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ਕੋਿਵਡ-19 (ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ) 
ਕੋਿਵਡ-19 ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ 
ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਮਦਦ ਕਦ� ਲੈਣੀ ਹੈ 

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

• ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ 

• ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼ 

• ਵਗਦਾ ਨੱਕ  

• ਦਰਦਾਂ ਅਤ ੇਪੀੜਾਂ 

• ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ  

• ਬੁਖ਼ਾਰ  

• ਿਸਰ ਦਰਦ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 

 ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ 
 ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ, ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਿਦਨ ਭਰ ਇਸ ਨੰੂ ਭਰਦੇ ਰਹੋ 

 ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ 
 ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ 

 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ 
 ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਹਲਕੀ ਸੈਰ ਕਰੋ 

 ਿਦਨ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬਕਾਇਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ 

 ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਿਸਰ ਦਰਦ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਆਈਬੂਪਰੋਫ਼ੈਨ ਨੰੂ ਪੈਕੇਿਜੰਗ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ 
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।  

ਿਬਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕਾਊਟਂਰ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਆੁਰਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਲਓ।  

 ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ 
 ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 
 ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਫੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ 

ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨਵ�  ਦਰਿਮਆਨੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇ ਿਕ: 

• ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁਮੰਣ ਜਾਂ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਹਲਕੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 

• ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਬੇਅਰਾਮੀ  

• ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਘ ਨਾਲ ਬਲਗ਼ਮ ਿਨਕਲਣੀ 

• 2 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ 38°C ਤ� ਉਪੱਰ ਤਾਪਮਾਨ 

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ 

• ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਹੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕੰਬਣਾ  

• 2 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ 

• ਿਪਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਣਾ 

• ਿਸਰ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹ ੈ

ਜਾ ਂ

• ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਉਹੀ ਰਿਹਣ ਜਾਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਵਗੜ ਰਹੇ ਹਨ 

• ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਸੂਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
(ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਟੋਇਲਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ) 

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਆੁਰਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

2. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਅਪੋਆਇੰਟਮ�ਟ ਲਈ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

3. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਨਹੀ ਂਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਰ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਓ। 

4. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਬੂਂਲ�ਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/covid-positive-pathways
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ  
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਿਫੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ 

ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਬਂੂਲ�ਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ, ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

• ਗੰਭੀਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 

- ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ 

- ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ 

- ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਅਚਾਨਕ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ  

• ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਜ ੋਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

• ਬੁੱਲ�  ਜਾਂ ਿਚਹਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ 

• ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਬੇਹੋਸ਼ ਹ ੋਜਾਵੋਗ ੇ

• ਗੁੱਸਾ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਨੀਦਂਰਾਪਣਾ 

• ਤੁਸੀ ਂਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਕੁਝ ਬਹਤੁ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਂਿਚਤੰਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹਤੁ ਿਵਗੜ 
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾ ਂ

ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ। 

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

 

 

  



 

ambulance.vic.gov.au  

ਹਣੁ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਂਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਂਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਿਪਡ ਐਟਂੀਜੇਨ ਟੈਸਟ (RAT) ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦਾ ਟਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਏਥੇ 
ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਟਕਾਣਾ ਲੱਭੋ ਜੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ RAT ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਿਟਵ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਥਾਨ ਤ� PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ PCR ਨਤੀਜੇ ਲਾਗ ਦ ੇ
ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।  

ਕੋਿਵਡ ਜਾਂਚ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ ਟੈਸਟ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਦ ੇਿਬਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤ� ਆਏ ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਪ�ਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ ਰਹੋ 
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ 
SMS ਦਆੁਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਘਰ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ 
ਹੋਵੇ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਮਾਸਕ 
ਪਿਹਨੋ, ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਕੋਿਵਡ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੋ।  

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

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਏਥ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਥਵੇਅ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਹਰੋ ਿਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।    

https://www.coronavirus.vic.gov.au/rapid-antigen-tests
https://www.coronavirus.vic.gov.au/rapid-antigen-tests
https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19
https://www.coronavirus.vic.gov.au/mental-health-resources-coronavirus-covid-19
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ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਮੁੱਦੇ ਖੜ�ੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜਠੱ ਨਹੀ ਂਪਾ 
ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

• Lifeline Australia 13 11 14 
ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਸਵੇਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� 
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• Beyond Blue  1300 22 4636 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਮਾਹਰ ਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਦਂੀ ਹੈ।  

• Kids Helpline    1800 55 1800 
ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ 
ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ 

ਐਬੂਂਲ�ਸ ਿਵਕਟੋਰੀਆ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਿਕਉਿਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
'ਪੇਸ਼�ਟ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂ ਐਡਂ ਕੰਿਜਊਮਰ ਪਾਰਟੀਿਸਪੇਸ਼ਨ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ' ਨਾਲ 
patientexperience@ambulance.vic.gov.au ਰਾਹੀ ਂਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਜਾਂ 1800 875 137 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

*ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤ� ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਚੱੀ ਦਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ 
  ੈ 

https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/
https://ambulancevic-my.sharepoint.com/personal/joel_ballard_ambulance_vic_gov_au/Documents/Microsoft%20Teams%20Chat%20Files/Kids%20Helpline
mailto:patientexperience@ambulance.vic.gov.au
tel:1800875137
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