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COVID ਸਾਡੀ ਜ ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ ਿੱਸਾ ਬਜਿਆ ਰਜ ਿਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਭਜੂਿਕਾ, ਇਕਿੱਠੇ ਜਿਲਕੇ ਭਜ ਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਜ ਡ ਲਜ ਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਿਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਜਰ ਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ 

ਅਤ ੇਜਸ ਤ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ ਰਿੱਖਿਾ  ੈ।  

ਜ ਆਦਾਤਰ ਜਨਯਿ ਖ਼ਤਿ  ੋ ਗਏ  ਨ, ਪਰ COVID ਅਜੇ  ੀ ਇਿੱਕ ਖ਼ਤਰਾ  ੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜ ਿੱਚ  ਧੇਰੇ  ੋਖਿ ਗਰਸਤ ਕਿ ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਆਪਿੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਬਚਾਉਿਾ  ੀ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਤਰੀਕਾ  ੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ COVID ਗਰਸਤ ਨ ੀਂ  ੁ਼ਿੰਦੇ  ੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ COVID ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਅ  ੀ ਨ ੀਂ ਸਕਦੇ  ੋ।  

ਜ ਕਟੋਰੀਆ  ਾਸੀ COVID ਦੇ ਖ਼ਤਜਰਆਂ ਨਾਲ ਨਜਜਿੱਠਿ ਜ ਿੱਚ ਿਿੱਦਦ ਲਈ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲੈਿ ਲਈ ਜਸ ਤ ਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ  ਨ। 

 ਦੂਸਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਿਿੱਵਖਆ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਿਿੱਵਖਆ ਵਕ ੇਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਆਪਿੇ-ਆਪ ਨੂੰ COVID ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਤਰੀਕਾ COVID ਗਰਸਤ  ੋਿ ਤੋਂ ਬਚਿਾ  ੈ। ਇਿੱਥੇ ਕੁਿੱਝ ਚੀ ਾਂ  ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਰਜ ਿ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ:  

 ਟੀਕਾਕਿਨ ਕਿ ਾਓ। ਆਪਿੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਗ ਾਉਿ ਲਈ GP ਜਾਂ ਫਾਰਿੇਸੀ ਕੋਲ ਬੁਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤ ੇ ਾਇਰਸ ਦੇ ਜ ਰੁਿੱਧ ਆਪਿੀ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਨੂੰ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਿ ਬੂਤ 

ਬਿਾਓ। ਆਪਿੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ਿੰਭੀਰ ਰੂਪ ਜ ਿੱਚ ਜਬਿਾਰ  ੋਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਟੀਕਾਕਰਨ  ੈ।  

 ਟੈਸਟ ਕਿ ਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਾਨੂੰ ਲਿੱਛਿ  ਨ ਤਾਂ ਰੈਜਪਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ  ਨ ਅਤੇ ਬ ੁਤ ਪਰਭਾ ਸਾਲੀ  ਨ। ਘਰ ਜ ਿੱਚ ਕੁਿੱਝ ਕ ੁਟੈਸਟ ਜਕਿੱਟਾਂ 
ਰਿੱਖਿਾ  ਿੇਸਾ ਇਿੱਕ  ਧੀਆ ਗਿੱਲ  ੈ।  

 ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾ ਰ ਜਾਂਦੇ  ੋ ਤਾਂ ਆਪਿੇ ਨਾਲ ਿਾਸਕ ਰਿੱਖੋ। ਜਚ ਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਿ  ਾਲੇ ਿਾਸਕ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਜਚ਼ਿੰਬੜਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਲਿ ਦੀ ਸ਼ਿੰਭਾ ਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 
ਤੁ ਾਡੀ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਕਰਦੇ  ਨ।  

 ਆਪਣੀਆਂ ਵਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਹੋ। ਆਪਿੇ ਘਰ ਜ ਿੱਚ ਤਾ ੀ   ਾ ਆਉਿ ਜਦਓ - ਇ   ਾਇਰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ  ੈ।  
 ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਿੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਾਨੂੰ ਬ ੁਤ ਜ ਆਦਾ ਜਬਿਾਰ  ੋਿ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ  ੈ, ਤਾਂ ਆਪਿੇ GP ਨਾਲ COVID ਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ 

ਤੁ ਾਨੂੰ COVID  ੁ਼ਿੰਦਾ  ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੇਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਤਆਰ ਕਰੋ।  

 ਦੂਵਜਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ  ੋਖਿ ਗਰਸਤ ਕਿ ੋਰ ਜ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਲਿ ਜਾ ਰ ੇ  ੋ, ਤਾਂ ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ  ਾਧੂ ਕਦਿ ਚੁਿੱਕੋ ਜਕ ਉ  ਸੁਰਿੱਜਖਅਤ 
 ਨ ਜਜ ੇਂ ਕੇ ਿੂ਼ਿੰ  'ਤੇ ਿਾਸਕ ਪਜ ਨ ਕੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖਕੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਾਡੇ ਜ ਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੱਛਿ ਨ ਰ ਆ ਰ ੇ  ਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਲਿ ਜਾ ਕੇ।  

 ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਨਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ COVID ਲਈ ਪੌ ਜਟ  ਆਉਂਦੇ  ੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਾਨੂੰ ਇ  ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ: 

 ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਿਆਨ ਿਿੱਖੋ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ  ੋ। COVID ਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਲਿੱਛਿ ਨ ਰ ਆਉਿ ਦੇ 5 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅ਼ਿੰਦਰ-ਅ਼ਿੰਦਰ ਲੈਿ 
'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਕ਼ਿੰਿ ਕਰਦੀਆਂ  ਨ।  

 ਇਕਾਤਂ ਾਸ। ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 5 ਜਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਜ ਿੱਚ ਰ ੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ਾਡੇ ਲਿੱਛਿ ਜਦਖਾਈ ਦੇਿੇ ਬ਼ਿੰਦ ਨ ੀਂ  ੋ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਜੇ ਤੁ ਾਨੂੰ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਜ ਿੱਚ ਘਰ ਛਿੱਡਿ ਦੀ 
ਲੋੜ  ੈ, ਤਾਂ ਿੂ਼ਿੰ  'ਤੇ ਿਾਸਕ ਪਾਓ।  

 ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵਿਪੋਿਟ ਕਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 1800 675 398 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ  ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ COVID ਦ ਾਈਆਂ 
ਤਿੱਕ ਪ ੁ਼ਿੰਚ ਕਰਨ ਜ ਿੱਚ ਤੁ ਾਡੀ ਿਿੱਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

 ਆਪਣੇ ਸੰਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਵਿਤ ਕਿੋ। ਉ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸੋ ਜਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰਪਰਕ ਜ ਿੱਚ ਰ ੇ  ੋ ਜਕ ਤੁ ਾਨੂੰ COVID  ੈ। 
 ਕ਼ਿੰਿ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਪਿੇ ਕ਼ਿੰਿ  ਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸੋ ਜਕ ਤੁ ਾਨੂੰ COVID  ੈ। ਕੁਿੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ ਿੱਤੀ ਸ ਾਇਤਾ ੀ ਜਿਲ ਸਕਦੀ  ੈ। 
 ਸੰ ੇਦਨਸੀਲ ਿਾ ਾ ਂਤੋਂ ਬਿੋ। ਸ਼ਿੰ ੇਦਨਸੀਲ ਥਾ ਾਂ ਜਜ ੇਂ ਜਕ  ਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬ ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸ ੂਲਤਾਂ ਜ ਿੱਚ ਜਿਲਿ ਲਈ ਜਾਂ ਕ਼ਿੰਿ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਓ। 
 ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿੋ। ਭੋਜਨ, ਦ ਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਿੱਜਚਆਂ ਦੇ ਫਾਰਿੂਲਾ ਦੁਿੱਧ  ਰਗੀਆਂ  ਰੂਰੀ ਚੀ ਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਾਡੇ ਘਰ ਪ ੁ਼ਿੰਚਾਉਿ ( ੋਿ ਜਡਜਲ ਰੀ) ਦਾ ਪਰਬ਼ਿੰਧ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਦੇਖੋ ਜਕ ਕੀ ਤੁ ਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਜਰ ਾਰ ਇਸ ਜ ਿੱਚ ਤੁ ਾਡੀ ਿਿੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਨ।  

  ਾਿੂ ਕਦਮ ਿੁਿੱਕੋ। ਿਜ ਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਉ  ਤੁ ਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ  ਨ, ਤਾਂ ਉ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸੋ ਜਕ ਤੁ ਾਨੂੰ COVID  ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉ  ਆਪਿੀ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਲਈ 
ਕਦਿ ਚੁਿੱਕ ਸਕਿ।  

ਇਸ ਪਰਕਾਸਨ ਨੂੰ ਪ ੁ਼ਿੰਚਯੋਗ ਫਾਰਿੈਟ ਜ ਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਿੇਲ ਕਰੋ: pph.communications@health.vic.gov.au 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/report-your-rapid-antigen-test-result
https://www.coronavirus.vic.gov.au/financial-support-and-emergency-relief
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