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Coronavirus disease 

(COVID-19)

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ �ੀਟ ਨੰੂ ‘ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ’, ‘ਇਕੱਲਤਾ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਿਲਕ  ਇਕੱਠ� ਲਈ ਸਲਾਹ’ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੋ ਕੇ ਪੜ� ੋਿਜਹੜੀ  www.health.gov.au/covid19-resources ਤ ੇਉਪਲੱਭਧ ਹ।ੈ

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ� ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ? 

ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀਆਂ  ਿਵੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜ� ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੀਕੇ �ਾਮਲ ਹਨ| ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹਰੋ ਲੋਕ� ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ|

ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ COVID-19 ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜ ੇਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ: 

 ਿਕਸੇ ਛੂਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜ� ਇਸਦ ੇਲੱਛਣ ਪ�ਗਟ  ਹਣੋ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ| 

 ਿਕਸੇ ਪ�ੁਟੀ ਕੀਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਜਸਨੰੂ ਖ�ਸੀ ਹ ੈਜ� ਿਛੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜ�

 ਵਸਤਆੂਂ ਜ� ਸਤਹ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹ�ਡਲ ਜ� ਟੇਬਲ) ਜ ੋਿਕਸੇ ਪ�ੁਟੀ ਹੋਏ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਖੰਘ ਜ� 

ਿਛੱਕ ਤ� ਦੂਿ�ਤ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਉਪਰੰਤ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਜ� ਿਚਹਰ ੇਨੰੂ ਛੂਹਣਾ| 

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਦੂਿਜਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਜਨ� � ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਕਫਾ ਹਵੇੋਗਾ,  ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮ�ੁਕਲ ਹੋਵੇਗਾ|

ਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�? 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਤ� ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਹ ੋ- ਇਹ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜ ੋਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ|ੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਅਤੇ ਿਛੱਕ/ਖ�ਸੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਿਭਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਧਵੋੋ|

 ਆਪਣੀ ਖ�ਸੀ ਅਤੇ ਿਛੱਕ ਨੰੂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਿਟ�ਆੂ ਂਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਟੋ, ਅਤ ੇਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਅਤੇ

 ਜੇ ਿਬਮਾਰ ਹ,ੋ ਤ� ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰ ੋ(ਲੋਕ� ਤ� 1.5 ਮੀਟਰ ਤ� ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹੋ)|

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਸੁ� ਹੁਣ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸਫਾਈ ਿਕਿਰਆਵ� ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ|ੋ

ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਆਮ ਪ�ਚਿਲਤ ਿਕਿਰਆਵ� ਤਹੁਾਡੇ ਅਤੇ ਹਰੋਨ� ਲਈ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ|  

ਇਹ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ - ਅਤ ੇਤੁਸ� ਇਹਨ� ਦੀ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਵਰਤ� ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ ੋ- ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ, ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ|
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ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਘਰ ਿਵੱਚ

ਘਰੇਲੂ

ਕੀਟਾਣੂ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਤ� ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1: 

 ਿਜਵ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਅਤ ੇਿਛੱਕ/ਖ�ਸੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ

 ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਅਤ ੇਚੁੰ ਮਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ|ੋ 

 ਿਜਆਦਾ ਛੂਹ ਿਵੱਚ ਆਉਣ  ਵਾਲੇ ਸਤਹ, ਿਜਵ� ਿਕ ਟੇਬਲ, ਰਸਈੋ ਦੇ ਬ�ਚ ਅਤ ੇਦਰਵਾਿਜਆ ਂਦੇ ਮੁੱ ਿਠਆ ਂਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ 

ਤੌਰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ|ੋ 

 ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ� ਕੇ ਜ� ਏਅਰ ਕੰਡੀ�ਿਨੰਗ ਨੰੂ ਲੋੜ ਮਤੁਾਿਬਕ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਧਾਓ| 

 ਦੁਕਾਨ� 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਆੱਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ|ੋ 

 ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ, ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੋਵ�, ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਹਨ?  

ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਥ ੇਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਹਨ* (ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਵ� ਤ� ਇਲਾਵਾ)

 ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰ ੇਿਵੱਚ ਕਰੋ

 ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖੋ

 ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜ ੇਸੰਭਵ ਹਵੋੇ ਤ� ਇਕ ਿਖੜਕੀ ਖੁੱ ਲ�ੀ ਰੱਖੋ

 ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜਦ� ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਮਰ ੇਿਵੱਚ ਹੋਣ ਸਮ� ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ 

ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ 

 ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ 65 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ਰੁਗ  ਜ� ਪਰੁਾਣੀ 

ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ,  ਜ ੇਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� ਵੱਖਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ 
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ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ 

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1: 

 ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹ ੋਤ� ਘਰ ਰਹੋ

 ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜ� ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ ਜ� ਫੋਨ ਕਾੱਲ ਦੁਆਰਾ ਮੀਿਟੰਗ� ਕਰੋ

 ਵੱਡੀਆ ਂਮੀਿਟੰਗਾ ਸਥਿਗਤ ਕਰੋ

 ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਿਟੰਗ� ਖੁਲ�ੇਆਮ ਕਰੋ

 ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਅਤ ੇਿਛੱਕ/ਖ�ਸੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਹ�ਡ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ

 ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਲੰਚ-ਰਮੂ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣੀ ਡਸੈਕ 'ਤੇ ਜ� ਬਾਹਰ ਕਰੋ

 ਿਜਆਦਾ ਛੋਹ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤ�ਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤਰੌ ਤੇ ਸਾਫ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ| 

 ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਿਖੜਕੀਆ ਂਖੋਲਕੇ ਜ� ਏਅਰ ਕੰਡੀ�ਿਨੰਗ ਨੰੂ ਲੋੜ ਮਤੁਾਿਬਕ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ

 ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਖਾਣੇ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

 ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ

 ਖਾਣੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ (ਕੰਟੀਨ) ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ� ਿਵਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰੂਨ ਅਰੋਗਤਾ ਨੰੂ 

ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੋ

 ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ� ਦੀ ਸਮ�-ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਠੱਪ ਜ� ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ  

ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1: 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ (ਜ� ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ) ਨਾ ਭੇਜੋ

1 ਡਾਲਟਨ ਐਟ ਅਲ ਤ� ਅਨੁਕੂਿਲਤ| ਪ�ਹੇਜ-ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ COVID -19 ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤੀ ਵਧੇਰੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਸ 

ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

* “ਬੀਮਾਰ” ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਬੁਖਾਰ ਤ� ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ COVID-19 ਦੀ ਜ�ਚ ਨਹ� ਹੋਈ ਪਰ 

ਿਫਰ ਵੀ  ਇਹ ਅਣਪਛਾਤਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

** ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ COVID-19 ਨੰੂ ਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਜੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਤ� ਇਹ ਮਿਹੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਚਾਰਨ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ| 

 *** ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ, SARS ਵਰਗੇ ਕੋਰੋਨਾਈਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| 

**** ਸਾਈਟ� ਿਜਵ� ਿਕ CDC ਯਾਤਰਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/travelers/index.html
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 ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਤ ੇਿਨਯਿਮਤ ਅੰਤਰਾਲ� ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

 ਅਿਜਹੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਸਥਿਗਤ ਕਰ ੋਜ ੋਜਮਾਤ� ਅਤੇ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਿਵਚਕਾਰ ਰਲਦੀਆ ਂਹਨ 

 ਕਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬਚੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਅਸ�ਬਲੀਆ ਂਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ

 ਿਨਯਮਤ ਹ�ਡ ਵਾਿ�ੰਗ ਅਤੇ ਸਮ�-ਸੂਚੀ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰੋ

 ਿਜਆਦਾ ਛੂਹ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਹ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ| 

 ਿਜੱਥ ੇਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਸਬਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ

 ਵਧੇਰ ੇਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ�ਣ ਅਤ ੇਕੰਡੀ�ਿਨੰਗ ਨੰੂ ਲੋੜ ਮਤੁਾਿਬਕ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰੋ| 

 ਖਾਣੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ (ਕੰਟੀਨ) ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ� ਿਵੱਚਸਖਤ ਸਵੱਛਤਾ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰ|ੋ 

ਜਨਤਾ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ

ਕੀਟਾਣੂਆ ਂਦੇ ਫੈਲਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ: 

 ਇਮਾਰਤ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਜ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਿਜਵ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ

 ਨਕਦੀ ਪੈਸ ੇਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਪ ਐਡਂ ਪੇ ਵਰਤੋ

 ਕੋਿ�� ਕਰੋ ਛੀੜ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ

 ਪਬਿਲਕ  ਟ��ਸਪਰੋਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਾਹਨ� ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ�ਣੀਆ ਂ

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਵ� ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਪਬਿਲਕ ਇਕੱਠ� ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਗੱਲ�

ਅਿਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਿਜਥ ੇਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਇਕਠ�  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਥ ੇਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਜੇ ਤਸੁ�

ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਕਾਰ/ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ�

ਇਸਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਖੋਮ� ਦਾ ਮਲੁ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 

ਇੱਕ ਪਿਹਲੂ ‘ਤ ੇਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਸਾਰਣ ਦੇ ਜਖੋਮ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|. 

ਸਮੋਵਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਤ�, ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਇਕੱਠ� ਨੰੂ 500 ਤ� ਘੱਟ ਲੋਕ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ� ਿਜਵ� ਿਕ ਹਲੈਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ� ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਰਿਵਸ ਵਰਕਰ� ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-

ਜ਼ਰਰੂੀ ਬਠੈਕ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|. 

ਪਬਿਲਕ  ਇਕੱਠ� ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ

www.health.gov.au/covid19-resources
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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ  ਿਵਖੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

ਤੇ ਜਾਓ|  

ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਤੋ� ਲਈ. www.health.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ|  

ਰਾ�ਟਰੀ ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਹਲੈਪ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 020 080 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ|ੋ ਇਹ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਸੱਤ ਿਦਨ 

ਖੁੱ ਲੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ|ੈ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦ  ਜ� ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� 131 450 ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ|ੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜ� ਪ�ਦੇ� ਪਬਿਲਕ  ਿਸਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ www.health.gov.au/state-territory-contacts

'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ| 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ| 

. 


