
ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ� ਬੰਧ ਿਕਵਂੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

COVID-19 ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਊਟਂਰ ਉਪਰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਪ� ਬੰਧ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ - ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਆਈਬੂਪ�ੋ ਫੇਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਤਂੋ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੰਘ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਵੋ।

ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ।
ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਂੈ ਿਕਵਂੇ ਵੱਖਰਾ ਰਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤਂੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖਰੇ
ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 24-ਘੰ�ਟੇ National Coronavirus Helpline ਨੰੂ 
1800 020 080 ਉੱ�ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟ COVID-19 ਲੱਛਣ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟ COVID-19 ਲੱਛਣ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਿਟ� ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਨੰੂ ਕਦਂੋ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ
(ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਤੀਬਰ ਦਰਦ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ), ਉਸੇ ਵੇਲੇ Triple Zero (000)
ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਜਂੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਂੈ ਵੱਖਰੇ ਰਿਹਣ ਤਂੋ ਕਦਂੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਦਨ ਤਂੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ
ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਿਹਣ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ
ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਰਿਹਣ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਿਟਵ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹਨ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੇਵਲ ਿਟ� ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ 
(000) ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ (ਐਮਰਜਂੈਸੀ) ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ COVID-19 ਲੱਛਣ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੀ
ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ National
Coronavirus Helpline ਨੰੂ 1800 020 080 ਉੱ�ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, 131 450 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

COVID-19 ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ� ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਿਬਮਾਰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਲਕੇ, ਦਰਿਮਆਨੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ,
healthdirect.gov.au ਉੱ�ਤੇ ਜਾਓ।


