
 

 

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) 
 

             ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਤੁਬਰ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੀਆ ਹੈ

 

 

ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ 

COVID-19 ਲਈ 
 

 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਘਰ ਜ਼ਿਿੱਚ ਹੀ COVID-19 ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਜ਼ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ COVID-19 ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹ.ੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  COVID-19 ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ 

GP ਨ ੰ  National Coronavirus Helpline(ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰੋਨਾ 

ਿਾਇਰਸ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ)ਨ ੰ  1800 020 080 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ:ਂ 

• 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹ ੋ

• ਗਰਭਿਤੀ ਹ ੋ

• ਇਿੱਕ ਅਪ੍ਾਹਜ ਹੋ 

• ਮੌਜ ਦਾ ਜ਼ਸਹਤ ਸਮਿੱਜ਼ਸਆਿਾ ਂਿਾਲੇ ਹੋ, ਜ਼ਜਿੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਦਲ ਦੀ 

ਜ਼ਬਮਾਰੀ, ਸ਼ੁਗਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ਤੁਸੀ ਂNational Coronavirus Helpline(ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ) ਨ ੰ  1800 020 080 'ਤ ੇਕਾਲ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਿਿੱਚ ਜ਼ਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 

ਜਾਂ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 8 ਦਬਾਓ. 

ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ COVID ਜ਼ਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦਿੱਸੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਛਣਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ 

ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ. 

 

 

 
 

 
 

 

 

1. ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਵਰਕ ਰ ਹੋਣਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਛਣ ਹਲਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪ੍ਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਘਰ 

ਜ਼ਿਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ.ੋ 

2. ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ 

ਤੁਸੀ ਂਘਰ ਜ਼ਿਿੱਚ ਰਜ਼ਹਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ, ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਛਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਜ਼ਸਹਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਜੀਪ੍ੀ ਫਨੋ ਰਾਹੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ. 

ਇਿੱਕ ਫੋਨ ਜਾ ਂਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ 

ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ. 

ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  COVID-19 

ਇਲਾਜਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ 

3. ਇਿੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ 

ਥੋੜਹ ੇਜ਼ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਆੁਰਾ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂਦੇਖਭਾਲ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਈਨਿਲੈਂਡ 

ਹੈਲਥ 24 ਘੰਜ਼ਟਆਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ. 

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਛਣਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨ ੰ  ਚੈਿੱਕ ਕਰਨ ਜ਼ਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਉਪ੍ਕਰਣ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

4. ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੀਬਰ ਲਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ 

ਜ਼ਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ. National Coronavirus Helpline(ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ) ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਐਬਂ ਲੈਂਸ 000ਨਾਲ 

ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ. 

ਤੁਸੀ ੀਂ 000 'ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਇਿੱਕ ਐੀਂਬੁਲੈਂਸ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ 

ਤੁਸੀ ੀਂ/ਤੁਹਾਡੇ: 

• ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਘੰੁਮਦੇ ਹੋਏ ਿੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀ ਂਲੈ 

ਸਕਦੇ 

• 10 ਜ਼ਮਨਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਰਜ਼ਹਣ ਿਾਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਹਨ 

• ਖੰਘ ਜ਼ਿਿੱਚ ਖ ਨ ਆਉਦੇਂ ਹ ੈ

• ਚਿੱਕਰ ਜਾ ਂਘੁਮੇਰੀਆ ਂਮਜ਼ਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹ ੋ(ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ) 

• ਆਪ੍ਣਾ ਜ਼ਧਆਨ ਆਪ੍ ਨਹੀ ਂਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
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      Stay informed at www.health.qld.gov.au 

COVID-19  ਾਲੇ ਵਕਸ ੇਲਈ  ੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ੀਂ ਹਾਲਤ 
ਵਬਗੜਦੀ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨ ਲਿੱਗਦ ੇਹੋ, ਤਾੀਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ 
ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ (ਜੀਪੀ) ਜਾੀਂ ਇਿੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨ ੰ  
ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ, ਤਾੀਂਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਸਹਤ ਇਲਾਜ ਵਮਲ 
ਸਕੇ. 
ਜੇਕਰ 2–3 ਵਦਨਾੀਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾੀਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾੀਂ ਵ ਿੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੰੁਦਾ ਜਾੀਂ ਤੁਸੀ ੀਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ 
ਤਾੀਂ ਹਰ ਇਿੱਕ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
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Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) 
 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਤੁਬਰ 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੀਆ ਹ ੈ

 
 
 
 

ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਦਿੱਸੋ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  COVID-19 ਹੈ. ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ. 

ਕੋਈ ਿੀ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਈਨਿਲੈਂਡ ਜ਼ਿਿੱਚ ਇਹ ਇਿੱਕ 

ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨ ੰ  ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਜੇਕਰ COVID-19 ਤੋਂ ਜ਼ਰਕਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜ਼ਿਿੱਚ 

ਠਜ਼ਹਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਜ਼ਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਜ਼ਰਿਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਲਈ ਜ਼ਕਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਦੋਸਤ, ਜ਼ਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ 

ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀ ਂਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਜ਼ਚਆਂ 

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ. 

COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ 

COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਨਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਦੇ 

ਬਹਤੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ 

ਕੈਪ੍ਸ ਲ ਹਨ ਜ਼ਜਨਹਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਨਗਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂ

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜ਼ਿਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਂ ਜ਼ਿਿੱਚ 

ਜ਼ਡਰਿੱਪ੍ ਦਆੁਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  COVID-19 ਹ ੈਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ 

ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਸਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਸਜ਼ਥਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿਿੱਧ ਹੈ।. 

ਤੁਹਾਨ ੰ  COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟ  ਆਉਣ ਜਾੀਂ ਲਿੱਛਣਾੀਂ 

ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ।. 

ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੋੜ ਹੈ: 

• ਇਿੱਕ ਪ੍ਾਿੀਜ਼ਟਿ RAT ਜਾਂ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪ੍ੀ (GP) ਤੋਂ 

ਇਿੱਕ ਨੁਸਖਾ 

• ਅਜ਼ਜਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਿਿੱਚ COVID-19 ਦੀ 

ਦਿਾਈ ਹੋਿ ੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾ ਂCOVID-19 ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ 

ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ National Coronavirus Helpline 

(ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ) ਨ ੰ  1800 020 080 

'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 8 ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਨੈਕਟ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪ੍ ੈਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸਬਰ ਰਿੱਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।. 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂ13 

HEALTH 13 43 25 84 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇCOVID-19 

ਬਾਰੇ ਜ਼ਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ 1 ਦਬਾਓ. 

ਇਿੱਕ ਪ੍ਾਿੀਜ਼ਟਿ RAT (ਰੈਟ) ਟੈਸਟ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਕਰਿਾਉਣ 

ਲਈ, ਇਿੱਕ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬ ਜ਼ਕੰਗ ਲਈ, ਜਾਂ COVID-19 

ਪ੍ਾਬੰਦੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 134 COVID 13 42 68'ਤ ੇ

ਕਾਲ ਕਰੋ. 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੋਜਨ, ਦਿਾਈ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀ ਂCommunity Recovery 

Hotline(ਕਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟੀ ਜ਼ਰਕਿਰੀ ਹਾਟਲਾਈਨ) ਨਾਲ 1800 173 

349'ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ.ੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਚੰਤਤ ਹ,ੋ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜ਼ਿਿੱਚ ਔਜ਼ਖਆਈ ਮਜ਼ਹਸ ਸ 

ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀ ਂMulticultural Connect(ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਨੈਕਟ) 

ਨ ੰ  1300 079 020 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ੍ਣੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਿੱਚ ਜ਼ਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ.ੋ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਿਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੱਕ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨ ੰ  000'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ. 

 

 

ਇਹਨਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 

ਇਿੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ 

ਹੈ. 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

