ਕੋਿਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ)
ਕੋਿਵਡ-19 ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ
ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਦਦ ਕਦ� ਲੈ ਣੀ ਹੈ
ਜਦ� ਪੈਰਾਮੈਿਡਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿਵਡ
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਲਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ:

•

ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ

•

ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼

•

ਵਗਦਾ ਨੱ ਕ

•

ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:



ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ



ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਣਾ (ਘਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣਾ)



ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਖਾਣਾ



ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰ ਾ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ ਖਾਣਾ।



ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਪ�ਦਾਤਾ) ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ੀ।

ਆਪਣੇ ਕੋਿਵਡ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਥਵੇਅ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵ� ਦਰਿਮਆਨੇ ਲੱ ਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇ ਕੀ:

•

ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

•

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਘ ਨਾਲ ਬਲਗ਼ਮ ਿਨਕਲਣੀ

•

ਤਾਪਮਾਨ 38 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤ� ਉੱਪਰ

•

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭ ੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ

•

ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

•

ਕਾਂਬਾ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀਆਂ

•

ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ

•

ਿਪਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਣਾ

ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਉਹੀ ਰਿਹਣ ਜਾਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਵਗੜ ਰਹੇ ਹਨ

•

ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

•

ਤੁਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ , ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ)

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਥਵੇਅ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ ਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਥਵੇਅ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।




ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਥਵੇਅ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿਵਡ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਥਵੇਅ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਓ।



ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 000 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲੱ ਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ:

•

ਗੰਭ ੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਅਚਾਨਕ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

•

ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ

•

ਬੁੱਲ� ਜਾਂ ਿਚਹਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋਣ ਾ

•

ਚਮੜੀ ਦਾ ਠੰ ਢਾ ਅਤੇ ਿਚਪਿਚਪੀ ਹੋਣ ਾ, ਜਾਂ ਿਪਲੀ ਅਤੇ ਧੱਬੇਦਾਰ ਹੋਣ ਾ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਾ

•

ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਾ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ

•

ਂ ਰੇ ਬਣ ਜਾਣਾ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉਨੀਦ

•

ਅਿਜਹੇ ਧੱਫੜ, ਿਜਨ�ਾਂਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਲਾਸ ਫੇਰ ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਿਫੱਕੇ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਗਦੇ ਹਨ

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ 000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣ
ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲ�ਸ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤ�
ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਾਮੈਿਡਕ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੱ ਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ।
ਤੁਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਨੇੜਲਾ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਥਾਨ ਇਥੇ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ
ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤ� ਆਏ ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਪ�ਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ।

ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱ ਗ ਰਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ
ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ
SMS ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਮਾਸਕ
ਪਿਹਨੋ, ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੋ।

ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਵੇਹ,ੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱ ਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਥਵੇਅ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨੱ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਖੜ�ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
• ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ 13 11 14
ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਸੇਵਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਿਬਓ ਂਡ ਬਿਲਊ 1300 22 4636
ਅਲੱ ਗ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਿਕਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800 55 1800
ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ
ਐਂਬੂਲ�ਸ ਿਵਕਟੋਰ ੀਆ, ਿਵਕਟੋਰ ੀਆ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭ ਾਲ ਪ�ਣ ਾਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰ ਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ patientexperience@ambulance.vic.gov.au
ਰਾਹੀ ਂ ਜਾਂ 1800 875 137 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਭ ਵ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

*ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤ� ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

