ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ CHO ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਮੈਂ ਅੱ ਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਸਰਹਯੋਗ
ਮੂੰ ਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਵਿਆਂ, ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਵਲਖ ਵਰਹਾ ਹਾਂ।
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱ ਟੀਆਂ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਅਤੇ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਲਾਿਰਿਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਦਸਰੀ ਲਵਹਰ ਦੇ ਵਿੱ ਚਕਾਰ ਵਸਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵਕ ਅੱ ਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ।
ਵਜੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਿੀ ਤਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਖਤਵਰਆਂ ਨੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ। ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ ਦਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ
ਿਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ।
ਇਸ ਿੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀ ਵਗਣਤੀ ਿੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ
ਿੇਖੀ ਹੈ। ਮੌਜਦਾ ਸਬਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਿਧੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ
ਇਕੱ ਠਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਦਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜੰ ਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ
ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਿੇਵਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ੀਹ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨੰ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸੈਂਕਵੜ੍ਆਂ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ
ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਜੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰ ਹਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਜੋ ਅਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਾਨੰ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਕਰਨੀਆਂ ਿੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਵਕੰ ਨੇ ਿਰਾਹਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਨੰ ਘਟਾ ਕੇ ਿੰ ਜ ਕਰ ਵਦੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰਿਾਰ, ਿਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦਸ ਤੱ ਕ ਦੇ ਸਮਹਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਹੋਿੋ ਤਾਂ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰਹੋ।

•

ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸਰਫ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਵਮਲਣਾ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਨੰ ਵਮਲਣ ਦੀ ਤਹਾਨੰ
ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਿਵਰਿਾਰ ਦੇ ਿੱ ਡੇ ਇਕੱ ਠ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਯਾਦ
ਰੱ ਖੋ।

•

ਖਾਣ ਜਾਂ ਿੀਣ ਿਾਲੇ ਿਦਾਰਥ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਤਸੀਂ, ਤਹਾਡੇ ਿਵਰਿਾਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਬਮਾਰ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ – ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਰਿਾਰ
ਨੰ ਵਮਲਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਛੱ ਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹ
ਵਬਮਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੰ ਸਕਲ, ਬਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਬਾਲਿਾੜ੍ੀ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ – ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹੋ।

•

ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਓ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਬਹਤੇ ਿਾਸੀ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਰ ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਿਾਲੀ ਆਿਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਲਾਿਰਿਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ ਸਾਾਡੀ ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੂੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਰਵਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਿਵਰਿਾਰ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਨੰ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਭਾਂਵੇਂ ਰਕ ਇਹ ਹਲਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਘਰ ਰਵੱ ਚ ਹੀ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਰਵੱ ਚ
ਬੁਖਾਰ, ਠੂੰਢ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ, ਖੂੰ ਘ, ਖਰਾਬ ਗਲਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵੱ ਚ ਔਰਖਆਈ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਜਾਂ ਸੁੂੰ ਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਕੱ ਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਦੇ ਵੈਬ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਵਚੰ ਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਨੰ ਜਾਂ ਿਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਜੀਅ ਨੰ ਿਾਇਰਸ ਲੱਗ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੀ 24-ਘੰ ਵਟਆਂ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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