਼ੁਝ ਲੋ ਕ ਜਲਦੀ ਅਤੇ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਬਹ਼ੁਤ ਜਲਦੀ ਰਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਬ਼ੁਖ਼ਾਰ
• ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
• ਖੰ ਘਣਾ
• ਗਲੇ ਰਵੱ ਚ ਖਰਾਸ਼
• ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵੱ ਚ ਔਰਖਆਈ
ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੱਕ ਦਾ ਵਗਣਾ, ਰਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਰਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ,
ਦਸਤ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਵੱ ਚ ਕਮੀ, ਸਵਾਦ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ, ਭ਼ੁੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ।

ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

COVID-19 ਇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱ ਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਰਕਸੇ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ (ਰਜਸ ਰਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ 48 ਘੰ ਟੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ)
ਰਕਸੇ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਰਛੱ ਕ ਤੋਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਮ਼ੁੱ ਠੇ ਜਾਂ ਮੇਜ) ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਉਪਰ ਰਕਸੇ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਰਵਅਕਤੀ
ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਫਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਰਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ
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ਰਕਉਂਰਕ COVID-19 ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਰਵਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਕਵੇਂ ਕਰਵਾਵਾਂ?

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ
ਭਾਂਵੇਂ ਰਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹੋਣ।
ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਰਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ:
•

ਹੈਲਥਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਨ਼ੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਮ਼ੁਫ਼ਤ COVID-19 ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਲੀਰਨਕ ਰਵਖੇ ਜਾਓ (ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਰਨਕ)
• ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਰਵੱ ਚ ਫੀਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ
ਹੈ
COVID-19 ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਸਬੰ ਧੀ ਕਲੀਰਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਰਵੱ ਚ ਸਰਥੱ ਤ ਸਮਰਰਪਤ ਰਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ
ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ COVID-19 ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਕਲੀਰਨਕ ਲੱਭੋ।

ਟੈਸਟ ਨਤ਼ੀਕਜਆਂ ਦ਼ੀ ਉਡ਼ੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕ਼ੁਝ ਰਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ
ਰਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਰਸੱ ਧਾ ਘਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਰਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਰਨਕਲਦਾ
ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤ਼ੁਸੀਂ ਕ਼ੁਆਰਨਟੀਨ ਰਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕਉਂਰਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਰਕਸੇ
ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕ਼ੁਆਰਨਟੀਨ
ਰਵੱ ਚ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਕ਼ੁਆਰਨਟੀਨ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ (14 ਰਦਨਾਂ) ਤੱ ਕ ਕ਼ੁਆਰਨਟੀਨ ਰਵੱ ਚ ਰਰਹਣਾ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੌਜੇਰਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਰਵੱ ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਰਰਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
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COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਕਵੇਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ COVID-19 ਤੋਂ ਮ਼ੁੜ-ਤੰ ਦਰ਼ੁਸਤ ਹੋਣ ਰਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਸੰ ਭਾਵੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਰਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਵ ਭਰ ਰਵੱ ਚ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

COVID-19 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਖਤਰੇ ਕਵੱ ਚ ਕੌ ਣ ਹੈ?
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚ, ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹਨ:
•
•
•
•

ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੱ ਚ ਰਵਦੇਸ਼ ਰਵੱ ਚ ਗਏ ਹਨ
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਰਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ COVID-19 ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸ਼ੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਜਰਬੰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਵਧਾਵਾਂ ਰਵੱ ਚਲੇ ਲੋ ਕ
ਸਮੂਰਹਕ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਵੱ ਚ ਰਰਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕ

ਉਹ ਲੋ ਕ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਰਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
•
•
•

70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਉਹ ਲੋ ਕ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕ਼ੁਝ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਰਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋ
ਗਈਆਂ ਹਨ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਰਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਰਜਵੇਂ ਰਕ:
o ਰਦਲ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ
o ਫੇਫਰੜਆਂ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ
o ਗ਼ੁਰਦੇ ਦਾ ਫੇਲਹ ਹੋਣਾ
o ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ
o ਗੰ ਭੀਰ ਮੋਟਾਪਾ
o ਰਜਗਰ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ

ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਰਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਖਤਰੇ ਰਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ
ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਰਸਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਖਤਰੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਰੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਕਰੋ।
ਰਵਆਪਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮ਼ੁਕਾਬਲੇ , ਇੱ ਥੇ ਹ਼ੁਣ ਤੱ ਕ ਬੱ ਰਚਆਂ ਰਵੱ ਚ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ COVID-19 ਮਾਮਰਲਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱ ਟ ਹੀ
ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਰਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਰਵੱ ਚ ਸੀਮਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
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COVID-19 ਤੋਂ ਆਪਣ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦ਼ੀ ਰੱ ਕਖਆ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨ਼ੀ ਹੈ

COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਰਵੱ ਚ ਹਰ ਰਕਸੇ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਖਤਰਾ ਹੈ।
• ਦੂਸਰਰਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ
• ਸਰੀਰਕ ਰਮਲਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹੱ ਥ ਰਮਲਾਉਣਾ, ਜੱ ਫੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚ਼ੁੰ ਮਣਾ
• ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਭਾਂਵੇਂ ਰਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ
ਹਲਕੇ ਵੀ ਹੋਣ
• ਆਪਣੀ ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਰਛੱ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਰਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ
• ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸੱ ਧਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰਵੱ ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ
• ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਰਜਸ ਰਵੱ ਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਵੱ ਚ ਅਤੇ
ਟੋਇਲੈ ਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
• ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਰਰਤ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
• ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ
• ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂੰ ਮ਼ੁਕਤ ਕਰੋ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜ, ਦਫਤਰੀ ਮੇਜ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਮ਼ੁੱ ਠੇ
• ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂੰ ਮ਼ੁਕਤ ਕਰੋ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਚਾਬੀਆਂ, ਬਟੂਆ
ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਾਸ
• ਰਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਹਣ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰ ਡੀਸ਼ਰਨੰਗ ਨੂੰ ਰਨਯੰ ਤਰ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ।
• COVIDSafe ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱ ਠਾਂ ਬਾਰੇ ਰਦੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਡਾਕਟਰੀ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱ ਰਸਆਂਵਾਂ ਹਨ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ
ਅੰ ਗਰੇਜੀ COVID-19 ਸਰੋਤ
ਅਨ਼ੁਵਾਦ ਕੀਤੇ COVID-19 ਸਰੋਤ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ
ਰਸਹਤਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ
ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ COVID-19 ਟੈਸਰਟੰ ਗ ਕਲੀਰਨਕ ਲੱਭੋ (ਹੈਲਥਡਾਇਰੈਕਟ)
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਿਤੇ ਹੈੈੱਡ ਟੂ ਹੈਲਥ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ: 1800 020 080, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਰਦਨ ਰਵੱ ਚ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ
ਦੇ ਸੱ ਤੇ ਰਦਨ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਨ਼ੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ: 131 450, ਅਨ਼ੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
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