Punjabi

ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ ਮਿਲੇ ਹਨ?
ਸੁਆਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌ ਰ
'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ

ਖਾਂ ਸੀ

ਛਿੱ ਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਵੱ ਗਦੀ ਨੱਕ

ਦੁ ਖਦਾ ਗਲਾ

ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਨਾ

ਬੁਖਾਰ

ਇੱ ਕ ਟੈ ਸਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋ ਂ ਅਲੱ ਗ
ਹੋ ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਟੈ ਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟ ਕਰੋ

My COVID Record 'ਤੇ ਆਪਣਾ
ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ RAT ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਾਂ 0800 222 478'ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ ।
2. ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਇੱ ਕ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇ ਹਾ ਭੇ ਜਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
1.

ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਘਰੇ ਲੂ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈ ਸਟ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

RAT ਕਰੋ

• ਪੈ ਕੇਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟੈ ਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ
15 ਤੋ ਂ 20 ਮਿੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਣਗੇ ।

ਟੈ ਸਟ ਕਿੱ ਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ
ਇੱ ਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈ ਸਟਿੰ ਗ ਸੈ ਂਟਰ ਵਿੱ ਚ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਓ।
ਤੁਸੀਂ requestrats.covid19.health.nz 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਰੈ ਪਿਡ
ਐਂਟੀਜੇ ਨ ਟੈ ਸਟ (RAT) ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੋ ਂ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ healthpoint.
co.nz/covid-19 'ਤੇ ਲੱ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਨੈ ਗੇ ਟਿਵ ਨਤੀਜਾ

ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਨਤੀਜਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ,
COVID-19 ਹਲਕੇ ਤੋ ਂ
ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਗਾ
ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਵੈ -ਇਕਾਂ ਤਵਾਸ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ
ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਗੀ।
• ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਲਈ
ਆਮ-ਸਮਝ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ , ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ।
• ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਰਹਿਤ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਂ ਢ-ਗੁਆਂ ਢ ਵਿੱ ਚ ਕਸਰਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਸਵੀਮਿੰ ਗ ਪੂਲ ਜਾਂ ਜਿਮ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ।

My COVID Record
'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ।
ਸੁਚੇ ਤ ਰਹੋ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੈ ਸਟ
ਕਰੋ ।

ਘਰੇ ਲੂ ਸੰ ਪਰਕ

• ਘਰੇ ਲੂ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 3 ਅਤੇ ਦਿਨ 7 ਨੂੰ ਟੈ ਸਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇਗੀ।
• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕਰ ਘਰੇ ਲੂ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਟੈ ਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ‑ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇਗੀ।
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਟੈ ਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰ ਤਮ ਟੈ ਸਟ ਨੈ ਗੇਟਿਵ ਹੈ ।

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
COVID-19 ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ, ਸਿੱ ਖਿਆ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ।

ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਜੇ ਕਰ ਲੱ ਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੈ ਲਥਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 358 5453'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਜੇ ਕਰ ਇੱ ਕ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰ ਤ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ

ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ -ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ
ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
workandincome.govt.nz 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ COVID ਵੈ ਲਫੇ ਅਰ
ਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 512 337'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ‑ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌ ਰਾਨ ਘਰ ਤੋ ਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਰੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਛੁੱਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆਮ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ।

ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਟੈ ਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ:

Covid19.govt.nz/positive

