ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ
ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨ ਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਇਨਹਾਂ
ਵਿਆਦਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਕਦੇ ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਿੁਰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ।
ਇਹ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਚਾਰਟ੍ਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਚਾਰਟ੍ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਬਿੁਰਗਾਂ ਾਲੀ
ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-carerights ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ
ਰਿੱ ਖਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜੋਂ, ਇਹ ਅਵਹਮ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਾਲੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਵਹਮ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚੰ ਤਾ ਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ health.gov.au ੈਬਸਾਈਟ੍ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਕਰੋਨਾ ਾਇਰਸ (COVID19) ਦੇ ਸੀਵਲਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਭਾਲ ਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ https://www.cota.org.au/policy/aged-carereform/agedcarevisitors/ ਉੱਤੇ ਪੜਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮ
ਸਾਰੇ ਛੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ
ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਿਮੀ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੋ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਿਿੰ ਨੇ ਵੀ ਹਲਿੇ
ਹੋਣ। ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਿਲੀਕਨਿ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਦੱ ਸ ਕਦਓ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ। COVID-19 ਟ੍ੈਸਵਟ੍ੰ ਗ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੁਿਾਮ ਜਾਂ ਫਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ:
•

ਬੁਖਾਰ

•

ਖੰ ਘ

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵ ਿੱ ਚ ਔਵਖਆਈ

•
•
•
•
•
•
•

ਖਰਾਬ ਗਲਾ
ਵਸਰ ਪੀੜ

ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟ੍ਣਾ
ਸੁਆਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟ੍ਣਾ
ਗਦਾ ਨਿੱਕ
ਪਿੱ ਵਠਆਂ ਦੀ ਪੀੜ
ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

•

ਦਸਤ

•

ਜੀਅ ਕਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ/ਉਲਟ੍ੀਆਂ

•

ਭੁਿੱ ਖ ਨਾ ਲਿੱਗਣਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵਬਮਾਰ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ ਲਾਿਮੀ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੋ ਜੇਕਰ, ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ:
•

COVID-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਕਸੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵਚਿੱ ਤ PPE ਨਹੀਂ ਪਵਹਨੀ ਹੋਈ
ਸੀ ਜਾਂ
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•

ਵ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਾਪਸ ਆਏ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਜਾਂ ਿੱ ਖਰੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਲਿੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਦੱ ਸ
ਕਦਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੁਰਗਾਂ ਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਪੂਰਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਟ੍ੀਕਾਕਰਣ ਲਾਿਮੀ
ਲਗ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2020 ਦਾ ਫਲੂ ਦਾ ਟ੍ੀਕਾ
ਲਗ ਾਉਣ ਲਈ ਿੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਤੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿੱ ਟ੍ੋ ਘਿੱ ਟ੍ 20 ਸਵਕੰ ਟ੍ਾਂ ਲਈ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱ ਥ
ਗੰ ਦੇ ਵ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਵਰਤ ਹਿੱ ਥਾਂ ਾਲੇ ਸੈਨੀਟ੍ਾਈਿਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਾਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ ਵਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ

•

ਸੰ ਭਾਵ ਤ ਦੂਵਸ਼ਤ ਤਲਾਂ ਜਾਂ ਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

•

ਸਾਰੇ ਵਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਨਯਮਤ ਕਵਫਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ COVID-19 ਾਲੀ
ਵਸਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਸਖਲਾਈ ਮਵਡਊਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
•

COVID-19 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

•

ਵਚੰ ਨਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਸਵਰਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖੋ

ਤੁਸੀਂ ਵਸਖਲਾਈ ਮਵਡਊਲਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ https://covid-19training.gov.au ਇਿੱ ਥੇ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਛੂਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਾਉਣ ਾਲੀ ਵਸਖਲਾਈ
ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ PPE ਨੂੰ ਵਕ ੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰਤਣਾ ਹੈ?
ਵਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ। PPE ਨੂੰ ਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ।
PPE ਉਦੋਂ ਪਵਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
•

COVID-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਮਾਮਲੇ

•

ਜੋ ਵਕ ਦੂਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ

ਾਲੇ ਦੀ

ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ PPE ਨੂੰ ਪਵਹਨੋ। ਜੇ ਬੇਯਕੀਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। health.gov.au ਉੱਤੇ COVID-19 ਸੀਵਲਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ PPE
ੀਡੀਓ ਨੂੰ ੇਖੋ ਅਤੇ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ PPE ਨੂੰ ਰਤਣ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਪੜਹ।ੋ

ਸਾਨੰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
COVIDSafe ਐਪ੍ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਹੈ। ਐਪ੍ ਨਿੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਿਰਨਾ ਇਿ ਅਕਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਕਜਿੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦਸਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਜਿੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਕਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਕਜਿੰ ਨਹੇ ਕਜਆਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ COVIDSafe ਐਪ੍ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਵਾਇਰਸ ਨਿੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਸੀਲਲਆਂ ਅਤੇ ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, www.health.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ
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