Coronavirus (COVID-19) ਮਹ#ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰਖਣਾ

Coronavirus (COVID-19) ਮਹ#ਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ5ਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ# ਆਮ ਪ5ਿਤਿਕ5ਆਵ#
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਤੁਸD ਇਕੱ ਲੇ ਨਹD ਹੋ।
ਇਸ ਸਮF ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼# ਹਨ ਜੋ ਤੁਸD ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਚੰ ਗੇ ਿਨਤਨNਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ, ਿਜਨO# ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਆਹਾਰ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਨDਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ।
• ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਫੋਨ ਤੇ ਜ# ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਨRਲੋ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਓਹਨ# ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤ#ਵ# ਦੇ ਬਾਰੇ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਿਕ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਖਾਣਾ, ਰਸਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ Vਥੇ ਇਹਨ# ਚੀਜ਼# ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਮਦਦ ਮੰ ਗੋ।
• ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰ ਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜ# ਘੱ ਟ ਕਰੋ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸD ਖ਼ਬਰ# ਿਵੱ ਚ ਪ5ਸਾਿਰਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾਵ# ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਚੰ ਿਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ# ਤੁਸD ਇਨO# ਤੱ ਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਜ# ਦੋ
ਵਾਰੀ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਇਤਬਾਰੀ ਸਰੋਤ# ਦੀ ਵਰਤZ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸD ਇੰ ਟਰਨ[ਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹD
ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ# ਤੁਸD ਿਕਸੇ ਿਮੱ ਤਰ ਜ# ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤZ ਤਾਜ਼ਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਖਾਉਣ ਜ# ਪੜO ਕੇ
ਦੱ ਸਣ।
• ਉਹਨ# ਲੋ ਕ# ਲਈ ਜੋ ਪਿਹਲ# ਤZ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ# ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ# ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤ# ਛੇਤੀ ਹੀ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਣਾ
ਹਾਲ#ਿਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦਾ ਸਮ# ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜOੇ ਸਮF ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸD ਕਈ ਚੀਜ਼# ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ#। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ coronavirus (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਹੌਲੀ
ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਧਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ# ਿਵੱ ਚZ ਿਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, TIS National ਨੂੰ 131 450 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਫੋਨ Vਪਰ ਸੰ ਪਰਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ।

Beyond Blue ਿਵਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਧਨ beyondblue.org.au ਤੇ ਪ5ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਬaਡ ਬਲੂਅ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ 1300 22 4636 ਤੇ
ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੈbਬਚੈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜOੇ ਸਮF ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ5ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Lifeline ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ, ਨਾਲੇ ਸੰ ਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਪ5ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸD 13 11 14 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (24
ਘੰ ਟੇ/7 ਿਦਨ), 0477 13 11 14 Vਪਰ ਫੋਨ ਰਾਹD ਸੁਨNਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤZ – ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਏ ਈ ਐਸ ਟੀ ਤੱ ਕ, 7 ਰਾਤ#) ਜ# ਆਨਲਾਈਨ
ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.lifeline.org.au/crisis-chat (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤZ – ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤੱ ਕ, 7 ਰਾਤ#)।
Department of Health and Human Services (ਡੀ ਐਚ ਐਚ ਐਸ) ਸਾਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ coronavirus (COVID-19)
ਬਾਰੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ5ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ:
www.coronavirus.vic.gov.au/translations

ਤੁਸD Coronavirus hotline ਨੂੰ 1800 675 398 (24 ਘੰ ਟੇ ਹਰ ਿਦਨ/7 ਿਦਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ) ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਪ5ਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਰਲ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਪ5ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰੋ Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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ਇੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ About Coronavirus (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirusdisease-covid-19>
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