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COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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Punjabi
Information for people exposed to COVID-19

ਮੈਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਕ ਮੈਂ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾ?ਂ
COVID-19 ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ  ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾ ਂਵਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਿਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਵਦੱਨ ਪਵਹਲਾ ਂਵਿਤਾਏ ਸਨ ਿਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਟੈਸਟ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂ(ਿੋ ਿੀ ਪਵਹਲਾ ਂਆਇਆ ਸੀ) ਵਕ ਉਹ COVID-19 
ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਲੋਂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵਕਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ?
 COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੱਧਦਾ ਹੈ:

• COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਵਕਨੇਂ  ਕੁ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ 
• ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੌ (ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਹਰ ਹੋ ਤਾ ਂਿੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
• ਿਦੌਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਵਹਵਨਆ ਹੋਿੇ (ਿੋਖਮ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਿਾਦਂਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੇ ਿੀ ਮਾਸਕ ਪਵਹਵਨਆ ਹੋਿੇ)।

ਟੀਕਾਕਰਣ COVID-19 ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪਾਂ ਵਿਿੇਂ ਓਮੀਕਰੌਨ ਵਿਰੁਧ 
ਘੱਟ ਅਸ਼ਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾ ਂਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੌਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਵਿਮਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਿਚਾਅ 
ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।.ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਅਦ ਵਿਨੀ ਿੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸੱਕੇ ਿੂਸਟਰ ਲਿਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਿੁਕ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ COVID-19 Vaccine Clinic Finder ‘ਤੇ ਿਾਓ (COVID-19 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਲਵਨੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ)।

ਮੈਂ ਵਕਨੇਂ  ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾ?ਂ
COVID-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਵਦਨਾ ਂਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। COVID-19 
ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਹਲੇ 7 ਵਦਨਾ ਂਵਿੱਚ ਹੋ ਿਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੌ। 
ਹਾਲਾਵਂਕ, ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ COVID-19 ਦੀਆ ਂਕੇਸਾ ਂ7ਿੇਂ ਵਦਨ ਅਤੇ 14ਿੇਂ ਵਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਮੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ/ਆਈ ਹੋਿਾ ਂਵਜਸ ਨੂੰ 
COVID-19 ਹੋਿੇ?
COVID-19 ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ  ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵਕਸਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਿੇਗਾ ਵਿਹੜਾ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। 
ਆਪਣੀ ਿਾਚਂ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾ ਂਿਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕੁਝ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੰਕਰਵਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।

COVID-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ symptoms (ਲੱਛਣਾ) ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਿੇ ਲੱਛਣ 
ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ। ਿੲਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਿੇਖੋ।

ਮੇਰੀਆ ਂਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਕੀ ਹਨ?
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਿੋ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ NSW Health Self Isolation Guidelines (ਵਨਊ 
ਸਾਊਥ ਿੇਲਿ ਵਸਹਤ ਸਿੰਵਧਤ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾ)ਂ ਅਤੇ 7 ਵਦਨਾ ਂਲਈ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਵਦਨਾ ਂਲਈ ਵਨਊ 
ਸਾਊਥ ਿੇਲਿ ਵਸਹਤ ਸੰਿੰਵਧਤ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਲਿ ਵਸਹਤ ਿਲੋਂ ਅਵਿਹਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ।

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ COVID-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰੋ। COVID-19  ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਨੱਿੀ ਹਾਲਾਤਾ ਂ
‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਿੋਖਮ ਵਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੰਕਰਵਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਵਿਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਵਿਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਅਵਿਹੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆ ਂਹਨ ਿੋ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਸੰਿੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਿਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾ ਂਿੇ ਉਹ 
ਕੀਮੋਥੈਰਾਪੀ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਿੱਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਕੀ ਹਨ?
COVID-19 ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਵਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
COVID-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ COVID-19 
ਦਾ ਖਤਰਾ

ਮੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਵਹ 
ਵਰਹਾ ਹਾ ਂਿੋ COVID-19 ਤੋਂ 
ਪੀੜਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾ ਂ(ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ 
ਸੰਪਰਕ ਹਾ)ਂ

ਿਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ:

• ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ -ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਪਵਹਲੇ 
ਕੋਵਿਡ-ਪਾਵਿਵਟਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ 7 ਵਦਨ੍ਾ ਂਲਈ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਰਹੋ।

• ਵਿਨੀ ਿੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸੱਕੇ ਰੈਵਪਡ ਐਂਟੀਿਨ ਟੈਸਟ (RAT) ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ ਦੁਿਾਰਾ 6ਿੇਂ 
ਵਦਨ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ਤਾ ਂਹੋਰ RAT ਕਰਿਾਓ।

• ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਸਖਤ ਵਿਮਾਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ 
ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ at risk of severe disease* (ਸਖਤ ਵਿਮਾਰੀਆ ਂਹੋ ਿਾਣ 
ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ) ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ 
ਵਕ ਇਲਾਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ 7 ਵਦਨਾ ਂਿਾਅਦ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਵਕਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 14 ਵਦਨ੍ਾ ਂਲਈ COVID-19 ਹੋ ਿਾਣ ਦਾ 
ਖਤਰਾ ਵਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 7 ਵਦਨਾ ਂਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

– ਉਚ ਿੋਖਮ ਿਾਲੀਆ ਂਥਾਿਾ ਂ‘ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ  ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ (ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਰਧ 
ਦੇਖਭਾਲ, ਅਪਾਹਿਤਾ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾ)ਂ

– ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੈਰ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਵਟੰਗਾ ਂਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ
– ਲੱਛਣਾ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ 

PCR ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ
– ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਿਾਲੀਆ ਂਿਗ੍ਾ ਤੋਂ ਿਚੋ ਅਤੇ ਵਿਥੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸੱਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ ਿੇ 14 ਵਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਰਵਹਣ 
ਦੇ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਿੇ 

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਛੱਡਣ ਦੇ 14 ਵਦਨ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਵਿਅਕਤੀ  COVID-19 ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਿੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਿਾਰਾ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ 
ਪਿੇਗਾ ਅਤੇ COVID-19  ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕਾ ਂਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ।

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਿਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ 
ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Testing 
positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at 
home (COVID-19 ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਘਰ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨਾ)। ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ Get tested for COVID-19 
(COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ)।

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
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ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ COVID-19 
ਦਾ ਖਤਰਾ

ਮੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਵਕ 
COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ 
ਨਾਲ ਿਹੁਤ ਸਮਾ ਂਵਿਤਾਇਆ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਘਰ 
ਰਾਤ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਿਾ ਂਮੈਂ ਸ਼ਾਮ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਵਰਹਾ/ਰਹੀ) ਿਾ ਂਮੈਂ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇਵੜਓ ਗਲਿਾਤ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਿੋ COVID-19 ਤੋਂ 
ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ 
ਪਵਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਇਕੱਵਠਆ ਂਨੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਿਾਹਨ 
ਚਲਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਿਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਿੱਵਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਿੋ 
ਹੁਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ।)

ਿਹੁਤਾ (ਉਚਾ) ਵਪਛਲੀ ਿਾਰ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵਦਨ 
ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾ ਂਲਈ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਦੂਵਿਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ।

ਵਿੰਨੀ ਿੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸੱਕੇ ਰੈਵਪਡ ਐਂਟੀਿਨ ਟੈਸਟ (RAT) ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਿਾਰਾ 6ਿੇਂ ਵਦਨ 
RAT ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ਤਾ ਂਇੱਕ ਹੋਰ ਿਾਧੂ RAT (ਿਾ ਂਇੱਕ 
PCR ਟੈਸਟ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ at risk of severe disease* ਹੋ) (ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ 
ਵਿਮਾਰੀਆ ਂਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ*)। ਿੇਕਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ (ਨੈਗਵਟਿ) ਵਨੱਕਲੇ 
ਹਨ, ਤਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਦਨਾ ਂਿਾਅਦ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੈ- ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ 
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹੋਰ 7 ਵਦਨਾ ਂਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੀਆ ਂਵਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ  
COVID-19 ਦੇ ਫੇਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ How can we all 
help slow the spread of COVID-19? (ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ)।

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਿਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਿੇ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 7 ਵਦਨਾ ਂ
ਲਈ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਸੰਿੰਵਧਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ 
ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਧਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Testing positive to 
COVID-19 and managing COVID-19 safely at home।

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ Get tested for COVID-19 (COVID-19 ਲਈ 
ਟੈਸਟ ਕਰਾਿਾਓ)।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਵਿਤਾਇਆ ਿੋ 
COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ (ਵਿਿੇਂ 
ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਵਠਆ ਂਵਡਨਰ 
ਕੀਤਾ, ਿਾ ਂਵਕਸੇ ਪੱਿ, ਕਲੱਿ ਿਾ ਂ
ਹੋਰ ਸਮਾਵਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 
ਵਮਲੇ।)

ਦਰਵਮਆਨਾ ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੀ ਿੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਰੈਵਪਡ ਐਂਟੀਿਨ 
ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ COVID-19 ਤੱਥਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਵਦਤੀ ਗਈ ਰੈਵਪਡ ਐਂਟੀਿਨ ਟੈਸਟ 
ਸਿੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ Getting tested for COVID-19 factsheet 
(COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਸੰਿੰਵਧਤ ਤੱਥਸ਼ੀਟ)।

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੈ-
ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ  6ਿੇਂ ਵਦਨ ਦੂਿਾ ਐਂਟੀਿਨ ਟੈਸਟ  ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਰੈਵਪਡ ਐਂਟੀਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ 
(ਿਾ ਂPCR ਟੈਸਟ ਿੇ ਤੁਸੀਂ at risk of severe disease*) ਹੋ। (ਿਾ ਂPCR ਟੈਸਟ ਿੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਮਾਰੀਆ ਂਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ*)।

ਮੇਰਾ COVID-19 ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਿਾ ਂਦੂਰੀ 
ਿਾਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਵਿਿੇਂ 
ਵਕ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਵਗਆ/
ਗਈ ਸੀ, ਿਾ ਂਅਸੀਂ ਿਾਹਰ ਸੈਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ), ਿਾ ਂਮੈਂਨੂੰ 
Service NSW App ਦੇ 
ਿਰੀਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਿਾਰੇ ਿਾਣੂ 
ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ।

ਥੋੜ੍ਾ ਲੱਛਣਾ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ

ਿੇਕਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਰੈਵਪਡ ਐਂਟੀਿਨ ਟੇਸਟ (RAT) ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ 
RAT ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਰਹੋ ਅਤੇ 24 ਘੰਵਟਆ ਂਿਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ 
RAT  ਿਾ ਂPCR ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਤੀਿਾ ਉਡੀਕਣ ਸਮੇਂ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਰਹੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਿਾ 
ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਰਵਹਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖੋ ਵਿਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਦਂੇ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਿਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਨਕਵਲਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਂਣੀ ਸਿੈ-ਅਲੱਗਤਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਟੈਸਵਟੰਗ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Testing positive to COVID-19 and 
managing COVID-19 safely at home।

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ  ਗੰਭੀਰ ਵਿਮਾਰੀਆ ਂਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ  
at risk of severe disease*, ਤਾ ਂPCR ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ।

* ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਮਾਰੀਆ ਂਹੋ ਿਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿੱਚ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾ,ਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਦ ਿਾਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਟੌਰਸ ਸਟਰੇਟ 
ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਸਹਤ ਸਜਿਤੀਆ ਂਹਨ) , ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਪੈਸੀਜਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਾ ਂਨੇ 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ (16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿੱਧ) ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਿੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ)। 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
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ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਪਡ ਐਂਟੀਿਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਵਰਹਾ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇੱਕ testing clinic (ਟੈਸਵਟੰਗ ਕਵਲਵਨਕ) 
ਵਿੱਚ ਿਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਰਕਪਲੇਸ ਐਕਸਪੋਿਰਸ ਸੰਿੰਵਧਤ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ NSW Government - 
Guidance for businesses with a worker who tests positive for COVID-19 (NSW ਸਰਕਾਰ -ਦੀਆ ਂਕਾਰੋਿਾਰਾ ਂ
ਲਈ ਹਦਾਇਤਾ ਂਵਿਨ੍ਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਂ(ਿਰਕਰ) COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ)।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾ ਂਵਕਤੇ ਿੀ ਨਾ ਿਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਿਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ ਉਦੋ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰਹੋ।
• ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਮਆਨੀ ਿਾ ਂਉਚ ਐਕਸਪੋਿਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਚ-ਿੋਖਮ ਿਾਲੀਆ ਂਿਗ੍ਾ (ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਿਿੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ, 

ਅਪਾਹਿਤਾ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾ)ਂ ‘ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਾਗਂੇ; ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਿਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਥਾਿਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਹਲਾ ਂਇੱਕ ਰੈਵਪਡ ਐਂਟੀਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ 
ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਿਗ੍ਾ ‘ਤੇ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਾਰਂਤ ਕਰਾਗਂੇ। 

• ਵਿਥੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਿੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਿਚੋ।
• ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ
• ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਸਰ ਿਾ ਂਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸਵਕੰਟਾ ਂਲਈ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਕਰੋ 
• ਸਮਾਿਕ ਇਕੱਠਾ ਂਨੂੰ ਿਾਹਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ
• ਸਥਾਨਾ ਂ‘ਤੇ ਿਾਣ ਸਮੇਂ QR ਕੋਡਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਕ ਇਨ ਕਰੋ ਵਿਥੇ ਿੀ ਇਹ ਉਪਲਿਧ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਿਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵਕੱਥੌਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉਪਲਿਧ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖੋ Self-Isolation Guideline (ਸਿੈ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਸੰਿੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾ)ਂ।   

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਿਾਦ ਿਾ ਂਦੁਭਾਸ਼ੀਆਈ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 020 080 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ (ਅਤੇ 8 
ਚੁਣੋ)। ਇਹ ਸੇਿਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close

