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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19) ਨਾਲ ਬਨਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਕਸ ੇਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਬਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਗ ਹੋਣ 

ਦ ੇਜੋਖਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਬਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੰ  14 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਵਿੱਚ 

ਵਿੱਖ ਰਬਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ।ੋ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ ਰਵਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 

ਬਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਿੱਖ ਰਬਹਣ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ, ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ, ਸਕ ਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ 
ਯ ਨੀਵਰਬਸਟੀ ਬਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਬਵਿੱਚ ਬਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਘਰ ਬਵਿੱਚ ਰਬਹੰਦ ੇ

ਹਨ। ਘਰ ਬਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਆਉਣ ਬਦਓ। ਘਰ ਬਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਬਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ 

ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਬਜਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਮਲੋ, ਬਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕਲੇ ਰਬਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵ,ੇ ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਕੀ ਹੈ? 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਜੁ਼ਕਾਮ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੀਿਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਬਸੰਡਰੋਮ (SARS) ਅਤੇ ਬਮਡਲ ਈਸਟ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਬਸੰਡਰੋਮ (MERS) 

ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਬਜਸ ਨ ੰ  ਐਸਏਆਰਐਸ-ਸੀਓਵੀ-2 ਬਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਹੁਿੇਈ ਸ ਿੇ, ਚੀਨ ਬਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ 2019 ਬਿਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਬਜਸ ਨ ੰ  ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਬਵਡ -19 ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਗ ਵਕਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? 

ਲਾਗ ਦੇ ਇਿੱਕ ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਬਵਅਕਤੀ ਤਿੱਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਬਲਬਖਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ: 

• ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਕਰਬਮਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਬਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਬਹਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬਸਿੱ ਿੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ  
• ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅਬਜਹੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਛਿੱ ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
• ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦ ੇਖੰਘਣ ਜਾਂ ਬਛਿੱ ਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਿਲਗਮ ਨਾਲ ਦ ਬਸ਼ਤ ਵਸਤ ਆਂ 

ਜਾਂ ਸਤਹਾਂ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਦਰਵਾਜੇ਼ ਦ ੇਹੈਂਡਲ ਜਾਂ ਮੇਜ਼) ਨ ੰ  ਛ ਹਣ, ਅਤੇ ਬਫਰ ਆਪਣੇ ਮ ੰ ਹ ਜਾਂ ਬਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਹਿੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ। 

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਸੰਚਾਬਰਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਵਿੱਚ ਲਿੱ ਛਣ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਬਵਿੱਚ ਿੁਖਾਰ, ਖੰਘ, 

ਗਲੇ ਬਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼, ਥਕਾਵਟ ਅਤ ੇਸਾਹ ਲੈਣ ਬਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਬਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  



 

Coronavirus disease (COVID-19) 2 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਇਿੱ ਕੋ ਘਰ ਬਵਿੱਚ ਰਬਹੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੰਦ ਜਗਹਾ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਦੇ ਲੋਕ) ਕਰਨ 'ਤ ੇਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   

ਇਿੱ ਕ ਵਵਅਕਤੀ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਲਾਗ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਉਹ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਲਾਗ ਦ ਸਬਰਆਂ ਬਵਿੱਚ ਫਲੈਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਬਕ, ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਹ ਾਂ ਵਾਲੀ 
ਜਾਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਪ ਰਵ-ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਦ ੇਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਿ ਤ ਬਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਕ ਬਵਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ 

ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਵਿੱਚ ਪਬਹਲੀ ਵਾਰ ਲਿੱ ਛਣ ਬਦਖਾਈ ਬਦੰਦੇ ਹਨ, ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਬਦਨ ਿਾਅਦ ਤਿੱਕ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਕਸ ਨ ੰ  ਹੈ? 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਸੰਕਰਬਮਤ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਨ ੰ  ਹਲਕੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਬਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ 

ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਿਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਿਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ ਜੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸਾਂ ਦ ੇਬਪਛਲੇ ਤਜਰਿੇ ਤੋਂ, ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਬਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੈ: 

• ਕਮਜੋ਼ਰ ਰੋਗ ਪਰਤੀਰੋਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ) 
• ਿਜੁ਼ਰਗ  
• ਆਬਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪ  ਦੇ ਲੋਕ, ਬਕਉਂਬਕ ਉਹਨਾਂ ਬਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੇਰੇ ਹੈ 
• ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 
• ਿਹੁਤ ਛੋਟੇ ਿਿੱਚੇ ਅਤੇ ਿਾਲ* 
• ਸਮ ਬਹਕ ਬਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 
• ਨਜ਼ਰਿੰਦੀ ਬਵਿੱਚ ਰਬਹ ਰਹੇ ਲੋਕ 

*ਇਸ ਪੜ੍ਾਅ 'ਤ ੇਿਿੱ ਬਚਆਂ ਅਤੇ ਬਸ਼ਸ਼ ਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ, ਅਤੇ ਕੋਬਵਡ-19 ਦ ੇਸੰਚਾਰ ਬਵਿੱਚ ਿਿੱ ਬਚਆਂ ਦੀ ਭ ਬਮਕਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਬਕ, ਬਵਆਪਕ ਅਿਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿਿੱ ਬਚਆਂ ਬਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਕੋਬਵਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਿੱਟ ਹੈ।   

ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?  

ਜੇ ਬਕਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਬਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦ ੇ14 ਬਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਿੱਚ ਲਿੱ ਛਣ (ਿੁਖਾਰ, 
ਖੰਘ, ਗਲੇ ਬਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਬਕਲ) ਬਵਕਬਸਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣ ੇ
ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਬਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੈਲਥ ਕਲੀਬਨਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਉੱਥ ੇਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਿੱਥੇ-ਬਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤਸੁੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦ ੇਬਕਸ ੇਸੰਭਾਬਵਤ ਬਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ 
ਬਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਾਂ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਵਵਸਥਾ ਬਵਿੱਚ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਬਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ 
ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਅਬਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬਹੰਦ ੇਬਕ ਆਮ ਗਤੀਬਵਿੀਆਂ ਬਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਬਖਅਤ ਹੈ। 
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ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟਂੀਿਾਇਓਬਟਕਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦ ੇ ਬਵਰੁਿੱ ਿ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਛਿੱ ਕ ਮਾਰਦੇ/ਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਸਫਾਈ ਰਿੱਖਣਾ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦ ੇਬਵਰੁਿੱ ਿ ਵਿੀਆ ਿਚਾਅ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਬਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਿੋਵ ੋ

• ਖੰਘਦੇ ਅਤੇ ਬਛਿੱ ਕ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮ ੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਢਕੋ, ਬਟਸ਼ ਆਂ ਦਾ ਬਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਿਾਰਤ ਹੈਂਡ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 

• ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਦ ਬਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ (ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਰਹੋ)। 

ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਪਬਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਬਕ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕਰਬਮਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦ ਬਜਆਂ ਤਿੱਕ 

ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ 

ਜਨਤਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਮੈਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੱ ਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?  

ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, www.health.gov.au 'ਤ ੇਜਾਓ। 

1800 020 080 'ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਦਨ ਬਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿੱਤ ਬਦਨ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਨੁਵਾਦ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ 131 450 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫਨੋ ਨੰਿਰ www.health.gov.au/state-territory-contacts 'ਤ ੇ

ਉਪਲਿਿ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ ਿਾਰੇ ਬਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 

 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

