COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਕੱ ਲਾ-ਕੱ ਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰ ਮ ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਿਾਲੇ (Employer), ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਸ ਨਾਲ
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਕਾਬ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ
ਵਿੱ ਚ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ।

ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ, ਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਅਤੇ
ਸੰ ਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰ ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵਿਕ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ
ਉਹ ਦੋ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਿਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਮਾਵਿਕ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ। ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਹਮੇਸਾਂ ਸੰ ਭਿ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਸਸ ਕਰੋ ਵਕ ਦਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱ ਖੋ।

Awm jxqw dy leI slwh
•

ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਵਫਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਵਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਇੱ ਕਵਲਆਂ ਅਤੇ
ਿੱ ਖਰਾ ਰੱ ਖਣ (self-isolate), ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੰ ਵਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਿੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ।

•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਅਪਣਾਓ - ਿਾਰ ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ
ਨਾਲ 20 ਸਵਕੰ ਟਾਂ ਤੱ ਕ ਧੋਿੋ, ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਨੰ ਹੱ ਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ, ਖੰ ਗਣਾ ਿਾਂ ਵਛੱ ਕ ਮਾਰਨੀ ਹੋਿੇ
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਹਣੀ ਤੇ ਿਾਂ ਵਟਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ - ਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸ਼ ਨੰ ਕੜੇ ਵਿੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਵਦਓ। ਵਿਨਹਾਂ ਸਵਤਹਾਂ ਨੰ
ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱ ਥ ਲੱਗਦਾ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ (disinfect) ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

•

ਿੇ ਵਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰੁਕ ਿਾਓ ਅਤੇ ਅਵਿਹੇ ਲੋ ਕ ਵਿਨਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੁਿਰ
ੁ ਗ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰ ਦਰ ਵਮਲਣ ਲਈ ਨਾ ਿਾਓ, ਿਾਂ ਅਵਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਵਿਨਹਾਂ ਨੰ
ਵਦਲ, ਫੇਫਵ਼ਿਆਂ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਹੋਣ, ਿਾਂ ਵਿਨਹਾਂ ਨੰ ਸ਼ਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਿੇ।

•

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ/ ਕੋਈ ਿੀ ਿੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰ ਸਕਲ ਿਾ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ
(child care) ਨਾ ਭੇਿੋ, ਿਦੋ ਤੱ ਕ ਵਕ ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ।

•

ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਕਦੇ ਿੀ ਸਕਲ ਿਾਂ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਾਣ ਦੀ ਿਵਿਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਇਨਹਾਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ
ਨਾ ਿਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਨੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਯੋਿਨਾ ਵਤਆਰ ਰੱ ਖੋ। ਤਾਿਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ

•
•

The Department of Education ਅਤੇ Catholic Schools NSW ਉੱਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ।
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ/ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਿੀਆਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਦਵਿਆਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰੋ
Cloud not crowd – ਇੱ ਕਠ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤ-ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਵਹਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਿੁੜੇ ਰਹੋ।

•

ਹੱ ਥ ਵਮਲਾਉਣਾ, ਿੱ ਫੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਿਾਂ ਵਮਲਣ ਤੇ ਚੁੱ ਮਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਵਦਓ।

•

ਅੰ ਤੱ ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਂ ਅੰ ਤਰਰਾਿੀ ਆਿਾਿਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਾਦੀ ਿਾ ਰਹੀ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਤਕਾਲ
ਉਪਲੱਭਧਤਾ (supply) ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਸਵਚਤ ਰੱ ਖੋ: ਵਕਓਂਵਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਿਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ

ਬਾਕਾਇਦਾ NSW Health COVID-19 website ਅਤੇ NSW Health Facebook page. ਿੈੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਨੰ ਿੇਖੋ।

ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ (Employers) ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਈ
ਸਿਾਹ
•

ਫਲੈ ਕਸੀਬਲ ਕੰ ਮ/ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਬੰ ਦੋਬਸਤ (work/learning arrangements) ਦਾ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਸਟਾਫ ਨੰ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰੋ ਵਕ ਿੇ ਵਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਰਵਹਣ।

•

ਸਟਾਫ ਨੰ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਰਰੀ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰ
ਮੁਲਤਿੀ ਿਾਂ ਰੱ ਦ ਕਰ ਦੇਣ।

•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਵਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਚੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱ ਖੀ ਿਾਿੇ।

•

ਸਫਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਲੋ ੜਮੰ ਡ ਚੀਿਾਂ (hygiene supplies) ਨੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰੱ ਖੋ (ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਹੈੈੰਡ
ਸੈਵਨਤਾਈਿਰਸ) ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਾਵਖਲ ਹੋਣ ਿਾਵਲਆਂ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਰਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਇਸਵਤਮਾਲ
ਕੀਤੇ ਿਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ (common areas) ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਿਾਓ। ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਹੈੈੰਡ
ਸੈਵਨਤਾਈਿਰਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੰ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰੋ।

•

ਆਪਵਣਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ /ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲਓ ਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਮਾਵਿਕ ਦਰੀ ਨੰ
ਮਦਦ ਵਮਲੇ - ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਇੱ ਕ ਦਸਰੇ ਤੋਂ ਿੱ ਖ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਹੀਆਂ
ਬੰ ਦ ਥਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਦੇ ਰੁਕਣ ਿਰਗੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਹੋਿੇ।

•

ਿੱ ਡੇ ਇੱ ਕਠ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇ ਹੋ ਸਕੇ
ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ।

•

ਿੱ ਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਲੋ ਕ, ਵਕਸੇ ਅਪੰ ਗਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋ ਕ, ਅਤੇ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕ ਵਿਨਹਾਂ ਨੰ ਤੁਰਨ ਵਫਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਵਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਵਧਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਸਵਚਤ ਰੱ ਖੋ: SafeWork NSW's COVID-19: Advice and guidance for NSW
workplaces. ਿੇਖੋ

ਲਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ (Test) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
•

ਵਕਸੇ ਨੰ ਿੀ ਵਿਸਨੰ ਿੁਖਾਮ ਿਾਂ ਫਲ ਿਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਿੋ ਵਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਿਾਂ COVID-19

ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਿਾ ਚੁਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰ ਅਵਿਹੇ
ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ GP ਕੋਲ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਉਵਚਤ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰ ਵਦੱ ਤੇ ਿਾਣ।

ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਲੂੰਕ
• NSW Health COVID-19 website
• NSW Health Facebook page
• Australian Department of Health
• The Department of Education
• Catholic Schools NSW
• Transport for NSW

