ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ (ਗਰੱ ਪਸ)
ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਵਡਸੇਫ (COVIDSafe) ਮੀਵ ਿੰ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂਿੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਵਡਸੇਫ ਬਣੋ।


ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ ਬਕਾਇਦਾ ਘੱ ੋ ਘੱ
ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਘੱ ੋ ਘੱ



20 ਸਵਕਿੰ ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੋਵੋ, ਜਾਂ ਹੱ ਥਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀ ਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ,

60 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਵ।ੇ

ਵ ੱ ਕਣ ਜਾਂ ਖਿੰ ਘਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂਿੰ ਹ ਨੂਿੰ ਵ ਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ, ਵਫਰ ਇਸ ਨੂਿੰ ਸੱ ਵਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋ ਲਵੋ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵ ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਜਾਂ ਡੌਲੇ ਵਵੱ ਚ ਖਿੰ ਘੋ ਜਾਂ ਵ ੱ ਕੋ।



ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਵਰਆਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਘੱ ੋ ਘੱ



ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖੋ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂਿੰ ਨਾ ਪਵਹਨਣ ਦਾ ਕੋਈ

1.5 ਮੀ ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖੋ।

ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਵਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬਿੰ ਦੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਵਾਸਤੇ <www.coronavirus.vic.gov.au/face-masks-when-wear-face-mask> ਉੱਤੇ ਜਾਓ।



ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂਿੰ ਨਾ ਚੱ ੋ, ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਤਹਾਨੂਿੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੂਿੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰੱ ਖਣ
ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।



ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਵੱ ਚ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਨੂਿੰ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱ ਣ ਹਨ ਤਾਂ ੈਸ ਕਰਵਾਓ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ (COVIDSafe) ਮੀਵ ਿੰ ਗਾਂ
ਮੀਵ ਿੰ ਗਾਂ ਅਿੰ ਦਰਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਹਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੋ ੜਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼
ਕੋਵਵਡਸੇਫ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂਿੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਜਗਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਪਾਬਿੰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:


ਜੇ ਇਲੈ ਕ ਰੌਵਨਕ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ <https://www.coronavirus.vic.gov.au/record-keeping-contact-tracing-informationbusiness> ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂਿੰ ਦੋ-ਵਰਗ ਮੀ ਰ ਵਾਲਾ ਵਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੱ ਥੀਂ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ-ਵਰਗ-ਮੀ ਰ ਦਾ ਵਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ <https://www.coronavirus.vic.gov.au/four-andtwo-square-metre-rules> ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ 1.5 ਮੀ ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਵ।ੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।



ਵਨਿੱਜੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵਖੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਨਿੱਜੀ ਇਕੱ ਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਵੱ ਚ ਉਹ
ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱ

ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲ ਹਨ। ਇਕੱ ਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਿੰ ਦੀਆਂ

ਹਨ, ਭਾਂਵੇਂ ਵਕ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਪ ਵਾੜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਵੱ ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਵ ਿੰ ਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਕ
ਇਕੱ ਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਵਾਸਤੇ <https://www.coronavirus.vic.gov.au/social-gatherings> ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
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ਜੇ ਤਸੀਂ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਸਵਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂਿੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਵਡਸੇਫ (COVIDSafe) ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂਿੰ ਵਿਕਾਿਡ ਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?


ਵਵਕ ੋਰੀਆ ਨੂਿੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਖੱ ਲਹੇ ਰਵਹਣ ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ
ਸਾਧਨ ਹੈ।



ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵਵਧਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮਫ਼ਤ ਵਵਕ ੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ QR ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਵਕ ੋਰੀਅਨ
ਗਵਰਨਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਵਮਿੰ ਗ ਇਿੰ ਰਫੇਸ ਸਬਿੰ ਵਧਤ ਵਡਜੀ ਲ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ: ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ QR ਤਕਨੌਲੋ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂਿੰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਕ ਸਵੈਸੇਵਕ ਨੂਿੰ ਇਕ ਮਾਸ ਰ
ਵਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਮਵਹਮਾਨ (ਸਵੈਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਨੂਿੰ ਵਧੇਰੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਦੋ-ਵਰਗ-ਮੀ ਰ ਦੇ ਵਨਯਮ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨੂਿੰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੀਵ ਿੰ ਗ ਦੇ ਵਹੱ ਸੇ ਿਜੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਪਿੋਵਸਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂਿੰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੀਵ ਿੰ ਗ ਜਾਂ ਇਕੱ ਠ ਦੇ ਵਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਪਰੋਵਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿੰ ਭਾਵਵਤ ਫੈਲਾਅ ਨੂਿੰ ਸੀਮਤ
ਕਰਨ ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਾਨੂਿੰ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਉੱਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਕਵਹਣ ਉੱਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ



ਜੇ ਭੋਜਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਜਹੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਵਜਿੰ ਨਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਰਤਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੜ ੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ।



ਇਹ ਵਬਹਤਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂਿੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂ ਵਿੰ ਡੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਇਿੰ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ 1.5 ਮੀ ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਖੜਹੇ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਨਰਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਰੱ ਖਣ ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ।



ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੜ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ

ਰੀ-ਕਾਂ ੇ-ਚਮਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਵਡਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂਿੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱ ਦੇਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱ ਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਵਡਆਂ ਅਤੇ ਰੀ-ਕਾਂ ੇ-ਚਮਵਚਆਂ ਨੂਿੰ ਵਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਵਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸੈਵ ਿੰ ਗ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰਫ (ਵਡ ਰਜੈਂ )
ਨਾਲ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਵੱ ਚ ਧੋ ਕੇ ਹਵਾ ਵਵੱ ਚ ਸਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀ-ਕਾਂ ੇ-ਚਮਵਚਆਂ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕੇ
ਰੱ ਖਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
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ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਵਡਆਂ ਅਤੇ ਰੀ-ਕਾਂ ੇ-ਚਮਵਚਆਂ ਨਾਲ ਵਨਪ ਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱ ਚ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ
ਰਗੜਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਮੀਵ ਿੰ ਗਾਂ ਦੌਿਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਵਚਹਿੇ ਿਾਲੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ?
ਵਵਕ ੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂਿੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਵਵਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੀਵ ਿੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ
ਵਵਖੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹ <https://www.coronavirus.vic.gov.au/face-masks> ਬਾਿੇ
ਜਾਣੋ।

ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਫਾਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕ ਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ – ਵਜਵੇਂ ਵਕ
ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱ ਤੇ, ਸਕਰੈਂਬਲ, ਮਾਹ-ਜੋਂਗ ਅਤੇ ਬੋਸ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ – ਨੂਿੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਪੱ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸਿੰ ਭਵ ਹੈ ਵਜਿੰ ਨਹਾਂ
ਨੂਿੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂਿੰ ਕੀ ਾਣੂਿੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਿੰ ਵਝਆਂ ਜਾਂ ਸੈਨੀ ਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ
ਪੂਿੰ ਝਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਮੀਵ ਿੰ ਗਾਂ ਿਾਸਤੇ ਯਾਤਿਾ ਕਿਨਾ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ੈਕਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ ਗੱ ਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਹਾਨੂਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾਪ ਵਾਲਾ ਵਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ
ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ
ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਦੇ ਹੋ, ਚਿੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਵੱ ਚ ਵੱ ਖਰੇਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਝੇਵੇਂ
ਭਰੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਵਮਆਂ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਵਕਲਪਕ ਢਿੰ ਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ।
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਹਾਨੂਿੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿੱ ਵਰਕ ਵਵੱ ਚ ਵਾਧੂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਵਪਤ ਹਨ, ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱ ਵਡਆਂ ਅਤੇ ਸ ੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀ ਾਈਜ਼ਰ ਰੱ ਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਜੱ ਥੇ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਆਪਣੀ ਗੱ ਡੀ ਵਵੱ ਚ ਨਾਲ ਵਲਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ , ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਗੱ ਡੀ ਵਵੱ ਚ
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਘਰ-ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਵਹੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ:


ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਵਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਵਪ ਲੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂਿੰ ਪੂਰੇ ਨਾਪ ਵਾਲਾ ਵਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਤੱ ਕ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ੋ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੀ।



ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਵਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਵਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲੋ ਹ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕਿੰ ਡੀਸ਼ਨਰ ਦਆਰਾ ਵਾਪਸ ਹਵਾ ਅਿੰ ਦਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।



ਗੱ ਡੀ ਵਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ੂਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਂ ਨੂਿੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇ ਾਈ ਜ਼ ਕਰੋ , ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱ ਠੇ।

To find out more information about COVID-19 and how to stay safe visit
www.coronavirus.vic.gov.au
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If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit

https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email the Department of Health <COVID-19@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, February 2021.
(see earlier comment above about web addresses and translated materials)
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