ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ
ਸਾਡੀ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼਼ਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹ਼ਾਂ ਤ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਭਾਿੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਬਹ਼ੁਤ ਘੱ ਟ ਲੱਛਣ
ਹੋਣ।

ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਵਬਮਾਰ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਲੱਛਣ ਮਾਮੂਲੀ ਵਜਹੇ ਹਨ, ਉਨਹ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਦਿਨ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਦਬਮਾਰ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਜਲਿੀ ਤੋਂ ਜਲਿੀ ਸਕੂਲ / ਬਚਪਨ ਿੀ ਦਸੱ ਦਿਆ ਅਤੇ
ਿੇਿਭਾਲ (ECEC) ਤੋਂ ਵਾਦਪਸ ਦਲਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਵਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੇਠ਼ਾਂ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਵਿਚੋਂ
ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਤ਼ਾਂ ਉਨਹ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਕ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਬਖਾਰ
• ਠੁੰਡ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ
• ਿੁੰ ਘ
• ਗਲੇ ਦਵੱ ਚ ਿਰਾਸ਼
• ਸਾਹ ਿੀ ਕਮੀ
• ਵਗਿਾ ਨੱਕ
• ਗੁੰ ਧ ਜਾਂ ਸਆਿ ਿੀ ਸੇਂਸ ਿੋਣਾ।

ਕਝ ਸਦਿਤੀਆਂ ਦਵੱ ਚ ਦਸਰ ਿਰਿ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਵੱ ਚ ਿਰਿ, ਵਗਿਾ ਨੱਕ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਤ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮੁੰ ਨੇ
ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਲਈ:

1

•

24 ਘੁੰ ਟੇ ਿੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਿੇ ਹਾਟਲਾਈਨ 1800 675 398 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

•

ਇੱ ਕ ਜਨਰਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੁੰ ਬਲਾਓ

•

ਦਸਹਤ ਦਵਭਾਗ (Department of Health - DHS) ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਮਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਦਕੱ ਿੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨੂੁੰ ਿੇਿੋ।

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਰਵਹਤ ਹੋਣ ਤਕ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਨਹ਼ਾਂ ਦਾ
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਿੇ
ਜੇ ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਲਈ ਜਾਂਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਨਜ਼ਿੀਕੀ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਦਣਆ
ਦਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੁੰ DHS ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਅਲੱਗ / ਕਆਰੁੰ ਟੀਨ ਰਦਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੁੰ ਡਰਲਾਈੁੰ ਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦਜਵੇਂ ਹੇ ਬਿਾਰ ਜਾਂ ਿਮਾ,ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਦਹਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦਜਸ ਿੇ ਲੱਛਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਸਦਿਤੀ ਿੇ ਿਾਸ ਹਨ, ECEC / ਸਕੂਲ ਦਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਦਵਚ ਅਦਜਹੇ ਲੱਛਣ ਦਵਕਸਤ ਹੋਣ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਆਮ
ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਿਰੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ COVID-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਦਵੱ ਚ ਦਨਰੁੰ ਤਰ ਲੱਛਣ
ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਿਾਂਸੀ ਜਾਂ ਵਗਿਾ ਨੱਕ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਜੋ ਦਕ COVID-19 ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਿੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ECEC / ਸਕੂਲ ਜਾਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਦਿਕੇਟ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਦਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ (ਗਰੇਡ 2 ਤੱ ਕ ਿਾ ਪਰੀ ਸਕੂਲ) ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੇ ਵਾਇਰਲ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਵਗਿੀ ਨੱਕ ਜਾਂ ਿੁੰ ਘ, ਜੇ ਉਹ
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਿੇ ਬਾਅਿ ਵੀ ECEC / ਸਕੂਲ ਦਵਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ
ਸਕਿੀ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਇਸ ਿੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਦਿਕੇਟ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਦਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰ ਭੀਰ ਦਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਵਦਿਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱ ਦਚਆਂ ਨੂੁੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਵਚ ਰਦਹਣ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲਈ
DHS ਸਕੂਲ ਐਕ੍ਸਕਲੂਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਵੇਿੋ।

ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ /ECEC ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਕ ਵਾਰ ਲੱਛਣ ਰਦਹਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਿ, ਬੱ ਦਚਆਂ / ਦਵਦਿਆਰਿੀਆਂ ਿੇ school/ECEC. ਦਵਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦਸੱ ਦਿਆ
ਅਤੇ ਦਸਿਲਾਈ ਦਵਭਾਗ (Department of Education and Training) ਜਾਂ DHS ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਦਿਕੇਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ

ਇਨਹ਼ਾਂ ਕਦਮ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰ ਨਿਾਦ, ਇਕੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹ
ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ।
ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਸੱ ਦਿਆ ਅਤੇ ਦਸਿਲਾਈ ਦਵਭਾਗ (Department of Education and Training), ਸੇਫ਼ਰ ਕੇਅਰ ਦਵਕਟੋਰੀਆ
(Safer Care Victoria), ਅਤੇ ਦਸਹਤ ਦਵਭਾਗ (Department of Health) ਿਆਰਾ ਦਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
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