ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)
ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਰੱਖਣਾ) ਕੀ ਹੂੰਦਾ ਹੈ?

ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਤਕ ਦਰ
ਰਕਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਘਰ ਿਾਾਂ ਹੋਟਲ
ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਮਰੇ ਕ ੱਚ ਰਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਕਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ?
15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਾਲੇ ਕਕਸੇ ੀ
ਕ ਅਕਤੀ ਲਈ

ਕੋਈ ੀ ਕ ਅਕਤੀ ਿੋ COVID-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ
ਕੋਈ ੀ ਅਕਿਹਾ ਕ ਅਕਤੀ ਿੋ ਕਕਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ
COVID-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ
ਕੋਈ ੀ ਅਕਿਹਾ ਕ ਅਕਤੀ ਕਿਸਦਾ COVID-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 15 ਕਮਨਟਾਾਂ ਿਾਾਂ
ਇਸਤੋਂ ੱਧ ਦੀ ਕਮਆਦ ਲਈ ਕਕਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਿਾਣਾ।

ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਾਾਂ ਹੋਟਲ ਰਮ ਕਸਰਫ ਤਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਿਾਓ ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਾਲੇ ਕ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਤੇ ਰਹੋ

ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)

ਿੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਾਂ ਸੋਣ ਾਲੇ

ੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਿੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਾਂ ਸੋਣ ਾਲੇ

ੱਖਰੇ ਬਾਥਰਮ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਕਿਹੜੀ ਸਤਹਾਾਂ ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋ ੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਕਸੇ ਕਡਸਇਨਫੇਕਟੇਂਟ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
‘ਕਡਸਇਨਫੇਕਟੇਂਟ’ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲਕਕ ਡ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਿੋ
ਕੀਟਾਣਆਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਨਾ ਆਉਣ ਕਦਓ

ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਨਾਲ ਪੀਕੜਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਕ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਪਕਰਸਕਥਤੀਆਾਂ ਕ ੱਚ ਫੇਸਮਾਸਕ ਪਾਓ
- ਿਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਕ ੱਚ ਹੋ
- ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਿੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬੀਮਾਰ
ਮਕਹਸਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਕਦੂੰਦੇ ਹੋ

ਘਰ ਕ ੱਚ ਹਰ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹਰ ਕਕਸੇ ਨੂੰ 14 ਕਦਨਾਾਂ ਤਕ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਾਰਡਨ ਿਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)
ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ
ਅਤੇ ਪਕਰ ਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਇਹ
ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਲੈ ਣ ਕ ੱਚ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਹਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ 1800 675 398 ਤੇ
ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ

ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ 131 450 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਕਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ 1800 020 080 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਿੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ
ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ 131 450 ਤੇ

enliven’s Health Literacy Services ਨੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅੂੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੂੰਸਕਰਨ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ www.enliven.org.au (03) 9791 1768. The
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ਿਾਣਕਾਰੀ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ

