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COVID-19 – ਆਮ ਪ ੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤ ੇCOVID-19 ਕੀ ਹ?ੈ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ ਵੁੱਡਾ ਪਰਰਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ ਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ‘ਸੀਵੀਅਰ ਅਰਕਊਟ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰਸੰਡਰੋਮ (SARS) ਅਤ ੇ'ਰਮਡਲ ਈਸਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰਸੰਡਰੋਮ (MERS)।  ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦ ੇ
ਹੂਬੇਈ ਪਰਾਂਤ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਬਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ COVID-19 ਹੈ। 

ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? 
COVID-19 ਦੇ ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਰਾਹੀਂ ਇੁੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੁੱਕ ਫਲੈਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ: 

• ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦ ੇਲਾਗਗਰਸਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਦ ੇਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲੇ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਰਵੁੱਚ ਉਸ ਨਾਲ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ। 

• ਲਾਗ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਰਕਸ ੇਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਖੰਘਦਾ ਜਾਂ ਰਛੁੱਕਦਾ ਹੈ। 
• ਲਾਗ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਰਛੁੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸਤਹਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਦਰਵਾਰਜ਼ਆਂ ਦੇ 

ਹੈਂਡਲਾਂ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਾਂ) ਨੂੰ  ਛੂਹਣਾ, ਅਤ ੇਫੇਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਰਚਹਰੇ ਨੂੰ  ਛਹੂਣਾ। 

COVID-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਕੀ ਹਨ? 
COVID-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲੂਆਂ (flus) ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਬ ਖਾਰ 

• ਗਲ਼ਾ ਖਰਾਬ 

• ਖੰਘ 

• ਥਕਾਵਟ 

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਰਵੁੱਚ ਮ ਸ਼ਰਕਲ। 

ਹਾਲਾਂਰਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਚੰਤਾ ਦਾ ਰਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੁੱਖਣਾ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਲੁੱ ਛਣ ਰਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜ ਕਾਮ ਜਾਂ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ – ਨਾ ਰਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। 
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ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱ ਛਣ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 
ਜੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਵੁੱਚ ਪਹ ੰ ਚਣ ਦੇ 14 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ 14 
ਰਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤ ਹਾਡੇ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱ ਛਣ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਤ ਰੰਤ ਮ ਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤ ੇਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਰਮਲਣ ਦਾ 
ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਤ ਹਾਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਹ ੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਸਹਤ ਕਲੀਰਨਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 
ਦੇ ਇਰਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤ ਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਕਸ ੇਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ 
ਰਵੁੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਨੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਰਵੁੱਚ ਤਦ ਤੁੱਕ ਅਲਰਹਦਾ ਰਰਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁੱਕ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਅਰਧਕਾਰੀ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਸੂਰਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਕ ਤ ਹਾਡ ੇਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ 
ਰਕਰਰਆਵਾਂ ’ਤ ੇਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਨੂੰ  COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਦੁੱ ਸਗੇਾ ਰਕ ਕੀ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ।  

ਤ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤ ਸੀਂ ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

• ਤ ਸੀਂ ਰਪਛਲੇ 14 ਰਦਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਵੁੱਚ ਬ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਹ-
ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਤ ਸੀਂ ਰਪਛਲੇ 14 ਰਦਨਾਂ ਰਵੁੱਚ COVID-19 ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਰਕਸ ੇਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਰਹੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਰਵੁੱਚ ਬ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਤ ਹਾਨੂੰ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੁੱਚ ਰਵਚਰਨ ਕਰਕੇ ਤੀਬਰ ਨਮਨੂੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ 

• ਤ ਸੀਂ ਇੁੱਕ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ ਹੋ ਜੋ ਰਸੁੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ 
ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬ ਖਾਰ ਹੈ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤ ਹਾਡਾ 
COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੁੱਖਣਾ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਰਕ COVID-19 ਵਰਗੇ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 
ਰਵੁੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੇਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਮੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ, 
ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਾਮਰਲਆਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਟਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਠੀਕ ਮਰਹਸਸੂ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ ਅਤ ੇਉਪਰੋਕਤ ਕਸਟੌੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਰਕਸਨੂੰ  ਅਲਰਹਦਾ ਰਰਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਰਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਵੁੱਚ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਅੁੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਹ ੰ ਚ ੇਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਚੋਦ ੇਹਨ ਰਕ 
ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਰੜਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 14 ਰਦਨਾਂ ਵਾਸਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲਰਹਦਾ ਰਰਹਣ।  
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ਰਜਸ ਰਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਰਹ ਰਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲਰਹਦਾ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਜੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਅਲਰਹਦਾ ਰੁੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਨਰਣਾ ਕੇਸ-
ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਅਲਰਹਦਾ ਰਰਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤ ਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਅਲਰਹਦਗੀ (home 

isolation) ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤੁੱਥ ਸ਼ੀਟ ਪੜਹੋ।  

ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਅਲਰਹਦਾ ਰਰਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਜੇ ਤ ਹਾਡ ੇਰਵੁੱਚ COVID-19 ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਰਰਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ 
ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  ਰੋਰਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤ ਹਾਨੂੰ  ਤਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਰਰਹਣ ਲਈ ਆਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਘਰੇ ਰਰਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਤ ਸੀਂ:  

• ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤ ੇਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ 
• ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਵਾਸਤ ੇਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਆਉਣ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਛੁੱਡ ਕੇ 

ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਹੰਦ ੇਹੋ 

• ਰਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ  ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੰਦੇ — ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਰਹੰਦੇ ਹੋ 

ਤ ਹਾਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਘਰ ਰਵੁੱਚ ਮ ਖੌਟਾ (mask) ਪਰਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਰਧਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨੋ (ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ)। 

ਤ ਹਾਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਅਲਰਹਦਗੀ (home isolation) ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤੁੱਥ ਸ਼ੀਟ ਪੜਹ ੋ

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ (Social distancing) COVID-19 ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਨੂੰ  ਧੀਮਾ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਦਾ ਇੁੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਰਹਣਾ ਜਦ ਤ ਸੀਂ ਰਬਮਾਰ ਹੋ, ਵੁੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੁੱਠਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਰਵਚਕਾਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾਕੇ ਰੁੱ ਖਣਾ ਅਤ ੇਹੁੱਥ ਰਮਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ  ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੁੱਚ 
ਗੰਭੀਰ ਲੁੱ ਛਣ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਵੁੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਰਸਹਤ ਸਮੁੱ ਰਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।  

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
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ਤ ਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰ ਟੀਨ ਨੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਰਤਣਾ 
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਗੰਭੀਰ ਰਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਖਤਰਾ ਰਕਸਨੂੰ  ਹੈ? 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ ਝ ਕ  ਲਾਗਗਰਸਤ ਲੋਕ ਰਬਲਕ ੁੱਲ ਵੀ ਰਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕ ਝ ਕ  ਨੂੰ  ਹਲਕੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹੋਣਗ ੇਰਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਮ ੜ-ਰਸਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਕ ਝ ਹੋਰ, ਬਹ ਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹ ਤ ਰਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ 
ਰਮਲੇ ਰਪਛਲੇ ਅਨ ਭਵ ਤੋਂ, ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਨ: 

• ਰਵਗੜ ਚ ੁੱ ਕੀ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ) 
• ਬਜ਼ ਰਗ ਲੋਕ 

• ਆਰਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਰਨਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਰਕਉਂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਚਰਕਾਲੀਨ ਰਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 
ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 

• ਰਚਰਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

• ਗਰ ੁੱ ਪ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

• ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸ ਰਵਧਾਵਾਂ ਰਵਚਲੇ ਲੋਕ 

• ਬਹ ਤ ਛੋਟੇ ਬੁੱਚੇ ਅਤੇ ਦ ੁੱ ਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲ।* 
 

*ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਨੰੂ ਖਤਰਾ, ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪਰਸਾਰਣ ਰਵੁੱਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਨਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, 
ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰਵਆਪਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਰਵੁੱਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਰਵੁੱਚ COVID-19 ਦੇ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਮਾਮਰਲਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ 
ਹਨ। ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਦਦਗਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਰਵੁੱਚ ਰਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 
ਹੁੱਥਾਂ ਅਤ ੇਰਛੁੱਕਣ/ਖੰਘਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤ ਸੀਂ ਰਬਮਾਰ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣਾ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਰਖਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੁੱ ਰਖਆ ਹੈ। ਤ ਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਅਤ ੇਟੋਆਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ। 

• ਆਪਣੇ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਰਛੁੱਕਣ ਨੂੰ  ਕਵਰ ਕਰੋ, ਰਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ  ਕੂੜੇਦਾਨ ਰਵੁੱਚ ਸ ੁੱ ਟੋ, ਅਤ ੇਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਰਰਤ ਹੈਂਡ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਰਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ (ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਰਹੋ)। 
• ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਰਨਭਾਓ। 
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ਕੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ ਰਵਧਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦਸੋਤਾਂ 
ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ ਰਵਧਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਕਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਰਜਕਰਯੋਗ ਸਮੁੱ ਰਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ COVID-19 ਵੁੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਇੁੱਕ ਰਸਹਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵੁੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਪਰਤੀਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ ਰਵਧਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜੇ: 

• ਤ ਸੀਂ ਰਪਛਲੇ 14 ਰਦਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ 

• ਤ ਸੀਂ ਰਪਛਲੇ 14 ਰਦਨਾਂ ਰਵੁੱਚ COVID-19 ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਰਹੇ ਹੋ  

• ਤ ਹਾਨੂੰ  ਬ ਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਖਾਂਸੀ, ਗਲ਼ਾ ਖਰਾਬ, ਸਾਹ ਚੜਹਨਾ)।  

1 ਮਈ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ਵਾਸਤ ੇਇਨਫਲੂਐਜ਼ਂਾ ਦਾ ਲੋਦਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਰਕਸੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਸ ਰਵਧਾ 
ਰਵਖੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹੋ।  

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਜਦ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ ਰਵਧਾਵਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਕ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ  ਛਟੋਾ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਕ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ  ਇੁੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਦੋ ਮ ਲਾਕਾਤੀਆਂ ਤੁੱਕ ਸੀਮਤ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਕ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਰਵੁੱਚ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਸ ਰਵਧਾ ਵੁੱਲੋਂ 
ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਰਕਸ ੇਖਾਸ ਖੇਤਰ ਰਵੁੱ ਚ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਰਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੁੱਚ  

• ਵੁੱਡੇ ਗਰ ੁੱ ਪ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇਕੁੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

• ਰਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਰ ੁੱ ਪ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਾ ਆਉਣ 

• 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੁੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਵਾਏ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ। 

ਜੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸ ਰਵਧਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ  ਰਮਲਣ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ 
ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਬਣੇ ਰਰਹਣਾ, ਪੋਸਟਕਾਰਡ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਕਲਾਰਕਰਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣਾ 
ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।   

ਕੀ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਇਕੁੱਠਾਂ ਰਜਵੇ ਰਕ ਸੰਗੀਤ-ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਖਡੇਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਵਖੇ ਜਾ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਵੁੱਚ COVID-19 ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੁੱਚ ਰਵਆਪਕ ਪਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਧੀਮਾ ਕਰਨ 
ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਹਰੀ ਇਕੁੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  500 
ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  
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ਅਤੀ-ਅਰਹਮ ਕਾਰਜਬਲਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਜਾਂ 
ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹਨਾਮੇ ਰਵੁੱਚ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀਆਂ, ਦ ਕਾਨਾਂ, 
ਸ ਪਰਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਕਮਜ਼ੋਰ (vulnerable) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸ ਰਵਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ ਰਾਡੇ ਦੇ ਆਰਦਵਾਸੀ ਅਤ ੇਟੋਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪੂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮ ਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ  
ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੁੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਹਮ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਰਚਰਕਾਲੀਨ 
ਰਬਮਾਰੀ ਹੈ। 
 

ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕੁੱਠਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਜੰਮ, ਬਾਰ, ਮੂਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 
ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਖਆਲ ਹੈ? 
18 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦ ੇਅੰਦਰ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰਠਤ ਇਕੁੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 100 ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁੱਤਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਜਨਹ ਾਂ 
ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਜਗਹਾ ਦ ੇਆਕਾਰ, ਇਸ ਰਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਰਖਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ’ਤ ੇਰਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸ ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਤ ਰਨ-ਰਫਰਨ ਲਈ ਰਕੰਨਹ ੀ ਕ  ਜਗਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਵੁੱਥ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਹੁੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਰਚਤ ਕੂੜਾਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਕਸਰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

•  ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਰਬਮਾਰ ਮਰਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਤ ਹਾਨੂੰ  ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਰਜਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਰਬਤਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰਜੁੱਥ ੇਬਹ ਤ ਸਾਰੀ ਰਹਲਜ ੁੱ ਲ ਅਤ ੇ

ਅੰਤਰਰਕਰਰਆ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੋਈ ਬਾਰ ਜਾਂ ਨਾਈਟਕਲੁੱ ਬ।  
• ਤ ਹਾਨੂੰ  ਅਰਜਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟ ੇਨਹੀਂ ਰਬਤਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰਜੁੱਥੇ ਰਹਲਜ ੁੱ ਲ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਥੇਟਰ, 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਸਨੇਮਾਘਰ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ। 
• ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨਾਂ ਰਵਖੇ ਅਰਧਕਤਮ ਸਮਰੁੱਥਾ ਲੋੜਾਂ ’ਤ ੇਪ ਨਰ-ਰਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਰਖਆ 100 ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ 

ਹੋਵ।ੇ  

ਰਜੰਮਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਸਨੇਮਾਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਜਦ ਤੁੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਵਧੀਆ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਰੁੱਖਦੇ ਹਨ। 
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ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਬੁੱਸਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ 
ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਖਆਲ ਹੈ?  
ਸਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤ ੇਪ ਨਰ-ਰਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਕਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 
ਰਵੁੱਚ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲੁੱ ਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੁੱਟ ਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।  

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਫਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ 
ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਸੇ ਇੁੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤ ੇਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਰਖਆ ਨੂੰ  ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਲਾਗ ਲੁੱ ਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 
ਵਧੇਰੇ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ’ਤ ੇਮ ੜ-ਰਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਪਰਰਟ ਆਫ ਤਸਮਾਨੀਆ ਨੂੰ  ਇੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਮੰਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।  

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤ ੇਸਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਪਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤ ੇਬੈਠੋ। 

ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਗਰ ੁੱ ਪ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਰਚਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਰਜੁੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।  

ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਰਵੁੱਚ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਅਜ ੇਵੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
ਹਾਂ, ਤ ਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਸੰਗਰਠਤ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਇਕੁੱਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਲਾਹਨਾਮੇ ਰਵੁੱਚ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲ, 

ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀਆਂ, ਦ ਕਾਨਾਂ, ਸ ਪਰਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਰਬਮਾਰ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਘਰੇ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਤੁੱਕ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਰਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਕੀ ਮੈਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ  ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤ ੇਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਕਰਰਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ ਰਸਫਾਰਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਬੁੱਚਾ ਰਬਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਉਸਨੂੰ  ਘਰੇ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕੀਟਾਣਆਂੂ ਨੂੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਤੁੱਕ 
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਰਕਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਹ ਣ ਤੁੱਕ, ਰਵਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਰਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਜਨਹ ਾਂ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਰਵੁੱਚ COVID-19 ਰਬਮਾਰੀ ਰਵਕਰਸਤ ਹ ੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਬਹ ਤ ਹਲਕੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਰਕ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਰਵਚਕਾਰ ਪਰਸਾਰਣ ਬਹ ਤ ਘੁੱਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਰਸੰਗਾਪ ਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ 
ਠੋਸ ਰਮਸਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
 



 

 

Coronavirus disease (COVID-19) 8 

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਰਚਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ ਰਜੁੱਥ ੇਵੀ 
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਓਥ ੇਬੁੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਬਾਰੇ ਰਸੁੱ ਰਖਅਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਖਆਲ ਹ?ੈ 
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਰਖਆ ’ਤ ੇਰਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨ ਸਾਰ, ਵੁੱਡੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਕਰਰਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਸਥਰਗਤ ਜਾਂ ਰੁੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਡ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਰਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਖਡਾਰੀ, ਕੋਚ, ਮਚੈ ਅਰਧਕਾਰੀ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 
ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ 

ਕੀ ਮੈਨੂੰ  ਰਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ (mask) ਪਰਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਰਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਰਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋਲਾਗਗਰਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਬਮਾਰੀ 
ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਤੁੱਕ ਪਰਸਾਰਣ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤ ੇਜਨਤਾ ਦੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਮ ਖੌਰਟਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ www.health.gov.au  

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ  1800 020 080 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤ ੇਦ ੇਸੁੱਤ ਰਦਨ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੰ  ਰਲਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ ਬਾਨੀ ਅਨ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 131 450 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।   

ਤ ਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਫਨੋ ਨੰਬਰ ਏਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: www.health.gov.au/state-

territory-contacts 

ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਹਤ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ।  

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

