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• ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੇ ਵਿਹੜਾ ਵਕਸੇ 
COVID-19 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ ਅਤੈ ਸ਼ਾਇਦ 
ਉਹ COVID-19 ਤੋਂ ਸੰਕਰਵਿਤ ਹੋ ਵਿਆ ਹੋਿੇ। 

• ਤੁਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਿਾ ਂਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ 
ਹਨ:

1. NSW Health ਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਿਾ ਂਫੋਨ ਕਾਲ 
ਆਿੇਿਾ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਿਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ

2. ਤੁਸੀਂ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਸ ਵਿਚ COVID-19 
ਕੇਸਾ ਂਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਏ ਿਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤ ਤੁਸੀਂ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਕਸ ਵਦਨ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਥੇ ਕੋਈ ਛੂਤ ਿਾਲਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਿਰ ਸੀ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1800 943 553 ‘ਤੇ  NSW Health  ਨੂੰ 
ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ COVID-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸੱਕੇ, 14 ਵਦਨ੍ਾ ਂਲਈ ਘਰ 
ਿਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਿੀਂ ਿਿ੍ਾ ‘ਤੇ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਵਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸੱਕੇ COVID-19 ਲਈ ਿੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ 
ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਭਾਿਂੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ 
ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾ ਂਵਿਅਕਤੀਆ ਂਤੋਂ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣਾ  
ਵਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਵਿਹੜੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ।

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਟ ਵਲਖੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਲਈ ਕਹੋ ਵਿਨੀਂ 
ਦੇਰ ਤਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਨਤੀਿਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਵਦਕੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹੜੇ ਿੀ 
ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲਣ ਆਏ ਹਨ

• ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣੇ ਿਾਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਿ ‘ਤੇ ਿਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ।

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਸਕ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਹਵਨਆ ਹੋਇਆ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਸਾਵਰਆ ਂਨੂੰ 
ਕਹੋ ਵਿਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ 
ਅਤੇ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ।। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਸਾਵਰਆ ਂਲਈ 
ਿਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੋਿੇਿਾ ਵਿਹਿੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਪਣ ਸਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ 
ਸਨ। 

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਿੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੰਿ ਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਿੈਨੇਿਰ ਨਾਲ 
ਿੋਖਿ ਿੁਲਾਕਂਣ ਬਾਰੇ ਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾ ਂਲਈ ਅਲੱਿ ਹੋਣਾਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ 
ਹੈ। ਿਨ ਵਸਹਤ (COVID-19 ਸਿੈ-ਅਲੱਿ ਰਵਹਣਾ) ਆਰਡਰ 
ਦੇ ਅਧੀਂਨ ਿੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ ਤਾ ਂ ਜ਼ੁਰਿਾਨੇ 
ਲਾਿੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ NSW Health COVID-19 ਸਿੈ-ਅਲੱਿਤਾ 
ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਸਬੰਧਤ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਮੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਤੁਰੰਤ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋ
ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾ ਂਨੂੰ ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀ ਅਿੋਕੇ 
ਸਿੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਹੋਿੋ।

ਛੂਤ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਿਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਵਦਨਾ ਂਲਈ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ NSW Health ਦੇ ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿਲੋਂ 
ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਵਸਆ ਿਾਿੇਿਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਨਾ ਸਿਾ ਂਅਲੱਿ 
ਰਵਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (ਇਹ ਇਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਿਾ – 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਿਿ੍ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਪਿੇਿਾ 
ਵਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਿ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀ 
ਕਰਨੀ ਪਿੇਿੀ।

COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ
ਭਾਿਂੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਿੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਟੈਸਵਟੰਿ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹ:ੈ

1. ਵਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਹੋਿੇ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ, ਅਤੇ

2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਣ ਤੋਂ 7ਿੇਂ ਵਦਨ ਬਾਅਦ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਿ 
ਕਰਕੇ ਟੈਸਵਟੰਿ ਕਵਲਵਨਕ ਿਾ ਂਪੈਦਲ ਿਾ ਂਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ 
ਟੈਸਵਟੰਿ ਕਵਲਵਨਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ

3. ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਹਚਾਣੇ ਿਾਣ ਤੋਂ 12 ਅਤੇ 14 ਵਦਨਾ ਂਦੇ 
ਦਰਵਿਆਨ।

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
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ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਿਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਿਾ ਂ
ਪੈਦਲ ਿਾ ਂਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ  COVID-19 ਦਾ 
ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਾਣ ਸਿੇਂ ਿਨਤਕ ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟ ਿਾ ਂਟੈਕਸੀ ਵਿਚ 
ਿਾ ਂਸਿਾਰੀ-ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਹਰ ਸਿੇਂ  ਇਕ ਫੇਸ ਿਾਸਕ 
ਪਵਹਨੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਿੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 
ਤੁਰੰਤ ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ COVID-19 ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸੰਪਰਕ ਹੋ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਾਕਾਰਾਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ 
ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ  ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ COVID-19  ਲਈ 
ਸਕਾਰਤਿਕ ਹੋਣ ਲਈ 14 ਵਦਨ ਤਕ ਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿੇਂ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਿਾਣ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾ ਂਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ 12 
ਅਤੇ 14 ਵਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ 
ਉਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਿਾ  ਨਾਕਾਰਾਤਿਕ ਹੋਿੇ।  ਿੇ ਤੁਸੀਂ 12ਿੇਂ ਵਦਨ 
ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਂਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਛੁਤ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ 
ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਵਦਨਾ ਂਲਈ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣਾ ਪਿੇਿਾ।  

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚਦਓ
ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਿੋ: 

• ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ

• ਵਿਹੜੇ ਵਪਛਲੇ ਦੋ ਵਦਨਾ ਂਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰੀਰਕ 
ਨੇੜਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ ਦੋਸਤ, ਕੰਿ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ)

ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਲਈ ਕਹੋ ਵਿਨੀਂ ਦੇਰ ਉਨਾ ਂਨੂੰ 
ਨਾਕਾਰਾਤਿਕ ਨਤੀਿਾ ਂਨਹੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਵਿਅਕਤੀਆ ਂ
ਤੋਂ ਹਰ ਸਿੇਂ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਸਕੰਡਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਪੜ੍ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।.

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਉਚ ਿੋਖਿ ਿਾਲੀ ਸੈਵਟੰਿ ਵਿਚ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਵਿਿੇਂ 
ਵਕ ਇਕ ਵਬਰਧ ਆਸ਼ਰਿ, ਵਿਵਲਟਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਪਾਹਿਤਾ ਘਰ ਿਾ ਂ
ਡੇ ਪ੍ੋਿਰਾਿ, ਬੋਰਵਡੰਿ ਸਕੂਲ, ਬੇਘਰਾ ਂਦਾ ਪਨਾਹ ਘਰ, ਸੁਧਾਰ ਘਰ, 
ਪ੍ਿਾਸੀ ਕਾਵਿਆ ਂਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਾ ਉਦਯੋਵਿਕ ਕਾਵਿਆ ਂ
ਦਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਘਰ (ਐਬਟੋਅਰ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਿੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ 
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਾ ਂNSW Health ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ੇਵਸੰਿ ਟੀਿ 
ਨੂੰ ਅਵਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਕੰਿ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਨੂੰ  ਿੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਦ ਤਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਿਕ ਨਤੀਿਾ ਨਹੀਂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ।

ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਚਕਵੇਂ ਹੋਵਾ?ਂ
• ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾ ਂ

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾ ਂਸਭਨਾ ਂਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਅਲੱਿ ਰਵਹਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਿਾ ਂਵਰਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ 
ਸਕਦੇ,ਿਦ ਤਕ ਵਕ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਵਿਸ 
ਵਿਚ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ), ਿਾ ਂਵਕਸੇ ਸੰਕਟ 
ਸਿੇਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾ ਂਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ 
ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਦ ਤਕ ਉਹ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ, ਿਾ ਂਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾ ਂ
ਵਫਰ ਉਹ ਸੰਕਟ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਅਲੱਿ ਹੋਣਾ ਘਰ ਰਹੋ (lockdown) ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਿ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਸਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਖਰੀਦਾਰੀ, ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਿਾ ਂਵਿਵਦਆ ਲਈ ਨਹੀ 
ਵਨਕਲ ਸਕਦੇ। 

ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ:

• ਵਸਧੇ ਉਥੇ ਿਾਓ ਵਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਿ ਹੋਿੋਿੇ (ਘਰ, ਹੋਟਲ ਿਾ ਂਵਕਸੇ 
ਹੋਰ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ)

• ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ COVID-19 ਟੈਸਵਟੰਿ ਲਈ, 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਵਿਸ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਸਿੇਂ ਦੀ 
ਦੈਖਭਾਲ ਿੀ ਹੈ (ਵਿਸ ਵਿਚ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਿਾ ਂਘਰੇਲੂ 
ਵਹੰਸਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ)।ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਵਕਸੇ ਕਾਰਨਾ ਂ
ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ 1.5 ਿੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਵਸਧੇ ਉਸ ਿਿ੍ਾ 
ਵਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ ‘ਤੇ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣਾ। 

• ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਕਾਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਿਾ ਂਪੈਦਲ ਿਾ ਂਸਾਈਕਲ 
‘ਤੇ ਿਾਣਾ।ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੱਿ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿਨਤਕ ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟ, ਟੈਕਸੀ 
ਿਾ ਂਸਿਾਰੀ-ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

• COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ 
ਸਕਦੇ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਾ ਂਤਵਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਸੇ ਅੱਿੇ ਦੇ ਸਿੇਂ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਿ 
ਹੋਣ ਦੀ ਅਿਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਿਾਿੇਿੀ ਨੂੰ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਿਾਲੀ 
ਿਿ੍ਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਬਾਿ ਵਿਚ ਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਿਾ ਂਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਿੇ ਇਹ  ਹੋਿੇ।  

• ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਿਾ ਂਿਨਤਕ ਥਾਿਂਾ ਂ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। 

• ਕੋਈ ਿੀ ਿਵਹਿਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ  

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-secondary-close.aspx
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• ਚੰਿੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਯੋਿ ਕਰੋ

• ਖੰਘਾ ਂਅਤੇ ਵਛੱਕਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕੋ 

• ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਵਕੰਟਾ ਂ
ਲਈ ਧੋਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹੌਲ ਅਧਾਰਤ ਹੱਥਾ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਦਿਾਈ ਦੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ:

• ਵਕਸੇ ਉਸ ਿਿ੍ਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਵਿਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ 
ਿੀ ਆ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਦੂਸਵਰਆ ਂਿਲੋਂ ਿਰਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਿਸਤਾ ਂਨੂੰ ਹੱਥ 
ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ

• ਿੁਸਲਖਾਨੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ

• ਖੰਘਣ ਿਾ ਂਵਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

• ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਿਾਰ ਿਾਰ ਛੂਹੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸਤਹ   
(ਕਾਊਂਟਰ, ਿੇਿ, ਦਰਿਾਵਿਆ ਂਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਿੁਸਲਖਾਨੇ ਦੇ 
ਵਫਕਸਚਰ, ਟਾਇਲਟਾ,ਂ ਫੋਨ, ਕੀਬੋਰਡ, ਟੈਬਲਟ ਅਤੇ ਿੰਵਿਆ 
ਦੇ ਲਾਿਲੇ ਿੇਿ) ਸੁਟ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨ ਕੇ ਵਦਨ ਵਿਚ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਿਾਰ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਸਾਫ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਾ ਂ
‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈ ਿਾ ਂਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਤਲੀ ਕੀਤੀ 
ਬਲੀਚ ਲਿਾਓ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਕਹੋ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਰੋਸਰੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਦਿਾਈਆ ਂਚੁਕ ਕੇ ਵਲਅੳਣ ਿਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ 
ਿਾ ਂਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਲ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਵਕ 
ਿਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਾ ਂਿਸਤਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਣ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵਕਤੇ ਿੀ ਨੇੜੇ 
ਤੇੜੇ ਨਾ ਹੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਿਸਤਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਚੀਿਾ ਂਅਿੇ ਿੀ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 
1300 066 055 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੈਂਨੂੰ ਚਕਹਾ ਜਾਵੇ ਚਕ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹਾ ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾ?ਂ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿੇ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਣਦੀਕੀ 
ਸੰਪਰਕ ਿਿੌਂ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 14 ਵਦਨ ਦਾ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਦਾ ਸਿਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਿਰਤਿਾਨ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਵਬਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਕ ਹੋਟਲ, 
ਿੋਟਲ ਿਾ ਂਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੰਨਾ ਂਵਚਰ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰਵਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਿੱਖ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।.

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਿਾਨ ਸਿੇਂ ਵਕਸੇ ਆਰਿੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ 
ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡਂੇ ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਖਤਿ ਹੌ ਿਾਣੀ ਹੈ, ਿਾ ਂ
ਿਾਲਕ ਿਾ ਂਪ੍ਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਕਹਾ 
ਵਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਂNSW Health ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇਿੀ। ਆਸਾਧਰਣ 
ਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲੱਿ ਅਿਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਘਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਿਆ ਵਦਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਥਤੀ 
ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ 
ਇਕਾਈ  ਨੂੰ 1300 066 055 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਥੋਂ ਵਿਲਦੀ ਹੈ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸੰਪਰਕ ਵਿਹੜੇ ਿਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਸਿੈ- ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਦਾ ਸਿਾ ਂ
ਵਬਤਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਈ ਸਲਾਹ।

ਚਜਨ੍ਾ ਂਚਵਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਮੈਂ ਰਚਹੰਦਾ/ਰਚਹੰਦੀ ਹਾ ਤੋਂ 
ਅੱਲਗ ਚਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 
ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਦਾ ਸਿਾ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਤੋਂ  
ਅਲੱਿ ਰਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਸਾਵਰਆ ਂਨੂੰ ਵਬਿਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਿਾ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

• ਦੂਵਿਆ ਂਤੋਂ ਹਿੇਸ਼ਾ ਂਅਲੱਿ ਰਹੋ

• ਿੱਖਰੇ ਕਿਰੇ ਵਿਚ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਸੌਂਿੋ

• ਵਖਰੇ ਿੁਸਲਖਾਨੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਿੇ ਹੋਿੇ (ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 
ਿੁਸਲਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈ ਨਾਲ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਵਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਲਕੇ, ਹੈਂਡਲ, ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਿਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸਤਾ ਂ
ਵਿਨਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਿਾਇਆ ਹੋਿੇ ਨੂੰ ਹਰ ਿਾਰ ਿਰਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਫ 
ਕਰੋ)  

• ਪਲੇਟਾ ਂਕੱਪ, ਤੌਲੀਏ, ਵਬਸਤਰੇ ਿਾ ਂਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਿਸਤਾ ਂਸਿੇਤ ਹੋਰ 
ਘਰੇਲੂ ਚੀਿਾ ਂਸਾਝਂੀਆ ਂਨਾ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਿਾ ਂਵਡਸ਼ਿਾਸ਼ਰ/ ਿਾਵਸ਼ੰਿ ਿਸ਼ੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਵਿਨ੍ਾ ਂਿੀ ਹੋ ਸੱਕੇ ਸਾਝਂੇ ਖੇਤਰਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਿੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ 
ਸਕੇ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਥਾਿਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇਕ ਿਾਸਕ ਪਵਹਵਨਆ ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਿਿ੍ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋ (ਵਿਸਾਲ ਿਿੋਂ ਰੋਸੋਈ, ਹਾਲਿੇ)

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਨਸਚਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾ ਂਿੈਂਬਰਾ ਂਤੋਂ 
ਅਲੱਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ 
ਵਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਿ੍ਾ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰਨਿੇ ਵਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਿ ਰਵਹਣ ਦੇ 14 ਵਦਨ ਬਤੀਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1300 066 055 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।    

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/close-contacts-greater-sydney-june-2021.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/close-contacts-greater-sydney-june-2021.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/close-contacts-greater-sydney-june-2021.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
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ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਤੋਂ ਅਲੱਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਿਾ ਂਸੰਭਾਲਕ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਲਈ ਿੱਖਰੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ), ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਟੀਨ ਦੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਅਲੱਿ ਹੋਣਾ ਪਿੇਿਾ (COVID-19 
ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਵਦਨ) ਅਤੇ ਅਿਲੇਰੀ ਿਾਚਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ 
ਪਿੇਿੀ।

ਿੇ ਤੁਸ਼ੀਂ COVID-19 ਲਈ ਸਾਰਾਤਵਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਵਿਅਕਤੀ/ਆ ਂਨਾਲ ਅਲੱਿ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਿਾਿੇਿਾ ਅਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਧੇਰੇ 14 ਵਦਨਾ ਂਿਾ ਂ
ਿਧੇਰੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇਿੀ ਤੁਹਾਡੈ ਉਨ੍ਾ ਂਤੋਂ 
ਅਲੱਿ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਿਾ ਂਵਫਰ ਿੇ ਤੁਸ਼ੀਂ ਤੁਹਾ ਂਤੋਂ ਅਲੱਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਿ ਹੋਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਵਪਆ ਂਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਦਾ 
ਹਿਾਲਾ ਲਓ।

ਜੇ ਮੈਂਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾ ਂਮੈਂ  
ਚਬਮਾਰ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਾ?ਂ
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਤਕ ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟ, ਟੈਕਸੀ ਿਾ ਂਸਿਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ 
ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਸਿੇਂ ਇਕ ਫੇਸ ਿਾਸਕ 
ਇਕ ਫੇਸ ਿਾਸਕ ਪਵਹਨੀ ਰੱਖੋ ਵਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤ ਿੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕੀ 
ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ। 

ਵਿਨ੍ਾ ਂਲਛਣਾ ਂਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਨ:

• ਬੁਖਾਰ (37.5 ਵਡਿਰੀ ਸੈਂਟੀਿਰੇਡ ਿਾ ਂਿੱਧ) ਿਾ ਂਬੁਖਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ 
ਇਵਤਹਾਸ (ਰਾਤ ਦਾ ਪਸੀਨਾ, ਠੰਢ)  

• ਖੰਘ

• ਨੱਕ ਦਾ ਿੱਿਣਾ

• ਸਾਹ ਦੀ ਕਿੀ (ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਿੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ)

• ਿਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ

• ਿੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

• ਸਿਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

• ਿੋੜਾ ਂਵਿਚ ਦਰਦ

COVID-19 ਵਦਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਲੱਛਣਾ ਂਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨੱਕ 
ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ (ਬੰਦ ਹੋਣਾ), ਥਕਾਿਟ, ਿੋੜਾ ਂਵਿਚ ਦਰਦ, ਵਸਰ ਦਰਦ, 
ਦਸਤ, ਿਤਲੀ/ਉਲਟੀਆ,ਂ ਭੁਖ ਨਾ ਲੱਿਣੀ, ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਨਾਵਬਨ੍ਾ ਂਵਕਸੇ 
ਸਿਝ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਸਿਝ ਨਾ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਂਵਿਚ 
ਸੋਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।    

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਬੀਿਾਰ ਹੋ ਿਾਦਂੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕਟ 
ਬਣ ਿਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟ੍ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਿਾਵਲਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ COVID-19 
ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ।

ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਚਹਣਾ ਚਕਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾ?ਂ
• ਵਚੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਿੈਂਬਰਾ ਂਨਾਲ 

COVID-19 ਬਾਰੇ ਿਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ, ਨਿੀਨਤਿ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ- ਅਕਸਰ ਪੁਛੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ 
ਪ੍ਸ਼ਨ।

• ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆ ਂਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿਾਓ।

• ਵਿਨਾ ਂਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕ ਆਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਂਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰੱਖੋ।

• ਫੋਨ, ਈਿੇਲ ਿਾ ਂਸੋਸ਼ਲ ਿੀਡੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਿੈਂਬਰਾ ਂਅਤੇ 
ਦੋਸਤਾ ਂਵਿਤਰਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ।

• ਵਨਯਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਿਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਵਿਕਲਪਾ ਂ
ਵਿਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਡੀਿੀਡੀ. ਨਾਚ, ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀ ਕਸਰਤ, ਯੋਿਾ, ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਿਣਾ ਿਾ ਂਘਰ 
ਵਿਚਲੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਇਕ 
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਾਈਕਲ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਤਣਾਅ ਅਤੇ 
ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਕ ਇਲਾਿ ਹੈ।

• ਿੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕੰਿ ਦੇ ਿਾਲਕ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦਾ 
ਪ੍ਬੰਧ ਕਰੋ।

• ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆ ਂਿੁਸ਼ਕਲ ਸਵਥਤੀਆ ਂ
ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਵਦਿਾਓ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਿੀ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰੋਿੇ।  ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਇਹ 
ਇਕੱਲਪੁਣਾ (ਅਲੱਿਤਾ) ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਿੀ।

ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਿੈ-ਅਲ਼ੱਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਖੀਰਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾ ਂ
ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਚਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਵਲੋਂ 
ਚਕਹਾ ਚਗਆ ਹੈ ਚਕ ਤੁਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੇ ਤੁਸੀ ਵਨਸਵਚਤ ਨਹੀਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਿ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂ
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 1300 066 055  
‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਚਹਣ ਦੇ ਚਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ?
ਵਨਯਿਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਂਕਰਨ ਨਾਲ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾ ਂਵਿਤਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਿੰਭੀਰ ਵਬਿਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੋ। ਇਨ੍ਾ ਂਵਨਯਿਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਂਕਰਨੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਿੀ 
ਹੈ ਿੋ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਿਾਨੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ 
ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ $11,000, 6 ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, ਿਾ ਂਦੋਿੇਂ ਅਤੇ 
ਹਰੇਕ ਵਦਨ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਿਾਰੀ ਰਵਹਣ ‘ਤੇ $5,500 ਦਾ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਂ
ਹੋਿੇਿਾ।.

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
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ਮੈਂਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਅਂਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਿਰਾ ਦੀਆ ਂਿਤੀਵਿਧੀਆ ਂ
ਿੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਛੂਤ ਦੀਆ ਂਵਬਿਾਰੀਆ ਂਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਿੀ 
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ 1.5 ਿੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਵਿਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 
ਰਵਹੰਦੇ।

• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ 20 ਸਵਕੰਟਾ ਂਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਧੋਿੋ ਿਾ ਂਅਲਕੌਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੱਥ ਧੋਣ ਿਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅਤੇ ਿੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

• ਖੰਘ ਿਾ ਂਵਛੱਕ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਆਪਣੇ ਿੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵਟਸ਼ੂ ਨਾਲ 
ਿਾ ਂਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।

• ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਾਣ ਤਾ ਂਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ 
ਇਕ ਿਾਰ ਵਫਰ ਅਲੱਿ ਹੋਿੋ ਵਿੰਨੀਂ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਿਾ 
ਨਾਕਾਰਾਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

• NSW  ਸਰਕਾਰ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਵਨਯਿਾ ਂ ਬਾਰੇ ਇਸ 
ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਿੀ ਰੱਖੋ  
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules   

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ

ਚਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਘਰਾ ਂਲਈ ਚਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਿੁਸ਼ਕਲ ਦਾ 
ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕ ਵਕਹੋ 
ਵਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ NSW ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 
ਿਾਓ।

ਘਰ ਚਵਿ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 
ਲਈ: 
• Lifeline Australia: 13 11 14  

ਇਹ ਇਕ 24/7 ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਿੋ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿੇਂ ਥੋੜ੍ੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਿਾ ਂਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਵਿਚ ਿੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ 
ਹੈ। 

• Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing 
Support Service: 1800 512 348 

• Kids Helpline: 1800 551 800  
ਇਹ ਇਕ ਿੁਫਤ, ਵਨਿੀ ਅਤੇ ਿੁਪਤ 24/7 ਫੋਨ ਅਤੇ 
ਆਨਲਾਈਨ  ਸਲਾਹ ਿਸ਼ਿਰਾ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਹੈ ਿੋ 5 ਤੋਂ 25 
ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਿਿਾਨਾ ਂਲਈ ਹੈ।

• NSW Mental Health Line: 1800 011 511  
NSW ਵਿਚਲੀ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਕਟ ਸਿੇਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਸੇਿਾ।

• National Coronavirus Health Information 
line: 1800 020 080

• NSW Health – COVID-19 (Coronavirus) ‘ਤੇ 
ਿਾਓ

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

