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COVID-19 ਕੀ ਹੈ? 

COVID-19 ਇੱਕ ਸੰਕਰਾਮਕ ਬਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹ ੰਦੀ ਹੈ. COVID-19 ਵਾਲੇ ਬਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਸਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਜਹੇ  

ਬੀਮਾਰ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਬਨਾਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਬਵਅਕਤੀ ਬਕੰਨਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ COVID-19 ਵੇਰੀਏ ਾਂਟ(ਰਪੂਾਾਂਤਰ) 

'ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ.   

COVID-19 ਬਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? 

COVID-19 ਲੋਕਾਾਂ ਬਵਚਕਾਰ ਛੋਟੀਆਾਂ ਤਰਲ ਬੰੂਦਾਾਂ ਬਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਰਬਮਤ ਬਵਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ, ਬਛੱਕਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਜਾਾਂ 

ਬਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਾਾਂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.  

ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਾਾਂਹ ਦ ਆਰਾ ਬਕਸੇ ਬਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੰਕਰਬਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜਸ ਨੰੂ COVID-19 ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਹ ੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ 

ਅਬਜਹੀ ਚੀਿ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਬਜਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਛੂਬਹਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਛੂਹੰਦੇ ਹੋ.  

ਤ ਸੀ ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕ COVID-19 ਬਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਬਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ: 

www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-

others/coronavirus-prevention  

COVID-19 "ਵੇਰੀਏ ਾਂਟ" ਕੀ ਹੈ?  

ਜਦੋਂ COVID-19 ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲੂ ਦੀ ਤਰਹਾਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਹਨਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੰੂ 

"ਰਪੂਾਾਂਤਰਣ" ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਰਪੂਾਾਂਤਰਣ ਨੰੂ ਅਸਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ "ਵੇਰੀਏ ਾਂਟ" ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. COVID-19 ਦੇ ਕਈ ਵੇਰੀਏ ਾਂਟ ਹਨ, 

ਬਜਹਨਾਾਂ ਬਵੱਚ ਡੈਲਟਾ (ਪਬਹਲਾਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ), ਅਲਫਾ (ਪਬਹਲਾਾਂ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਬਕੰਗਡਮ ਤੋਂ), ਬੀਟਾ (ਪਬਹਲਾਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ), ਗਾਮਾ 

(ਪਬਹਲਾਾਂ ਬਰਾਿੀਲ ਤੋਂ), ਅਤੇ ਹੋਰ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਏ ਾਂਟ ਹੋਰਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ COVID-19 

ਵਾਇਰਸ ਹੈ.  

ਬਵਸ਼ਵ ਬਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ COVID-19 ਵੇਰੀਏ ਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ: www.who.int/en/activities/tracking-

SARS-CoV-2-variants/ .  

ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਖਮ 'ਤੇ  

ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਸਹਤ ਦੇ ਲੋਕ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਬਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਾਂਬਕ, ਕ ਝ ਬਵਅਕਤੀ ਸੱਚਮ ਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ 

'ਤੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਇਹਨਾਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਬਿ ਰਗ ਬਵਅਕਤੀ.  

• ਪਬਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਬਮਾਰੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜਵੇਂ ਕੀ ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫਬੜ੍ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਬਸਆਵਾਾਂ, ਡਾਈਬਬਟੀਿ, ਜਾਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ.  

• ਸਮੂਬਹਕ ਬਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ. 

• ਸ ਧਾਰ ਸ ਬਵਧਾਵਾਾਂ ਬਵਚਲੇ ਬਵਅਕਤੀ. 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) – COVID-19 ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ 
ਕ ਈਨਿਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 
 
 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
http://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
http://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/


 

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) - Coronavirus (COVID-19): What to know about COVID-19 – Information for Queenslanders   Page 2 of 2 

ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਬਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸ ਰੱਬਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚ ੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.  ਇਹਨਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬਮਲਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵੀ 

ਸ਼ਾਬਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਛਣ ਹੋਣ. 

COVID-19 ਦੇ ਲਛਣ 

COVID-19 ਦ ੇਲਛਣਾਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਬਮਲ ਹਨ:  

• ਬ ਖਾਰ  

• ਖੰਘ 

• ਦ ਖਦਾ ਗਲਾ  

• ਸਾਾਂਹ ਬਵੱਚ ਔਬਖਆਈ 

• ਬਸਰਦਰਦ 

• ਵੱਗਦਾ ਜਾਾਂ ਰ ਬਕਆ ਹੋਇਆ ਨੱਕ 

• ਥਕੇਵਾਾਂ 

• ਦਸਤ, ਉਲਟੀ ਜਾਾਂ ਬਮਚਲੀ  

• ਸਵਾਦ ਜਾਾਂ ਖ ਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਉਣਾ 

• ਪੱਬਠਆਾਂ ਜਾਨ ਜੋੜ੍ਾਾਂ ਬਵੱਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ  

• ਭ ੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ.   

ਲੋਕ COVID-19 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਛਣਾਾਂ ਨੰੂ ਅਨ ਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ COVID-19 ਦ ੇਬਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਲਛਣ ਹੋਣ, 

ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੰੂ ਬਿਆਦਾ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗੇਗਾ.  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਜਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਬਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਹ ਤ ਬਿਆਦਾ 

ਲਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਵੱਚ ਕਈ ਹਫਤੇ ਜਾਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.   ਹਲਕੇ ਲਛਣਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੋ ਹਫਬਤਆਾਂ 

ਬਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਛਣ ਹੋਣ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਬਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ 

ਨਿਦੀਕੀ COVID-19 (ਕੋਬਵਡ-19) ਟੈਸਬਟੰਗ ਸਥਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-

clinics .  

ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਸਬਥਤੀ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਔਬਖਆਈ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 1300 079 020 'ਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ 

ਕਨੈਕਟ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਤਾਾਂ ਬਕਸੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪ ੱਛੋ। 

COVID-19 ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਬਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸ ਆਲ ਲਈ, ਕ ਈਨਿਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਨੰੂ 134 COVID (13 42 68) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਉਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਬਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ। 
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