ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ‘ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ੇਢੀ ਲਕੀਰ’ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪਰਵਕ ਗਸਿੱ ਧਾ ਕਰ ਗਲਆ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲਿਣਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਿੀਆ ਲਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵੇਿੇ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ੍ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਿੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲ ੰ ਨਹਾਂ ਨੇ
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਗਵਿੱ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਈ ਅੂੰ ਤਰ ਹੋਣਿੇ ਗਕ COVID-19 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਲਹਿੱ ਲਸਆਂ ਲਵਿੱ ਚ ਲਕਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ।
ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ 3 ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ

ਅਤੇ

ਨਤਕ ਲਸਹਤ ਹਾਿਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਲਨਕ ਸਲਥਿੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਲਹਸਾਬ ਨਾਿ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਲਵਿੱ ਚੋਂ

ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਿਤੀਆਂ ਨਾਿ ਿੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3 ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ
3 ਪੜਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਿੀਅਨ ਹੈਿਥ ਪਰੋਟ੍ੈਕਸ਼ਨ ਲਪਰੰ ਸੀਪਿ ਕਮੇਟ੍ੀ ਦੀ ਮਾਹਰ ਸਿਾਹ ਉਪਰ ਆਧਾਲਰਤ ਹੈ ਲਕ
COVIDSafe ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲ ੰ ਦਿੀ ਦਾ ਲਹਿੱ ਸਾ ਲਕਵੇਂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਗਹਲੇ ਪੜਾਅ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਗਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਿਵਾ ਦੇਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਗਹਲੇ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪਗਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ
ਸਾਹਮਣੇ ਗਮਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਿੇ।

ਵਿੱ ਡੇ ਇਕਿੱ ਠਾਂ ਅਤੇ ਗਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਨਾਲ ਦਸਰੇ ਪੜਾਅ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਉਸਰਣਿੇ। ਤੀਸਰੇ
ਪੜਾਅ COVIDSafe ਨਾਿ ਰਲਹਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਤਰੀਲਕਆਂ ਨੂੰ ਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨਿੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ‘ਨਵਾਂ ਆਮ ਲ ਹਾ’ ਹੋਵੇਿਾ ਦ ਲਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਬਲਣਆ ਰਹੇਿਾ।
ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਗਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁਿੱ ਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਗਰਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਅਤੇ ਚੂੰ ਿੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ
ਗਧਆਨ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਬਮਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਗਹ ਕੇ, ਦੀ ਮਜ਼ਬਤ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਗਰਆਂ ਨੂੰ COVIDSafe ਰਿੱ ਖਣ ਗਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਿਾ।
ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ
ਲ ਿੱ ਥੇ ਲਕਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਲਰਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ੍ੋ ਘਿੱ ਟ੍ 1.5 ਮੀਟ੍ਰ ਦੂਰ ਰਲਹਣ ਦੀ
ਿੋ ੜ ਹੈ। ੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਭੀੜ ਭੜਿੱ ਕੇ ਵਾਿੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਲਕਿ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਹਾ ਲਵਿੱ ਚ ਨਾ ਵੜੋ। ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓ

ਦੋਂ ਇਹ ਲਜ਼ਆਦਾ ਰੁਿੱ ਲਝਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
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ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ
ਚੂੰ ਿੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਗਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਨਯਮਤ ਧੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਹਣੀ ਗਵਿੱ ਚ ਖੂੰ ਘਣਾ
ਅਤੇ ਗਛਿੱ ਕਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ
ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਗਜ਼ਆਦਾ ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲਅ ਵਰਿੇ

ਲਿੱਛਣ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੂੰ ਘ, ਖਰਾਬ ਿਲਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਗਵਿੱ ਚ ਔਗਖਆਈ ਹੈ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਜਾਂਚ
ਕਰਵਾਓ।
COVIDSafe ਐਪ ਨੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ COVIDSafe ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਿੋ ਡ ਕਰੋ। ਲ ਹੜੇ ਿੋ ਕ ਲਕਸੇ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਿੇ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਲਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਿੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਕਲਰਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼
ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਇਹ ਐਪ ਲਸਹਤ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਿੀ।
COVIDSafe ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਸਾਡੀ ਸਫਿਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਵਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲ ੰ ਦਿੀ ਦਾ ਲਹਿੱ ਸਾ ਬਣਾ ਿੈ ਣ ਉੱਤੇ ਲਨਰਭਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਲਰਵਾਰ,

ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲਹ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਵੇਂ ਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਰਿੱ ਖੋਿੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਿੇ ਿਵੋ।
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਗਵਿੱ ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਹੋ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੂੰਕਾਂ
ਲਈ Australia.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 020
080 ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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