ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਖਕ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਖਰਆ ਖਰਹਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਖਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਹਨ।
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਖਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਖਲਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੂੰ ਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਹਸਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਖਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਪਖਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ, ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਇਕੱ ਠੇ ਹਾਂ।
ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ health.gov.au ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸਨਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 020 080 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸਸ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਸੂੰ ਭਾਲ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਮਾਰੀ ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਖਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਖਕੂੰ ਨੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਖਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ ਤੇ
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COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
•
•
•
•
•
•
•
•

ਬੁਖਾਰ
ਖੰ ਘ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱ ਚ ਔਵਖਆਈ
ਖਰਾਬ ਗਲਾ
ਵਸਰ ਪੀੜ
ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ
ਸੁਆਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ
ਗਦਾ ਨਿੱਕ

•

ਪਿੱ ਵਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ

•

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

•

ਦਸਤ

•

ਜੀਅ ਕਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ/ਉਲਟੀਆਂ

•

ਭੁਿੱ ਖ ਨਾ ਲਿੱਗਣਾ।

COVID-19 ਟੈਸਖਟੂੰ ਗ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਹਾਇਸੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੁਖਵਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧੋ ੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਜਹਾ ਹਮੇਸਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ
ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਖਵੱ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਸਖਕੂੰ ਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਗੂੰ ਦੇ ਖਵਿਾਈ ਨਹੀਂ
ਖਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਖਰਤ ਹੱ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਿਤਖਰਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
•

ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜੇ ਉਹ ਖਬਮਾਰ ਹਨ

•

ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਖਜੱ ਥੇ ਉਹ ਇਹ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

•
•

ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤੀ

ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ, ਖਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਿੇਤਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਵਧਾ ਦੁਆਰਾ
ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਿੇਤਰ ਖਵੱ ਚ ਖਮਲੋ
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•
•

ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ

ਹਮੇਸਾ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦਾ ਅਖਭਆਸ ਕਰੋ (ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖਕ ਇਹ ਮੁਸਖਕਲ ਹੈ - ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਤੇਪੋਤੀਆਂ/ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ)

•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ COVID-19 ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖਪਛਲੇ 14 ਖਦਨਾਂ ਖਵੱ ਚ
ਨਜਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਾਸਤੇ ਵਨਯਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵ ਧਾ ਉੱਤੇ ਲਾਗ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਹਾਇਸੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦਟ ਖਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖਰਹਾਇਸੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਖਨਯਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਖਨਕ ਿੇਤਰ ਖਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਨਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬਜੁਰਗ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੁਖਵਧਾ ਖਵੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ:
•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਿਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖਦਓ

•

ਇਹ ਖਵਿਾਓ ਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦਾ ਫਲ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

•

ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਹਮਤ ਹੋਣਾ।

ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਖਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਗਲਤੀ ਨਾਲ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਅ ਦੇਣ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕ ੇਂ ਰਵਹਣਾ ਹੈ ਜੇ
ਉਹ ਵਮਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ?
ਇਕ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜੁਰਗ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੁਖਵਧਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਖਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਖਵੱ ਚ ਜਾਂ ਸਥਾਖਨਕ ਿੇਤਰ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ ਫੈਲਾਅ
ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਖਵਧਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਖਰਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਮਲਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਖਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਂਵੇਂ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਪਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹਮੋਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖਮਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਖਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਖਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਆਪਣੇ ਪਖਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਖਵਧਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਵਿਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਖਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਖਵੱ ਚ ਖਕਵੇਂ ਰਖਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਵਿਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਇੂੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਨਾਲ ਖਕਵੇਂ
ਅਤੇ ਖਕੱ ਥੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ COVID-19 ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਵਰ ਾਰ ਨਾਲ
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਖਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਹਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਖਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਕਟਕਾਲ ਵਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੂੰ ਕਟਕਾਲ ਵਾਲੀ ਸਖਥੱ ਤੀ ਹੈ।
ਸੂੰ ਕਟਕਾਲ ਵਾਲੀ ਛੁੱ ਟੀ 30 ਜਨ 2021 ਤੱ ਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ
ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਸਾਨੰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
COVIDSafe ਐਪ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਖਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਖਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਜੂੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਜੂੰ ਨਹੇ ਖਜਆਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ
COVIDSafe ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਸੀਖਲਆਂ ਅਤੇ ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, www.health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ
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