Coronavirus disease
(COVID-19)
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19) ਨਾਲ ਬਨਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਬਵਿੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰ ਲਾਗ ਹੋਣ
ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰ ਪਰਕ ਬਵਿੱ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰ 14 ਬਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਵਿੱ ਚ
ਵਿੱ ਖ ਰਬਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ।ੋ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ ਰਵਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਬਜਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਵਿੱ ਖ ਰਬਹਣ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ, ਖਾਸ ਕੰ ਮਾਂ, ਸਕਲ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ
ਯਨੀਵਰਬਸਟੀ ਬਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਬਵਿੱ ਚ ਬਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਬਵਿੱ ਚ ਰਬਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਘਰ ਬਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰ ਨਾ ਆਉਣ ਬਦਓ। ਘਰ ਬਵਿੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਬਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਬਜਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਮਲੋ , ਬਜਹਨਾਂ ਨੰ ਇਿੱ ਕਲੇ ਰਬਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ
ਘਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਨੁਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤੀਿਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਬਸੰ ਡਰੋਮ (SARS) ਅਤੇ ਬਮਡਲ ਈਸਟ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਬਸੰ ਡਰੋਮ (MERS)
ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਬਜਸ ਨੰ ਐਸਏਆਰਐਸ-ਸੀਓਵੀ-2 ਬਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੁਿੇਈ ਸਿੇ, ਚੀਨ ਬਵਿੱ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ 2019 ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਜਸ ਨੰ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਬਵਡ -19 ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗ ਵਕਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ?
ਲਾਗ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇ ਬਵਅਕਤੀ ਤਿੱ ਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਬਲਬਖਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ:
•

ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਕਰਬਮਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਬਵਿੱ ਚ ਇਸਦੇ ਲਿੱਛਣ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਬਹਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬਸਿੱ ਿੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ

•

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅਬਜਹੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਖੰ ਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਛਿੱ ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ

•

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੰ ਘਣ ਜਾਂ ਬਛਿੱ ਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਿਲਗਮ ਨਾਲ ਦਬਸ਼ਤ ਵਸਤਆਂ
ਜਾਂ ਸਤਹਾਂ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਜਾਂ ਮੇਜ਼) ਨੰ ਛਹਣ, ਅਤੇ ਬਫਰ ਆਪਣੇ ਮੰ ਹ ਜਾਂ ਬਚਹਰੇ ਨੰ ਹਿੱ ਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ।

ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਗਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਸੰ ਚਾਬਰਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਲਿੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਿੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ,
ਗਲੇ ਬਵਿੱ ਚ ਖਾਰਸ਼, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਬਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਬਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਇਿੱ ਕੋ ਘਰ ਬਵਿੱ ਚ ਰਬਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਜਾਂ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੰ ਦ ਜਗਹਾ ਨੰ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਦੇ ਲੋ ਕ) ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਿੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਵਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਲਾਗ ਨੰ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਵਅਕਤੀ ਲਾਗ ਦਸਬਰਆਂ ਬਵਿੱ ਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਬਕ, ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਹ ਾਂ ਵਾਲੀ
ਜਾਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਪਰਵ-ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਿਤ ਬਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਬਕ ਬਵਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਪਬਹਲੀ ਵਾਰ ਲਿੱਛਣ ਬਦਖਾਈ ਬਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਬਦਨ ਿਾਅਦ ਤਿੱ ਕ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਕਸ ਨੰ ਹੈ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਜੋ ਸੰ ਕਰਬਮਤ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਨੰ ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ ਬਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ
ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਿਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਿਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਜੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਬਪਛਲੇ ਤਜਰਿੇ ਤੋਂ, ਗੰ ਭੀਰ ਲਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਬਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਹੈ:
•

ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪਰਤੀਰੋਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ (ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ)

•

ਿਜ਼ੁਰਗ

•

ਆਬਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟਰੇਟ ਟਾਪ ਦੇ ਲੋ ਕ, ਬਕਉਂਬਕ ਉਹਨਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੇਰੇ ਹੈ

•

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ

•

ਿਹੁਤ ਛੋਟੇ ਿਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਿਾਲ*

•

ਸਮਬਹਕ ਬਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ

•

ਨਜ਼ਰਿੰ ਦੀ ਬਵਿੱ ਚ ਰਬਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕ

*ਇਸ ਪੜ੍ਾਅ 'ਤੇ ਿਿੱ ਬਚਆਂ ਅਤੇ ਬਸ਼ਸ਼ਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ, ਅਤੇ ਕੋਬਵਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਬਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਬਚਆਂ ਦੀ ਭਬਮਕਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਬਕ, ਬਵਆਪਕ ਅਿਾਦੀ ਵਾਲੇ ਿਿੱ ਬਚਆਂ ਬਵਿੱ ਚ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਕੋਬਵਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਿੱ ਟ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਲਿੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਬਕਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਬਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ 14 ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਿੱ ਚ ਲਿੱਛਣ (ਿੁਖਾਰ,
ਖੰ ਘ, ਗਲੇ ਬਵਿੱ ਚ ਖਾਰਸ਼, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਬਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਬਕਲ) ਬਵਕਬਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੰ ਬਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਹੈਲਥ ਕਲੀਬਨਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਕਿੱ ਥੇ-ਬਕਿੱ ਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਕਸੇ ਸੰ ਭਾਬਵਤ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਬਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਬਵਵਸਥਾ ਬਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਬਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ
ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਅਬਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬਹੰ ਦੇ ਬਕ ਆਮ ਗਤੀਬਵਿੀਆਂ ਬਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰਿੱਬਖਅਤ ਹੈ।
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ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਂ ੀਿਾਇਓਬਟਕਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਬਵਰੁਿੱ ਿ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟ
ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਬਛਿੱ ਕ ਮਾਰਦੇ/ਖੰ ਘਦੇ ਸਮੇਂ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਬਵਰੁਿੱ ਿ ਵਿੀਆ ਿਚਾਅ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਬਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਿੋਵੋ

•

ਖੰ ਘਦੇ ਅਤੇ ਬਛਿੱ ਕ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਢਕੋ, ਬਟਸ਼ਆਂ ਦਾ ਬਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਿਾਰਤ ਹੈਂਡ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

•

ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਬਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ (ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ ਦਰ ਰਹੋ)।

ਕੀ ਮੈਨੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸਹਤਮੰ ਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਮਾਸਕ ਪਬਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਬਕ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰ ਕਰਬਮਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਬਜਆਂ ਤਿੱ ਕ
ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੰ ਦਰੁਸਤ
ਜਨਤਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਮੈਨੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਿੱ ਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, www.health.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ।
1800 020 080 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਬਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਦਨ ਬਵਿੱ ਚ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿੱ ਤ ਬਦਨ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਂ 131 450 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਏਜੰ ਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਿਰ www.health.gov.au/state-territory-contacts 'ਤੇ
ਉਪਲਿਿ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਬਸਹਤ ਿਾਰੇ ਬਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
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