ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਇਿਸ ਦੇ
ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਿੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਹਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਬਜੁਰਗ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਪਆਹਰਆਂ
ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਹਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿ COVID-19 ਦਾ ਬਜੁਰਗ ਲੋ ਿਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜਆਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹਮਹਨਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਪਆਰੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਵੱ ਚ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਹਨ।
ਹਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਹੇਠ ਹਲਖੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਜੁਰਗ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਹਖਆ ਿਰਨ ਹਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਿਰੇਗੀ।
health.gov.au ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ “ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ” ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਰ ਅਗਿੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਭਾਿ ਵਾਿੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਿਈ ਉਦਯੋਗ
ਦੇ ਕੋਡ ਨੰ https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ
ਿਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱ ਹਖਆ ਿਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਅਹਧਿਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ
https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-care-rights ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਸਿਦੇ ਹੋ।
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ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ:
ਸਾਿੇ ਛੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਿਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ
ਿੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਲਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਬਮਾਰ ਮਲਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਜ਼ਮੀ ਘਰ ਲਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਲਮਿਣ ਨਾ ਜਾਓ।
ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਿਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹਿੰ ਨੇ ਵੀ ਹਲਿੇ ਹੋਣ। COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ
ਜੁਿਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ:
•

ਬੁਖਾਰ

•

ਖੰ ਘ

•

ਸਾਹ ਿੈ ਣ ਲਵਿੱ ਚ ਔਲਖਆਈ

•
•
•
•
•

ਖਰਾਬ ਗਿਾ
ਲਸਰ ਪੀੜ੍
ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ
ਸੁਆਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ
ਵਗਦਾ ਨਿੱਕ

•

ਪਿੱ ਲਠਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍

•

ਜੋੜ੍ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

•

ਦਸਤ

•

ਜੀਅ ਕਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ/ਉਿਟੀਆਂ

•

ਭੁਿੱ ਖ ਨਾ ਿਿੱਗਣਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਪਰਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸੇ ਹਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾਲ ਿੇਂਦਰ ਹਵਖੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੂ ਦੇ
ਹਖਲਾਫ ਟੀਿਾਿਰਣ ਿਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱ ਿ ਦੇ ਫਲੂ ਟੀਿਾਿਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਪਰਦਾਨ ਿਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਿਾਿਰਣ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਿਟਰ ਤੋਂ ਡਾਿਟਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਜੁਰਗ ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹਵੱ ਚ ਹਮਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਿਾਿਰਣ
ਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਕ ਆਪਣੀ ਮੁਿਾਕਾਤ ਨੰ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ

ਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਲਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ?
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਹਰਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਿਰਨ ਹਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾਂ:
•

ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਿ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 20 ਸਲਕੰ ਟਾਂ ਿਈ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਅਿਕੋਹਿ ਆਧਾਲਰਤ
ਹਿੱ ਥਾਂ ਵਾਿੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਵਰਤੋ:

» ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਉੱਤੇ
» ਹਿਸੇ ਵਸਨੀਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਿ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਹਜਵੇਂ ਹਿ ਖਾਣੇ ਹਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਿਰਨਾ

» ਸਾਰੇ ਹਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਾਇਦਾ ਵਿਹਫਆਂ ਤੇ
•

ਸਬੂਤ ਹਦਖਾਓ ਹਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਿਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 2020 ਦਾ ਫਲੂ ਵਾਲਾ ਟੀਿਾ ਲੱਹਗਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ

•

ਆਪਣੀ ਿੂਹਣੀ ਜਾਂ ਹਿਸੇ ਹਟਸ਼ੂ ਹਵੱ ਚ ਖੰ ਘੋ ਜਾਂ ਹਛੱ ਿੋ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਸੱ ਧਾ ਿੂੜੇਦਾਨ ਹਵੱ ਚ
ਪਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ

•

ਪਰਤੀ ਵਸਨੀਿ ਇਿ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਿਾਤੀ ਨਹੀਂ

•

ਆਪਣੇ ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਮਰੇ ਹਵੱ ਚ, ਹਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ, ਜਾਂ ਿੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹਨਰਧਾਹਰਤ

•
•

ਖੇਤਰ ਹਵੱ ਚ ਹਮਲੋ
ਭਾਈਚਾਰਿ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਿਰੋ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰਿ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਿਰੋ

ਜੇ ਹਪਛਲੇ 14 ਹਦਨਾਂ ਹਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਹਲਹਖਆ ਿੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਿਾਤ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ:
•

ਲਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ

•

COVID-19 ਨਾਿ ਪੀੜ੍ਤ ਲਕਸੇ ਦੇ ਨੇੜ੍ਿੇ ਸੰ ਪਰਕ ਲਵਿੱ ਚ ਸੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਹਲਾਂ ਹੀ ਦੂਸਹਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਜਾਂ ਵੱ ਖਰੇ ਰਹਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਿਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰ ਭਾਲ ਿੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰ ਪਰਿ
ਹਵਸਥਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਿੀ ਬੱ ਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਹਿ ਿੀ RACF ਹਵਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਬੱ ਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲਣ ਜਾਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਗਆ ਹਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਹਚਆਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਿਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਹਿ ਉਹ ਸਰੀਰਿ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹਨ।
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ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਪਆਰੇ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਹਵੱ ਚ
ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਹਰੇਿ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਨੀਿਾਂ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਰਨ ਲਈ
ਹਿਹਾ ਜਾ ਹਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ:
•
•
•

ਆਪਣੇ COVID-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਹਦਓ
2020 ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਿਿਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਦਖਾਓ
ਮੁਲਾਿਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿਉਂਹਿ ਇਹ
ਲੋ ੜਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਿ ਆਪਣੇ ਹਪਆਰੇ ਨਾਲ ਹਿਵੇਂ
ਸੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਹੈ?
ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਦਾਤੇ ਨੰ ਿੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋ ੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਲਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸਥਾਲਨਕ ਖੇਤਰ ਲਵਿੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਿਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪਰਦਾਹਤਆਂ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਪਆਹਰਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਿ ਹਵੱ ਚ ਰਹਹਣ
ਹਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਹਮਲਿੇ ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋਈ ਹਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ
ਸੰ ਪਰਿ ਿਰੋ:
•

ਬਜ਼ੁਰਗ ਿੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਕਾਿਤੀ ਨੈਟਵਰਕ (OPAN) ਨੰ 1800 700 600 ਉੱਤੇ, ਜਾਂ

•

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.opan.com.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

OPAN ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਿੇ ਿੰ ਮ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ
ਂ ਸੇਫਟੀ ਿਹਮਸ਼ਨ (ACQSC)
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਏਜਡ ਿੇਅਰ ਿੁਆਹਲਟੀ ਐਡ
ਨਾਲ 1800 951 822 ਉੱਤੇ ਜਾਂ agedcarequality.gov.au ਉੱਤੇ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਹਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਹਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਨਹਸਿ ਹਸਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋਈ ਹਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ COVID-19 ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 171 866 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
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COVIDSafe ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਿਰਨਾ ਇਿ ਅਹਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਿਰਨ ਹਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਹਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਹਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਹਜੰ ਨਹੇ ਹਜਆਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ COVIDSafe ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਸੀਲਲਆਂ ਅਤੇ ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, www.health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ
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