ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੱ ਚ
(COVID-19)
ਂ ੀਬਾਇਓਮਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਿਲੇ ਰੀਆ
ਮਿਥ: ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਟ
ਮਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੱ ਥ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਟੀਕਾ (ਵੈਕਸੀਨ) ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਵਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਮਵਕਮਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ
ਕਈ ਉਿੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਿੇਂ ਕਲੀਮਨਕੀ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਮਵੱ ਚ ਹਨ। ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਕ ਟੀਕਾ ਦੇ ਮਵਕਾਸ ਨੂੰ ਮਕੂੰ ਨਾ ਸਿਾਂ
ਲੱਗੇਗਾ।
ਖੋਜਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਿਾਨ ਸਿੇਂ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਂ ੀ-ਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਮਜਸ ਨੂੰ ਰੈਿਡੈਸੀਵੀਰ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਕ ਐਟ
(remdesivir) ਕਮਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਮਵੱ ਚ ਅਸਥਾਈ
ਿਨਜਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਵੱ ਚ ਗਠੀਏ, ਿਲੇ ਰੀਆ ਅਤੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਵਾਲੇ
ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਮਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਵਾਇਰਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਅਤੇ ਿਾਿਮਲਆਂ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਲਈ, ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਮਭਆਸ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਮਬਿਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹਣਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਹਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਗ
ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮਵੱ ਚ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਿੁਸ਼ਮਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਾਸਕ ਪਮਹਨਣਾ ਿਹੱ ਤਵਪਰਣ
ਹੈ।

ਮਿਥ: ਬੱ ਚੇ COVID-19 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਆਦਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਤੱ ਥ: ਹਾਲਾਂਮਕ ਛੋਟੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਨੂੰ ਆਿ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਟਾਣੂੰ ਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣਆਂ ਦੇ ਮਜਆਦਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਮਲਆਂ ('ਸੁਪਰ
ਂ ਾ ਵਾਸਤੇ, COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਾਨ ਸਬਤ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦੇ
ਸਪਰੈਡਰ') ਵਜੋਂ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਇਨਫਲਐਜ
ਹਨ ਮਕ ਸਕਲਾਂ ਮਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਰ ਆਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂੰ ਸਾਰ ਮਵੱ ਚ ਮਕਤੇ ਵੀ ਅਮਜਹਾ ਕੋਈ
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ਅੂੰ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਫੈਲਾਅ ਛੋਟੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਮਰਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਮਕ
ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਤ ਵਰਤਿਾਨ ਸਿੇਂ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਕ ਬੱ ਚੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ
COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਮਿਥ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਿਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ
(ਵੈਂਟੀਲੇ ਟਰ, ਿਾਸਕ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਕੱ ਟਾਂ) ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਤੱ ਥ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਗਰਾਫ ਦੀ ਟੇਢੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਸੱ ਧਾ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ।
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਮਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਿੱਜੀ ਰੱ ਮਖਆਤਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਿਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਮਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵੱ ਚ
ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੇਂ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਨੂੰ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ
ਿੈਡੀਕਲ ਸਟਾਕ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਭਮਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2021 ਤੱ ਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਿੇਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਪੂੰ ਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿਾਸਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੇਟੀਆਂ, ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਰੀ ਮਬਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ
ਅਤੇ ਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ ਲੈ ਬੋਰੇਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਦਾ
ਿੁੜ-ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਮਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ COVID-19
ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਪਰਤੀਮਕਮਰਆ ਦਾ ਸਮਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿਥ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ COVID-19 ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਿੂੰ ਗ ਨਾਲ ਮਨਪਟਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਤੱ ਥ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਗਰਾਫ ਦੀ ਟੇਢੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਸੱ ਧਾ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵੱ ਚ ਇਕ ਮਵਸ਼ਵ-ਪੱ ਧਰੀ
ਮਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ COVID-19 ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਿੂੰ ਗ ਦੀ ਪਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ
ਮਵੱ ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਿੱਜੀ ਮਸਹਤ ਖੇਤਰ ਮਵਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਬਸਤਮਰਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਿਾਨ, ਸਪਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਸਿਰੱ ਥਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ।

ਮਿਥ: ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ
ਤੱ ਥ:

ਦੋ ਜਾਂ ਮਤੂੰ ਨ ਹਫਮਤਆਂ ਲਈ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮਫਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਿ ਜੀਵਨ ਮਵੱ ਚ

ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
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COVID-19 ਵਾਲੇ ਮਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਮਵੱ ਚ ਕੇਵਲ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦੋ-ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ
ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱ ਲਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਣ-ਰਮਹਤ COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਅਣਜਾਣੇ ਮਵੱ ਚ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਮਵੱ ਚ ਮਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ
ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਮਭਆਸ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਬਿਾਰ ਿਮਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਮਵੱ ਚ
ਰਮਹਣਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਗ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮਵੱ ਚ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਾਸਕ ਪਮਹਨਣਾ।
ਸਾਡੇ ਮਸਹਤ ਿਾਹਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵੱ ਚ ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੇਂ ਿਾਿਮਲਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਮਖਆ ਅਤੇ ਮਕੱ ਥੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ
ਮਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੇ। ਮਫਰ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨਯਿਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ
ਮਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਹਰ ਮਕਸੇ ਨੂੰ www.australia.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਿਾਨ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜਾ
ਖਬਰ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਿਥ: ਹਰ ਮਕਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ
ਤੱ ਥ: ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਮਕਆ ਜਾਂਦਾ।
COVID-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਅਤੇ ਕਾਬ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਬੁਮਨਆਦੀ ਥੂੰ ਿਾਂ ਮਵੱ ਚੋਂ ਇਕ ਸਿੇਂ ਮਸਰ, ਪੈਿਾਨਾ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਬਿਾਰੀ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਮਬਿਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਮਬਿਾਰੀ ਦੇ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਮਵਮਗਆਨ ਨੂੰ
ਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਿਾਿਲੇ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਪਰਬੂੰਧ ਨੂੰ ਸਮਚਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਮਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ
ਅਮਹਿ ਭਮਿਕਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਮਕ, COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਮਟਵ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ
ਦਸਮਰਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਮਵਕਸਤ ਹੋਣ, SARS-CoV-2 (ਜੋ
COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਮਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਮਟਵ ਟੈਸਟ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦਾ ਅਮਭਆਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਬਿਾਰ ਿਮਹਸਸ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ
ਘਰ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹਣਾ ਬਹੁਤ ਿਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮਿਥੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, COVID-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਛਤ ਦੀਆਂ
ਮਬਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮਵੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਿੂੰ ਗ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਕਸੇ ਖੇਤਰ ਮਵੱ ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸਫਲ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਪਰਬੂੰਧ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋ ਮੜਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੀ ਸਿਰੱ ਥਾ ਦੀ ਮਟਕਾਊਪੁਣੇ ਦੀ ਰੱ ਮਖਆ
ਕਰਨ ਮਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਧਆਨ ਨਾਲ ਮਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਲੱਛਣ (ਲੱਛਣਾਂ) ਨਾ ਮਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਵਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਨਰਉਤਸ਼ਾਮਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਮਵਮਗਆਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
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ਮਬਿਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਗਤ-ਪਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਛਾਣਦੀ
ਹੈ ਮਕ ਮਬਿਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਿਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਵੱ ਚ ਮਬਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਮਲਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘੱ ਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੱ ਚ ਫੈਲਣ, ਉੱਚ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੇ ਅਮਹਿ ਖਤਰੇ ਮਵੱ ਚ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ
ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਹਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਬਿਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਮਵੱ ਚ ਹਨ।
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਰਮਹਤ ਲੋ ਕਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਕੂੰ ਿ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਪਰੋਗਰਾਿ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਸਬੂੰ ਮਧਤ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
ਮਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਮਵਕਮਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਮਕ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ ਉਮਚੱ ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਮਕਆਂ ਨੂੰ ਵਰਮਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਵਆਪਕ ਲੱਛਣ ਰਮਹਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਮਿਥ: ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਕੱ ਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਤੱ ਥ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵੱ ਚ, COVID-19 ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ
ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਵਧੀਆਂ ਦੀ ਮਵਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਚਮਕਤਸਾ ਦੇ
ਵਸਤਆਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ (TGA) ਦੁਆਰਾ ਨੇਮੜਓਂ ਮਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਮਵੱ ਚ ਲਾਜਿੀ ਮਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ SARS-COV-2 (ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜੋ COVID19 ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਵਾਸਤੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਵਕਮਸਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵੱ ਚ, ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ-ਆਧਾਮਰਤ ਪਾਲੀਿੈਰੇਸ ਚੇਨ ਮਰਐਕਸ਼ਨ ਟੈਸਮਟੂੰ ਗ (PCR) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਵੱ ਚ
ਗੂੰ ਭੀਰ SARS-CoV-2 ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। PCR ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਿਨੇ ਮਵੱ ਚ SARS-CoV-2 ਵਾਸਤੇ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਣਵੂੰ ਮਸ਼ਕ ਟੁਕਮੜਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ TGA ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਮਧਆਨ ਨਾਲ ਿੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਮਜਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰੱ ਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਨਤਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜਸ ਰਾਹੀਂ COVID19 ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਰਮਜਸਟਰ ਆਫ ਥੈਰੇਮਪਊਮਟਕ ਗੁਡਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
TGA ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia.

ਮਿਥ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਹੈ
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ਤੱ ਥ: COVID-19 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (SARS-CoV-2) ਕਰਕੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦਾ ਮਹੱ ਸਾ
ਹੈ, ਜੋ ਿਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਰਪ ਮਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਾਂ ਆਿ ਜੁਕਾਿ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਬਿਾਰੀ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। COVID-19 ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦਮਸ਼ਤ ਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਮਵਚਕਾਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਂ ਇਮਿਊਨਟੀ ਮਵਖੇ ਮਵਕਟੋਰੀਅਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਮਵੱ ਚ, ਪੀਟਰ ਡੋਹਰਟੀ ਇੂੰ ਸਟੀਮਚਊਟ ਫਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਐਡ
ਮਡਜੀਜ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਬੋਰੇਟਰੀ (VIDRL), SARS-CoV-2 ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਮਹਲੀ
ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। VIDRL ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦਸਰੀਆਂ ਪਰਯਗ
ੋ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਮਵਸ਼ਵ ਮਸਹਤ ਸੂੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ
ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਮਬਿਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ
ਮਵਕਾਸ, ਪਰਿਾਮਣਕਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਖੁਸ਼ਮਕਸਿਤ ਹੈ ਮਕ SARS-CoV-2 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਉਮਚੱ ਤ

ਿਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮਨਿੱਜੀ ਰੋਗ-ਮਵਮਗਆਨ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਹਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗਰਾਫ ਦੀ ਟੇਢੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ
ਮਸੱ ਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਵੱ ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਾਹਕੁੂੰ ਨ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਮਵੱ ਚ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ
ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਰਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਮਖਆ ਅਤੇ ਮਬਿਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੌਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਮਖਆ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਅਤੇ ਮਵਸ਼ਵ ਭਰ ਮਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੂੰ ਕਮੜਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ
ਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਥ: ਿਾਸਕ ਬੇਅਸਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਮਖਅਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤੱ ਥ: ਿਾਸਕ ਨੂੰ , ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਮਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ, ਅਤੇ
ਮਬਿਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹਣਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਿਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਜਆਦਾਤਰ ਸਾਹ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, SARS-CoV-2 (ਜੋ COVID-19 ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਿੁੱ ਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ
ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਿੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਮਵਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਖੂੰ ਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਛੱ ਕ ਿਾਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਲਣਾ ਦਮਸ਼ਤ ਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ , ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ
COVID-19 ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਮਬਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਮਜਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਗਰਸਤ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰੱ ਮਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਾਸਕ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱ ਮਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਸੇ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ
ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ COVID-19 ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਿਾਸਕ ਪਮਹਨਣਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਦਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ
ਮਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹਣਾ ਅਤੇ ਮਬਿਾਰ
ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਿਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਿਾਸਕ ਪਮਹਨਣਾ ਅਸੁਰੱਮਖਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱ ਮਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੀ। ਮਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਮਤਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱ ਮਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਲੂੰਬੇ
ਸਿੇਂ ਤੱ ਕ ਿਾਸਕ ਪਮਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ।

COVID-19 ਪਰਤੀ ਆਸਟਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਤੀਮਕਮਰਆ ਮਵੱ ਚ ਪਰਿਖ
ੁੱ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਚਤ ਰਮਹਣ ਲਈ ਇਸ
ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੱ ਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰੋ।
SBS ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ COVID-19 ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ

ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਊਜਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੱ ਚ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ, www.australia.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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