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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ, 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕੋਕਵਡ-19 ਦ ੇਉੱਚ ਜਾਂ ਦਰਕਿਆਨੇ ਜੋਖਿ ਤਕਹਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਵੱਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਕਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੂੰਘ ਸਿੇਤ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਜਲਦੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
ਲਈ www.health.gov.au/covid19-travellers 'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਉਹ ਲੋਕ ਕਜੂੰਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕਕਸ ੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ 'ਤ ੇਕਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਦਸੇ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕੋਕਵਡ-19 ਦ ੇਉੱਚ ਜਾਂ ਦਰਕਿਆਨੇ ਜੋਖਿ ਅਿੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਕਜੂੰਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਰਕਹਣ ਸਬੂੰਿੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 
www.health.gov.au/covid19-travellers 'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਸੂੰਬੂੰ ਕਿਤ ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਰਕਹਣ ਦ ੇਸਿੇਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਰਿੋਟ ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਦ ੇਕਵਕਲਕਪਕ ਪਰਬੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਿੂੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਵਅਕਤੀ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਇਹ 
ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 14 ਕਦਨ ਦਾ ਸਿਾਂ ਹੋਵ।ੇ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖ ਰਵਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 

ਕਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੱਖ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੂੰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਸਕ ਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ 
ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਿ ਤੌਰ ਤ ੇਉਸ ਘਰ ਕਵੱਚ 
ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ।  

ਘਰ ਕਵੱਚ ਿੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਆਉਣ ਕਦਓ। ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਿਾਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਜਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤ ੇਪਕਰਵਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਕਿਲੋ, ਕਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕਲੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖ ਰਕਹ ਰਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਜਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵ,ੇ 

ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਜੀਕਲ ਿਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਹਦਾਇਤ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

http://www.health.gov.au/covid19-travellers
http://www.health.gov.au/covid19-travellers
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ਜੇ ਿਿੱ ਖ ਰਵਹਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਖੂੰਘ, ਗਲੇ ਕਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਿਸ਼ੁਕਕਲ ਸ਼ਾਕਿਲ ਹਨ (ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ 
ਸੀਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ)। 

ਜੇ ਕਕਸੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ/ਸਟਾਫ ਿੈਂਬਰ ਕਵੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
• ਘਰ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਦ ਕਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰ ਿ ਵਰਤੋ; 

• ਸਰਜੀਕਲ ਿਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤ ੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਛੱਕ ਿਾਰਦੇ/ਖੂੰਘਦੇ ਸਿੇਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿਆਨ ਰੱਖੋ; 

• ਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਰੱਖੋ; ਅਤ ੇ

• ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੂੰ  ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਾ ਇਕਤਹਾਸ 
ਦੱਸੋ। 

ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੱਚ ਗੂੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਿੁਸ਼ਕਕਲ, ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ: 

• 000 'ਤ ੇ ਕਾਲੱ ਕਰੋ, ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਅਕਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦ ੇ
ਇਕਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਓ। 

ਜੇ ਕਬਿਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ 
ਤੱਕ ਿਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿਢੁਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਲੁਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 
ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਿ ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਕਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ, ਿਢੁਲਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ 
ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਅਕਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

ਕਛੱਕ ਿਾਰਦ/ੇਖੂੰਘਦ ੇਸਿੇਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦ ੇ ਕਵਰੱੁਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ, ਅਤ ੇਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਿੋਵ ੋ

• ਖੂੰਘਦੇ ਅਤ ੇਕਛੱਕ ਿਾਰਦੇ ਸਿੇਂ ਆਪਣਾ ਿ ੂੰ ਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਢਕੋ, ਕਟਸ਼ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਟਕਾਣ ੇਲਗਾਓ, ਅਤ ੇਅਲਕੋਹਲ-ਅਿਾਰਤ ਹੈਂਡ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 

• ਅਤੇ ਜੇ ਕਬਿਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਦ ਕਜਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ (ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਿੀਟਰ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰ ਰਹੋ)। 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਹਾਲਾਂਕਕ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕਚੂੰਤਾ ਦਾ ਕਵਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਕਕ ਬੁਖਾਰ, ਖੂੰਘ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ 
ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੂੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ਼ੁਕਾਿ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਕਸੇ ਕਬਿਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ - ਨਾ ਕਕ 
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਾਲ। 

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

http://www.health.gov.au/
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1800 020 080 'ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਦਨ ਕਵੱਚ 24 ਘੂੰਟੇ, ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ
ਸੱਤ ਕਦਨ ਕੂੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 131 450 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਏਜੂੰਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ www.health.gov.au/state-territory-contacts 'ਤ ੇ
ਉਪਲਬਿ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਕਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

 

 

 

 

 

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

