ਜੇ Coronavirus (COVID-19) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ
ਪੌਜ਼ਿਜ਼ਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪੰ ਜਾਬੀ

ਤੁਹਾਡੀ Coronavirus (COVID-19) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੌਜ਼ਿਜ਼ਿਵ ਆਈ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹੇ ਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਰਕ Department of Health and Human

Services (DHHS) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱ ਸੇ ਰਕ ਦਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹੇ ਿਰਹਣ ਨੂੰ ਬੂੰ ਦ ਕਿਨਾ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਿਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਕਿੋਨਾਵਾਇਿਸ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 1800 675 398 (24 ਘੂੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤ ਰਦਨ) ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੋ

ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋ ੋ ਅਤੇ ਖੰ ਘ
ਤੇ ਵ ਿੱ ਕਾਂ ਨੰ ਢਿੱ ਕੋ

ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ
ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਡਾਕਟਰੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰ
ਫੋਨ ਕਰੋ

ਮੈਨੂੰ ਦਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹੇ ਿਰਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰਕਉਂ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ Coronavirus (COVID-19) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੌਜ਼ਿਜ਼ਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਿਮੀ ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਹੋ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਇੱ ਥੇ ਵੱ ਡਾ
ਮੌਕਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਿਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਸੰ ਕਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿ ਰਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਘਿ ਰਵੱ ਚ ਿਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਜ਼ਹਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਚੀਿ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ Coronavirus (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਵਕਿੋਰੀਆ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਦਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹੇ ਿਰਹਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਕੱ ਥੇ ਿਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਰਬਨਾਂ ਰਕਤੇ ਿਾਹ ਰਵੱ ਚ ਿੁਰਕਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਿੂੰਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੂੰ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਹੋਗ।ੇ
ਇਹ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਿ ਹੈ, ਪਿ DHHS ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਜ਼ਹੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੌਰਜ਼ਰਟਵ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰ ਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ‘ਨੇ ੜਲੇ
ਸੂੰ ਪਿਕ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਰਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਨੇ ੜੇ ਕੂੰ ਮ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਜਕ ਇਕੱ ਠ ਰਵੱ ਚ ਸਨ।
ਰਜਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਿ ਰਵੱ ਚ ਿਰਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਿੂੰਤ ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਵੱ ਡੀ ਸੂੰ ਭਵਾਨਾ ਹੈ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ Coronavirus (COVID-19) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੌਰਜ਼ਰਟਵ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
DHHS ਜਨਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਿੀਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਜੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਜ਼ਿਆ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਨੋ ਿ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕੱ ਥੇ
ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਜ਼ਸਹਤ ਿੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਜ਼ਹਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਜ਼ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਜ਼ਕ ਿੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰ ਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜ਼ਦੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਰਕਵੇਂ ਿਰਹਣਾ ਹੈ
Coronavirus (COVID-19) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਿਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਜਾਂ ਸੰ ਕਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰਹਾਇਸ਼ ਜ਼ਵੱ ਚੋਂ
ਲਾਿਮੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਜ਼ਵੱ ਚ ਵੀ ਲਾਿਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
• ਵੱ ਖਿੇ ਕਮਿੇ ਰਵੱ ਚ ਿਰਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱ ਖਿਾ ਕਿ ਲਵੋ। ਰਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੂੰ ਦ ਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਰਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਹਾ
ਿੱ ਖੋ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਰਹਣ ਵਾਰਲਆਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪਿਕ ਰਵੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 1.5 ਮੀਟਿ ਦਿ ਿਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਕੋ ਕਮਿੇ ਰਵੱ ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨੋ (ਇਕ ਵਾਿੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ)।

• ਬਾਹਿੋਂ ਆਏ ਪਰਾਹੁਰਣਆਂ ਨੂੰ ਘਿ ਰਵੱ ਚ ਫੇਿੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਰਦਓ।
• ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਵੱ ਖਿਾ ਗ੍ੁਸਲਖਾਨਾ ਵਿਤੋ।
• ਆਪਣੇ ਗ੍ਲਾਸ, ਕੱ ਪ ਪਲੇ ਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਿ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖਿੇ ਿੱ ਖੋ।
• ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿ ਵਾਿੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਸਰਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਜਾਂ ਹੱ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿ ਵਿਤੋ ਰਜਸ ਰਵੱ ਚ
ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 60 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਵ।ੇ

• ਰਟਸ਼ ਰਵੱ ਚ ਖੂੰ ਘੋ ਅਤੇ ਰਛੱ ਕੋ ਰਫਿ ਤੁਿੂੰਤ ਰਟਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱ ਟ ਰਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਟਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਹਣੀ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ
ਉਪਿਲੇ ਰਹੱ ਸੇ ਰਵੱ ਚ ਖੂੰ ਘੋ ਜਾਂ ਰਛੱ ਕੋ।

• ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਸਾਫ ਕਿਨ, ਖੂੰ ਘਣ, ਰਛੱ ਕਣ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵ।ੋ
• ਘਿੇਲ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਫ ਕਿੋ ਅਤੇ ਕੱ ਪਰੜਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗ੍ੀ ਤਿਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਧੋਵੋ।
• ਦਰਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਟਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗ੍ ਲੱਗ੍ੇ ਕੜੇਦਾਨ ਰਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟੋ।
• ਗ੍ੂੰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੁੱ ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੱਜੀ ਘਿ ਜਾਂ ਅਪਾਿਟਮੈਂਟ ਰਵੱ ਚ ਿਰਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਗ੍ੀਚੇ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਰਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਵੱ ਚ ਏਧਿ ਓਧਿ
ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਿ, ਰਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਿਰੂਰੀ ਚੀਿਾਂ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ
ਕਹੋ।
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਦੇ ਅੂੰ ਦਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਿਲੇ ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਿੱ ਖ
ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਨਗ੍ਿਾਨੀ ਕਿੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬਦਤਿ ਹੋ ਿਹੇ ਹਨ ਪਿ ਗ੍ੂੰ ਭੀਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿੋ। ਜੇ ਇਹ ਡਾਕਟਿੀ ਸੂੰ ਕਟ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਿਣ ਵਜੋਂ,
ਂ ਲੈਂ ਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿੋ। ਐਬ
ਂ ਲੈਂ ਸ ਦੇ ਅਫਸਿਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਰਦਓ ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵੱ ਚ ਔਰਖਆਈ) ਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਿੋ (000) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿੋ ਅਤੇ ਐਬ
Coronavirus (COVID-19) ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਧਆਨ ਿੱ ਖੋ
• ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਸੂੰ ਪਿਕ ਰਵੱ ਚ ਿਹੋ।
• ਆਪਣੇ ਿੁਜ਼ਗ੍ਾਿਦਾਤੇ ਨਾਲ ਘਿੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਿਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਿੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱ ਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਿਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ ਗ੍ੱ ਲ ਕਿੋ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ:
• Lifeline Australia <https://www.lifeline.org.au/>, ਫੋਨ: 13 11 14
ਇਕ ਸੰ ਕਿਮਈ ਸਜ਼ਹਯੋਗੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
• Beyond Blue <https://www.beyondblue.org.au/>, ਫੋਨ: 1300 22 4636
ਉਹ ਇਕੱ ਲਤਾ ਜ਼ਵੱ ਚਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਜ਼ਦਮਾਗੀ ਜ਼ਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• Kids Helpline <https://www.kidshelpline.com.au/>, ਫੋਨ: 1800 551800
ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ।

ਤੁਸੀਂ Lifeline ਜਾਂ Beyond Blue ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੂੰ ਕਟਕਾਲ ਿਾਹਤ ਪੈਕੇਜ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਟਕਾਲ ਿਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਰਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ dhhs.vic.gov.au/selfquarantine-coronavirus-covid-19 ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Coronavirus (COVID-19) ਹੌਿਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

COVID-19 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਵਾਿ ਦੇ 1,500 ਡਾਲਿ ਦੇ COVID-19 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਵਕਿੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ ਜ਼ਜੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੰ DHHS ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਜ਼ਹਣ ਦੇ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ ਉਹ Coronavirus
(COVID-19) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਿੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਾਲੇ ਹਨ।

DHHS ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਿੀ ਹੋਏ ਮਾਮਜ਼ਲਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਸਰਫ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਘਿ ਦੇ ਦਸਿੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਰਜਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ Coronavirus (COVID-19) ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਜ਼ਰਆਂ ਤੋਂ
ਪਰਹੇ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਘਰ ਜ਼ਵੱ ਚ ਰਹੋ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ: ਬੁਖਾਿ, ਠੂੰਢ ਲੱਗ੍ਣੀ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ, ਖੂੰ ਘ ਜਾਂ ਖਿਾਬ ਗ੍ਲਾ, ਸਾਲ ਲੈ ਣ ਰਵੱ ਚ ਔਰਖਆਈ, ਵਗ੍ਦਾ ਨੱਕ, ਸੁੂੰ ਘਣ
ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਗ੍ੁਆਚ ਜਾਣਾ – ਇਸ ਰਸਫਾਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਵਾਓ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਵੱ ਚ ਰਸਿ ਪੀੜ, ਪੱ ਰਠਆਂ ਦਾ
ਦੁਖਣਾ, ਿੁਰਕਆ ਹੋਇਆ ਨੱਕ, ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਟੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਇਕ ਰਬਮਾਿ ਜੀਅ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਿ ਰਵੱ ਚ ਹਿ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਿ ਕਿਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਰਬਮਾਿ ਰਵਅਕਤੀ ਇਕ ਕਮਿੇ ਰਵੱ ਚ ਦਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹੇ ਿਹੇ।
• ਰਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੂੰ ਦ ਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਰਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਹਾ ਿੱ ਖੋ।
• ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਿੱ ਖੋ।
• ਕਮਿੇ ਦੇ ਰਵੱ ਚ ਵੜਹਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਰਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਜਾਂ ਹੱ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿ ਵਿਤੋ।
• ਰਬਮਾਿ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕੱ ਪ ਪਲੇ ਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਿ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖਿੇ ਿੱ ਖੋ।
• ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਰਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਰਬਮਾਿ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਿੇ ਰਵੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਮੀਟਿ ਦਿ ਿਹੋ ।
• ਰਜ਼ਆਦਾ ਛਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤਲਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਿਲੇ ਤਲ, ਦਿਵਾਜ਼ੇ, ਕੀਅਬੋਿਡ, ਟਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਰਠਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਿੋਗ੍ਾਣ ਿਰਹਤ
ਕਿੋ।

• ਰਟਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਰਟਕ ਦੇ ਸੀਲਬੂੰ ਦ ਬੈਗ੍ ਰਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱ ਟੋ।
• ਪਰਾਹੁਰਣਆਂ ਨੂੰ ਘਿ ਨਾ ਆਉਣ ਰਦਓ।
ਜੇ ਰਵਅਕਤੀ ਬਦਤਿ ਮਰਹਸਸ ਕਿਨ ਲੱਗ੍ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿੋਨਾਵਾਇਿਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਿੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨੂੰ ਰਮਲਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕਿੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਤਆਿੀ ਕਿ ਸਕਣ।

ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਨਗ੍ਿਾਨੀ ਕਿੋ
ਰਜਹੜੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ੂੰ ਭੀਿ ਲੱਛਣ ਰਵਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵੱ ਚ ਔਰਖਆਈ, ਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਿੋ
ਂ ਲੈਂ ਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਰਦਓ ਰਕ ਰਵਅਕਤੀ Coronavirus (COVID-19) ਦੀ ਪੁਸ਼ਿੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
(000) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿੋ ਅਤੇ ਐਬ
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