ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਨਾਲ
ਸੰਬਧ
ੰ ਤ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
COVID-19 ਇੱਕ ਨਵਾਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਿੋ ਲੋ ਕਾਾਂ ਜਵੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਸਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬੀਮਾਰੀ (COVID-19) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂ ੰ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਜਵਭਾਗ (Department of Health and Human Services DHHS) ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੋਖ:ੋ
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
COVID-19 ਸੰਕਰਜਮਤ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਮਹਣੇ-ਸਾਮਹਣੇ ਿਾਾਂ ਘਰ-ਪਜਰਵਾਰ
ਜਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਮਹਣੇ-ਸਾਮਹਣੇ 15 ਜਮਨਟਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਿਾਾਂ ਜਕਸੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗਰਸਤ
ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਜਟਆਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ ਜਕਸੇ ਬੰਦ ਥਾਾਂ ਜਵੱਚ ਸਮਾਾਂ ਜਬਤਾਉਣਾ।
ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ COVID-19 ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਜਕਸੀ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਹੋਰਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਖ ਰੱਖੋ। ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੋਖ:ੋ
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂ ੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
•

ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੌ ਿਾਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਜਵੱਚਕਾਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

•

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸੈਂਕੇਡਾਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬੂਨ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਿਾਾਂ ਹੈਂਡ ਡਰ ਾਇਰ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾਓ।

•

ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਿਾਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ।

•

ਖੰਘਦੇ ਿਾਾਂ ਜ ੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਟਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਉੈੱਤਲੀ ਬਾਾਂਹ ਿਾਾਂ
ਕੂ ਹਣੀ ਜਵੱਚ ਖੰਘੋ ਿਾਾਂ ਜ ੱਕ ਮਾਰੋ।

•

ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਠੀਕ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਘਰ ਜਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਮਾਤਰਾ ਜਵੱਚ ਦਵਾਈ ਹੈ।

•

ਜਸਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਰੀ ਰੱਖੋ; ਜਸਗਰੇਟਨੋ ਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੇ ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ
ਪੂਰੀ ਕਰੋ।

•

ਐਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਜਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਖਰੀਦੋ ਜਿਸ ਜਵੱਚ 60 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ।
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•

ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਜਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਤਾਾਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਆਮਲ ਜਵੱਚ ਜਲਆਉਣੀ ਜਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਿਾਾਂ ਸਾਮਾਜਿਕ ਦੂ ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਜਵੱਚ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਰੱਖਣਾ।
ਇਹ COVID-19 ਵਰਗੀਆਾਂ ੂ ਤ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ
ਜਦੱਤੇ ਤਰੀਜਕਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂ ਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਜਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•

ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਿਦੋਂ ਉਹ ਸੰਕਰਜਮਤ ਹੋਵੇ ਿਾਾਂ ਉਸ ਜਵੱਚ

•

ਖੰਘਣ ਿਾਾਂ ਜ ੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ।

•

ਅਜਿਹੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿਾਾਂ ਸਤਹਾਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਿਾਾਂ ਟੈਬਲ) ੂ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਚਹਰਾ ਿਾਾਂ ਮੂਹ
ੰ ੂ ਣ ਨਾਲ ਿੋ
ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੰਘ ਿਾਾਂ ਜ ੱਕ ਨਾਲ ਸੰਕਰਜਮਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੂ ਰੀ ਨੂ ੰ ਅਮਲ ਜਵੱਚ ਜਲਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖ:ੋ
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-onsocial-distancing.pdf

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (Covid-19) ਅਤੇ ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ
ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵੱਚ ਜਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਿੇਕਰ:
•

ਤੁ ਸੀਂ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਰਾਤ 12 ਵਿੇ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਆਏ ਸੀ, ਿਾਾਂ

•

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਏ
ਹੋ,

ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ 14 ਜਦਨਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ (ਦੂ ਜਿਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ:
ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਸਟਰ ਲ
ੇ ੀਆ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸੱਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਾਂ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ
14 ਜਦਨਾਾਂ ਲਈ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਜਵੱਚ ਰਜਹ ਸਕੋ।
ਖਾਸੀ ਪਜਰਸਜਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਦੇ 14ਵੇਂ ਜਦਨ ਰਾਤ 12 ਵਿੇ ਤਕ ਉੈੱਥੋ ਰਹੋ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤੀਆਾਂ ਪਜਰਸਜਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਥਾਾਂ ੜ
ੱ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ

•

ਐਮਰਿੇਂਸੀ ਜਵੱਚ

•

ਉਨਹ ਾਾਂ ਪਜਰਸਜਥਤੀਆਾਂ ਜਵੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਉਸ ਥਾਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੈੱਥੇ ਰਜਹੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਾਾਂ ਉਸ
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ਲੱ ਣ ਸਾਮਹਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਜਟਆਾਂ ਦੀ ਜਮਆਦ ਦੌਰਾਨ।

ਜਵਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ 14-ਜਦਨ ਦੀ ਜਮਆਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ (ਦੂ ਜਿਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ) ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਿਾਾਂ ਉਹ
ਉੈੱਥੁ ਡਾਕਟਰੀ ਿਾਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-publiccoronavirus-disease-covid-19#u-self-quarantineu
ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਿਾਣਕਾਰੀ
20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂ ੰ ਰਾਤ 9:00 ਵਿੇ ਤੋਂ, ਤੁ ਸੀਂ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਕ ਤੁ ਸੀਂ:
•

ਆਸਟਰ ੇਲੀਆਈ ਜਸਟੀਿਨ ਹੋ

•

ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਨੇਂ ਟ ਰੇਜ਼ੀਡੇਂਟ ਹੋ

•

ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਜਨਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਦੇ ਜਸਟੀਿਨ ਹੋ

•

ਆਸਟਰ ੇਲੀਆਈ ਜਸਟੀਿਨ ਿਾਾਂ ਪਰਮਾਨੇਂ ਟ ਰੇਜ਼ੀਡੇਂਟ ਦੇ ਤਤਕਾਜਲਕ ਫੈਜਮਲੀ ਮੈੰਬਰ ਹੋ।

ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਜੰ ਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Smart Traveller ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖ।ੋ

ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਜਵੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਜਥਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਰੀਬ $20,000 ਤਕ
ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ , ਿਾਾਂ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ $100,000 ਤਕ ਦੇ ਿੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਜਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ Medicare ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?
ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਿੋ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਜਵੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਿੋ Medicare ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਉਨਹ ਾਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਹੈਲਥ
ਿਾਾਂ ਟਰ ੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੇਸ਼ਨ (ਜਸਹਤ ਿਾਾਂ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਜਚਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਕ ਤੁ ਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ:
•

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਲਾਿ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਜਵਕਟੋਰੀਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਿਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਐਂਬੂਲੇਂਸ ਟਰ ਾਾਂਸਫਰ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਸਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕ ਉਨਹ ਾਾਂ ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ ਿੁੜਹੀਆਾਂ
ਸਮੱਜਸਆਵਾਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲੱ ਣ ਹਨ ਅਤੇ ਿੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਵੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱ ਣ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ?
COVID–19 ਨਾਲ ਪੀਜੜਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਜਸਰਫ ਹਲਕੇ ਲੱ ਣਾਾਂ ਨਾਲ ਪੀਜੜਤ ਹੋਣੇਗੇ। ਪਰ, ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹਨ ਜਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਾਂ
ਅਤੇ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਜਸਆਵਾਾਂ ਨਾਲ ਪੀਜੜਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਗੰਭੀਰ ਲੱ ਣਾਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱ ਣਾਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ:
• ਬੁਖਾਰ
•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸਾਹ ਫੂ ਲਣਾ

•

ਖੰਘ

•

ਗਲੇ ਜਵੱਚ ਦਰਦ

•

ਥਕਾਨ ਿਾਾਂ ਥਕਾਵਟ।
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਦੰਡ ਹਨ?

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਜਕਸਨੂ ੰ ਹੈ?
•

ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ

•

ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕ ਿਾਾਂ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੋ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਜਸਆਵਾਾਂ ਨਾਲ ਪੀਜੜਤ ਹੋਣ

•

ਐਬੋਜਰਿਨਲ ਿਾਾਂ ਟੋਰਸ ਸਟਰ ੇਟ ਦੀਪਵਾਸੀ ਲੋ ਕ

ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਾਂ?
ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਜਕਸੇ ਖਤਰਾ ਸ਼ਰੇਣੀ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਮਆਦ ਿਾਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਜਪਸ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਜਦਨਾਾਂ ਜਵੱਚ 14
ਬੁਖਾਰ ਿਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜਵੱਚ ਕਮੀ, ਖੰਘ ਿਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
-

ਆਪਣੇ GP ਅਤੇ ਐਮਰਿੇਂਸੀ ਜਡਪਾਰਟਮੇਂਟ ਨੂ ੰ ਪਜਹਲਾਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਲੀਜਨਕ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀ
ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦਓ ਤਾਾਂਿੋ ਉਹ ੂ ਤ ਦੇ ਉਜਚਤ ਜਨਯੰਤਰਨ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ

-

ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਮਰਜਪਤ ਹਾਟਲਾਇਨ ਨੂ ੰ 1800 675 398 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦਨ ਜਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਜਵੱਚ ਸੱਤੋ
ਜਦਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਨੁ ਵਾਦ ਿਾਾਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ 131 450 ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ।

ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਾਂ ਤੇ 000 ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੇਂਸ ਲਈ ਜਬਨੈ ਕਰੋ।
ਆਪਰੇਟਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ (ਟਰ ੈਵਲ) ਜਹਸਟਰੀ ਦੱਸੋ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਜਕੱਥੇ ਸਜਥਤ ਹਨ?

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੀ ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖ:ੋ
https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resourcescoronavirus- disease-covid-19
ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖ:ੋ https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novelcoronavirus-2019-ncov-health-alert
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ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਜਵੱਚ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਜਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨਹ ਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਜਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਲੱ ਣ
ਹੋਣ, ਉਹ ਇਨਹ ਾਾਂ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਜਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ:
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#where-are-thecoronavirus-assessment-centres

