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ਕੋਵੀਡ -19 (COVID-19) (ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਕੁਰਾਟੀਨ ਅਤਰੇ ਸਵੈ-ਅਲਰਹਦਗੀ (self–isolation)

ਰਵਦਰੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਰਹਾ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਪਰਹਲਰੇ  
14 ਰਦਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣਾ ਪਵਰੇਗਾ 
ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਖਿਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਖਿਹੜੇ ਆਸਟੇ੍ਲੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨੰੂ 14 ਖਦਨਾਾਂ 
ਲਈ ਕੁਰਾਟੀਨ ਖਿੱਚ ਰਖਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 
ਹੋਿੇਗਾ ਖਿਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ NSW ਦੀ ਸ੍ਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੋਿੇਗਾ।

ਇਹ ਸਾਖਰਆਾਂ ਖਿਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ‘ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਾਂਿੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ 
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਖਕਸੇ COVID-19  ਿਾਲੇ ਖਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਖਿੱਚ ਆਉਣਾ 
ਖਪਆ ਹੋਿੇ। ਿੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਦੇ 14 ਖਗਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 
ਲੱਛਣ ਨਾ ਖਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਕ 
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਿੇ।

ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ COVID-19  ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿੋ  ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਪਆਖਰਆਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਖਸਿਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਅਮਲੇ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ ਿੋ 14 ਖਦਨ ਦੀ ਖਮਆਦ ਨੰੂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਹੱਦ 
ਤੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਣਗੇ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਿਾਿੇਗਾ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।

ਉਹ ਲੋਕ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਟਲ ਰਵੱਚ ਠਰਹਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਨੰੂ 14  ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਵੱਚ ਸਵੈ-ਅਰਲਹਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵਰੇਗੀ
ਖਿਦੇਸਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਖਰਿਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਿਾਾਂ 
ਰਖਹਮ ਦੇ ਅਧਾਰ  ‘ਤੇ ਹੋਟਲ ਖਿੱਚ ਠਖਹਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਖਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ 
ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਿਚਾਖਰਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਖਿਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਖਿੱਚ ਠਖਹਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਖਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ 14 ਖਦਨਾਾਂ 
ਲਈ ਘਰ ਖਿੱਚ ਸਿੈ-ਅਖਲਹਦ ਰਖਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਿੈ-ਅਖਲਹਦਗੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਖਲਆਾਂ ਸਾਖਰਆ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 
ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿੀ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਖਿੱਚ ਹੀ ਰਖਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਖਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਿਨੀ ਦੇਰ 
ਉਹ ਸਿੈ-ਅਖਲਹਦਗੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣ। 

ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਬਨਾਾਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਤਰੀਖਕਆਾਂ ਨਾਲ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਿੋਂ ਭੋਿਨ ਛੱਡਣਾ, ਫੋਨ ‘ਤੇ 
ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਿਾਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ)।

ਕੁਰਾਟੀਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਅਰਲਹਦਗੀ  ਦਰੇ 14 ਰਦਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਦ ਦਰੇ 
ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਹਨ
14 ਖਦਨਾਾਂ ਦੀ ਸਿੈ-ਅਲਖਹਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਪਆਖਰਆਾਂ ਨੰੂ 
ਖਮਲਣ ਦੋ ਯੋਗ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ NSW ਦੇ ਿਰਤਮਾਨ ਖਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੰੂ 
ਸੀਮਤ ਰੱਿਣ ਸਬੰਧੀ ਹਨ।  

ਪਖਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸਧਾਨਕ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ – ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਿੇ ਉਹ ਕੱੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।               

ਪਰ COVID-19  ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ: 
• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਾਂ ਦਾ ਅਖਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਿੋ
• ਦੂਸਖਰਆ ਨਾਲ ਗਲਿੱਕੜੀ, ਚੁੰਮਣ ਿਾਾਂ ਹੱਥ ਖਮਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਖਸਸ ਨਾ 

ਕਰੋ  
• ਹਮੇਸਾਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਖਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ 

ਧੋਿੋ
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ
• ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਅੱਿਾਾਂ ਿਾਾਂ ਨੱਕ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹੋ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਾਂ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਮਖਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਖਮਲਣ ਲਈ ਨਾ ਿਾਓ।

ਖਕਸੇ ਿੀ ਖਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਖਿਿੇਂ ਖਕ ਿਾਾਂਸੀ/ ਗਲੇ/ਦੀ ਿਾਰਸ, 
ਿਗਦਾ ਨੱਕ ਿਾਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕੜਿੱਲ) ਿਾਾਂ ਖਬਨਾਾਂ ਖਕਸੇ ਗਲੋਂ  ਬੁਿਾਰ ਹੋ ਿਾਣ ‘ਤੇ, 
ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਿੀ ਪੀ  ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਿਾਾਂ ਿਨਤਕ COVID-19 ਦੀ ਕਖਲਖਨੱਕ ਨੰੂ 
ਿਾਓ: https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-
protect-yourself-and-others/clinics  

NSW ਦੀਆਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਖਸਹਤ ਕਖਲਖਨਕਾਾਂ ਖਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸਟਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈਲਥ 
ਇਨਫਰਿਰੇਸਨ ਲਾਈਨ (National Coronavirus 
Health Information Line) ਨੰੂ   1800 020 
080 ‘ਤਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਮੁਫਤ ਦੁਭਾਸੀਆ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾ ਲਈ (TIS National) ਨੰੂ  131 450, 
‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। 

ਦੁਭਾਸੀਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਖਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਿੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

Information for family and friends of people returning to Australia
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