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ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇ
ਕਾਂਤਵਾਸ ਬਾਰੇ

Nau mai, haere mai
Kia ora, ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਨਗਆ।

ਕੋਨਵਡ-19 ਇੱਕ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਤਂੋ ਦੂਜ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇੱਕ ਦਮ ਨਬਮਾਰ ਿਾ ਹੋਵੋ ਅਤ਼ੇ  ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਨਵਕਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ਼ੀ ਕਾਰਿ ਹੈ ਨਕ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਤ਼ੇ  ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਨਜਹੜ਼ੇ  ਲੋਕ ਘਰ ਨਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ 
ਿਹ਼ਂੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ , ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ (MIQ) ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਿਾਲ 
ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰ ਬੰਿ ਹਿ; ਉਹਿਾਂ ਦ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਦ਼ੇ  ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ MIQ ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ।

ਕੋਧਵਡ-19 ਪਬਧਲਕ ਹੈਲਥ ਧਰਸਪਾਂਸ (ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ) ਆਰਡਰ 2020 ਦੇ ਤਧਹਤ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਧਵਿਾ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਧਵਿਾ ਤਂੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਧਗਆ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸ਼ਂੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ 7 ਨਦਿ ਨਬਤਾਓਗ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਨਫਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵੱਚ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਵੱਲਂੋ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਦੋ ਨਦਿ ਬਾਅਦ (ਨਦਿ 9) ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਿਤ਼ੀਜਾ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਿਹ਼ਂੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਂੋ ਤੱਕ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਿਣਾ ਹੋਵ਼ੇਗਾ। 

ਜ਼ੇਕਰ ਇਹ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਪਹੰੁਚਣ 'ਤ਼ੇ  ਜਾਂ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਿ ਦੌਰਾਿ ਤੁਸ਼ਂੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਿ਼ੇ ਤਰ ਜਾਂ ਸਮਰਨਪਤ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਭ਼ੇ ਨਜਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਲ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਹੋ 
ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਬੱਬਲ ਨਵੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਨਵੱਚ ਵ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। ਸਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ੇਕਰ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਵ਼ੀ 
ਕ਼ੇ ਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ ਨਵੱਚ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦ਼ੇ  ਜੋਿਮ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 7 ਧਦਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਧਵਿਾ ਧਵੱਚ ਠਧਹਰਨਾ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਧਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹਿ
ਪ੍ਰਬੰਨਿਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹਿ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵਹਾਿਾਉ (ਪਨਰਵਾਰ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਜਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਿ੍ਾਂ 
ਥਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤ ਪ਼ੇਸ਼਼ੇਵਰਾਂ, ਹੋਟਲ ਅਤ਼ੇ  ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਦ਼ੇ  ਸਟਾਫ ਮਂੈਬਰ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ। 

ਮਾਰਚ 2020 ਤਂੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 180,000 ਤਂੋ ਧਜ਼ਆਦਾ ਧਵਅਕਤੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਧਵੱਚਂੋ ਲੰਘ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਧਵੱਚ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਲੌਕਡਾਊਿ ਦ਼ੇ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਿ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਇੱਥ਼ੇ  ਰਨਹਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਿ। 
ਅਿ਼ੇਕਾਂ ਕੋਨਵਡ-19 ਨਿਯਮ, ਨਜਿ੍ਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਤਂੋ ਪਾਲਣਾ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਆਸ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਿ, ਅਤ਼ੇ  ਇਿ੍ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦ਼ੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੁਨਲਸ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਦ਼ੇ , ਤਾਂ ਇਸ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਭੁਗਤਣ਼ੇ  ਪੈ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਵੱਿ 
ਸਮਾਂ।

ਹਾਲਾਂਨਕ ਇਹ ਸੁਨਵਿਾ ਹੋਟਲ ਨਵੱਚ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਹੋਟਲ ਦ਼ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਦ਼ੀਆਂ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਵਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਦੱਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਨਜਆਦਾ ਤਂੋ ਨਜਆਦਾ ਆਰਾਮਦ਼ੇ ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰਾਂਗ਼ੇ  ਜੋ ਅਸ਼ਂੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਾਂ। 

ਇੱਥੇ ਰਧਹਣ ਸਮਂੇ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਂਹੋਟਲ, ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰ ਤੀ ਧਦਆਲੂ ਬਣੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਸੇਿ ਅਤੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ 'ਤ਼ੇ  ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 7 ਨਦਿ ਰਨਹਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 7 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪਹੰੁਚਣ ਦ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਅਤ਼ੇ  ਨਮਤ਼ੀ ਤਂੋ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ 1 ਜਿਵਰ਼ੀ ਿੰੂ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਅਿੁਸਾਰ ਸਵ਼ੇਰ਼ੇ  11 ਵਜ਼ੇ  (NZT) ਪਹੰੁਚ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੰਭਾਵਤ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਨਮਤ਼ੀ 8 
ਜਿਵਰ਼ੀ ਿੰੂ ਸਵ਼ੇਰ਼ੇ  11 ਵਜ਼ੇ  NZT ਹੋਵ਼ੇਗਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ ਪੂਰ਼ੇ  7 ਨਦਿਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ। ਨਜਸ ਨਦਿ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪਹੰੁਚਦ਼ੇ  ਹੋ ਉਸਿੰੂ 'ਨਦਿ ਜ਼ੀਰੋ' ਵਜਂੋ 
ਨਗਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲਗਭਗ ਸਾਰ਼ੇ  ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਜਾ ਸਕਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਇੱਕ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਅਤ਼ੇ  ਨਸਹਤ ਦ਼ੇ  ਇੱਕ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ 
ਪ੍ਰੈ ਕਟ਼ੀਸ਼ਿਰ ਤਂੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਜਰੂਰ਼ੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦ਼ੇ  ਘੱਟ ਜੋਿਮ 'ਤ਼ੇ  ਹੋ। 

ਕੋਨਵਡ-19 ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦ਼ੇ  ਘੱਟ ਜੋਿਮ ਨਵੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ: 

� ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 7 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ 

� ਤਾਪਮਾਿ 38 ਨਡਗਰ਼ੀ ਸੈਲਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਿ 'ਤ਼ੇ  ਿਾ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਨਵਡ-19 ਲੱਛਣ ਿਾ ਨਦਿਦ਼ੇ  ਹੋਣ

� ਲਗਭਗ ਸਾਰ਼ੇ  ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚ, ਕੋਨਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਪਾਏ ਗਏ।

ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਹਿਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ। ਨਫਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਘਰ ਨਵੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਿੁਸਾਰ ਅਿੁਕੂਲ 
ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਆਪਣ਼ੀ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਵਿ਼ੀ ਿੰੂ ਿਤਮ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਦਿ 9 ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਇੱਕ 
ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਟੈਸਟ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੋਧਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਂਸਮਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੱੁਲ 20 ਧਦਨਾਂ 
ਤੱਕ ਠਧਹਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਧਵਡ-19 ਪਬਧਲਕ ਹੈਲਥ ਧਰਸਪਾਂਸ (ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ) ਆਰਡਰ 2020 ਦੇ ਤਧਹਤ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਧਵਿਾ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣਾ 
ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਭਾਵਂੇ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਕੋਧਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। 

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਧਕ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਧਵਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਧਵਿਾ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣ ਅਤੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ  
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਾਰ਼ੇ
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ਆਪਣ਼ੀ ਨਸਹਤ ਪ੍ਰ ਤ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚ਼ੇ ਤ ਰਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਿ, ਜਾਂ ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਬਲਕੁਲ ਵ਼ੀ ਬ਼ੀਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ 
ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਹੈਲਥਲਾਈਿ ਿੰੂ 0800 358 5453 'ਤ਼ੇ  ਫੋਿ ਕਰੋ।

ਸੰਪਰਕ
ਇਹ ਸਾਡ਼ੇ  ਸਾਨਰਆਂ ਲਈ ਨਚੰਤਾ ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਵੱਿ ਤਂੋ ਵੱਿ ਸੁਿਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਿਬੱਿ 
ਹਾਂ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿ, ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਧਹਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਾ ’ਤੇ 
ਮੌਜੂਦ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਸੁਨਵਿਾ ਦ਼ੀ ਨਰਸੈਪਸ਼ਿ, ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਟ਼ੀਮ, ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਡਫਂੈਸ ਫੋਰਸ ਦਾ 
ਸਟਾਫ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰ ਸੁਨਵਿਾ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਫੋਿ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਦਆਂ ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ  
ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵ਼ੀ ਹਿ ਨਜੱਥ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ:

ਐਮੱ.ਆਈ.ਨਕਊ. (MIQ), ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਛੋਟਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.miq.govt.nz

ਸ਼ਲਾਘਾ, ਪ੍ਰ ਤ਼ੀਕਰਮ ਅਤ਼ੇ  ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪੰਨਾ 42 ਵੇਖੋ

ਚ਼ੇ ਤਾਵਿ਼ੀ ਪੱਿਰਾਂ, ਪਾਬੰਦ਼ੀਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ਼ੇ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ www.covid19.govt.nz

ਕੋਨਵਡ-19 ਸੰਬੰਿ਼ੀ ਨਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤ਼ੇ   
ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ

www.health.govt.nz 

ਇਮ਼ੀਗ੍ਰ਼ੇ ਸ਼ਿ ਸਬੰਿ਼ੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚ ਸਰਹੱਦ਼ੀ 
ਛੋਟ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਅਤ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰ਼ੇ ਸ਼ਿ ਮਾਮਲ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 

ਨਵਦ਼ੇ ਸ਼਼ੀ ਿਾਗਨਰਕ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਸਮ਼ੇ ਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਬੰਿ਼ੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੇ  ਦੂਤਾਵਾਸ, ਹਾਈ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਜਾਂ ਕੌਸਂਲ਼ੇ ਟ ਿਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ। 

ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਨਵਦ਼ੇ ਸ਼਼ੀ ਪ੍ਰ ਤ਼ੀਨਿਿ਼ੀਆਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਇੱਥ਼ੇ  ਪਤਾ 
ਲਗਾਓ:  
www.mfat.govt.nz/en/embassies

ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ 
ਤਰ਼ੀਕ਼ੇ  ਿਾਲ ਨਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਜਸ ਿਾਲ ਕੋਨਵਡ-19 ਫੈਲਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਿਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਸਬੰਿਤ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦਟ਼ੀਮ ਿੰੂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸ਼ਂੀ 
www.covid19.govt.nz/compliance 'ਤ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਮੱੁਦ਼ੇ  ਦ਼ੀ 
ਨਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਪੂਰ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ, ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਆਪਣ਼ੇ  ਖ਼ਰਚ ’ਤ਼ੇ  ਇੱਕ ਵਕ਼ੀਲ ਿਾਲ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਿ ਦਾ ਵ਼ੀ ਅਨਿਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਅੰਨਤਕਾ 3 ਨਵੱਚ ਆਪਣ਼ੇ  
ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿੋ)। 

ਨਸਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਰੂਬ਼ੀ ਜੋਿਜ ਿੰੂ

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਿੈਪਸ਼ਾਟ

ਧਦਨ 0 ਤਂੋ 2:
ਸੁਧਵਿਾ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚੋ ਅਤੇ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਓ। 
ਨਦਿ 0/1 ਿੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵ਼ੇਗਾ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਜੋ 
ਆਗਮਿ ਦ਼ੇ  24 ਘੰਨਟਆਂ ਦ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਹੋਵ਼ੇਗਾ  
(ਜ਼ੇ  ਲਾਗੂ ਹੋਵ਼ੇ )।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਂ
ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਧਟਵ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕਰ ਲਂੈਦੇ।
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤ਼ੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਨਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਿ਼ੇ ਤਰ 
ਜਾਂ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਭ਼ੇ ਜ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। ਜ਼ੇਕਰ ਟੈਸਟ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਹਿ, 
ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪ੍ਰ ਵਾਨਿਤ ਸਮਾਂ ਸਲਾਟ 'ਤ਼ੇ  ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਿੰੂਆਂਿੋਸ਼਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲੱਛਣਾਂ ਅਤ਼ੇ  
ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ 'ਤ਼ੇ  ਿਜਰ ਰੱਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  
ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਨਿਯਮਤ ਨਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋਗ਼ੇ । ਇਹ 
ਫੋਿ ਕਾਲਾਂ, ਈਮ਼ੇਲਾਂ ਰਾਹ਼ਂੀ ਜਾਂ ਨਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਹੋਵ਼ੇਗਾ। 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 
ਨਵੱਚ ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਆਪਣ਼ੀ ਨਸਹਤ ਬਾਰ਼ੇ  
ਇਮਾਿਦਾਰ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬਹਤਰ ਸਮਰਥਿ 
ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਾਂ।

ਧਦਨ 3 'ਤੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਟੈਸਧਟੰਗ: 
ਨਦਿ 3 ਿੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤ਼ੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਨਟਵ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ 
ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਭ਼ੇ ਜ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। 

ਇਸ ਸੁਧਵਿਾ ਧਵੱਚ ਆਪਣੇ ਠਧਹਰਾਅ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣ਼ੇ  ਆਪ ਿੰੂ 
ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਨਜੰਿਾ ਹੋ ਸਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ 
ਦਰਵਾਜਾ ਿੋਲ੍ਣ ਵ਼ੇਲ਼ੇ  ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 
ਸਮ਼ੇ ਂ 2 ਮ਼ੀਟਰ ਦ਼ੀ ਦੂਰ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ, ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥਾਂ ਿੰੂ ਅਕਸਰ ਿੋਵੋ ਅਤ਼ੇ  
ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਸਫਰ ਦ਼ੀਆਂ 
ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਕਾਲ ਕਰ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਾਸਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ, ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੀ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਬਾਰ਼ੇ  
ਸੋਚਣ ਦ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ 
ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ, ਇਹ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਸਵੈ-
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿੰੂ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਜਾ ਰਹ਼ੇ  
ਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਉੱਟਥ਼ੇ  ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਪਹੰੁਚੋਗ਼ੇ । ਧਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ 
ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ 
ਜੋ ਸੁਧਵਿਾ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਧਦਨ 5/6 'ਤੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਟੈਸਧਟੰਗ: ਨਦਿ 5/6 'ਤ਼ੇ  
ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਮ ਿਾਸੋਫੈਰਿਜ਼ੀਅਲ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ 
ਹੋਵ਼ੇਗਾ। ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਦਿ 5/6 'ਤ਼ੇ   ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਤਂੋ 
ਇਿਕਾਰ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਿਤਰਾ ਿਹ਼ਂੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤੁਸ਼ਂੀ ਛੱਡਣ ਦ਼ੇ  ਯੋਗ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਸੁਨਵਿਾ 
'ਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡਾ ਠਨਹਰਾਅ ਕੱੁਲ 20 ਨਦਿਾਂ ਤੱਕ ਵਿਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਟੈਸਟ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਿ਼ੇ ਤਰ ਜਾਂ 
ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਭ਼ੇ ਜ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। 

ਧਦਨ 7: ਰਵਾਨਗੀ ਤਂੋ ਪਧਹਲਾਂ ਅੰਧਤਮ ਧਸਹਤ ਜਾਂਚ 
ਅਤੇ ਟੈਸਧਟੰਗ: 
ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨਤਮ ਨਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵ਼ੇਗਾ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡਾ 
ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਰੈਨਪਡ ਐਂਟ਼ੀਜ਼ੇ ਿ ਟੈਸਟ (RAT) 
ਵ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਉਣ 
ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ਼ੇਗਾ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਅਤ਼ੇ  
ਕੋਨਵਡ ਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਵੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਿਾ 
ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ। ਨਸਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਅਫਸਰ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ 
ਕਰ਼ੇਗਾ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਸੁਨਵਿਾ ਕਦਂੋ ਛੱਡ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 

ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਂੈਟਰ ਧਵੱਚ ਧਦਨ 9 ਦੀ ਟੈਸਧਟੰਗ 
ਇੱਕ ਸਥਾਿਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਟੈਸਨਟੰਗ ਸਂੈਟਰ ਨਵੱਚ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ 
ਤਂੋ ਦੋ ਨਦਿ ਬਾਅਦ (ਨਦਿ 9) ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਹੈਲਥਲਾਈਿ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਹੋਰ ਵ਼ੇਰਵ਼ੇ  
ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰ਼ੇਗ਼ੀ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਸੁਧਵਿਾ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ: ਧਦਨ 7 ਤਂੋ 
ਬਾਅਦ ਤਂੋ। ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵੱਚ 
ਆਪਣ਼ੇ  ਆਪ ਿੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। 
ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਟੈਸਟ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਦ਼ੀ ਉਡ਼ੀਕ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ 
ਰਹ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਘਰ ਜਾਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਿੰੂ ਿਹ਼ਂੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ 
ਨਸਵਾਏ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਰਗ਼ੀ 
ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ ਨਵੱਚ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਿੰੂ 2-ਮ਼ੀਟਰ ਦ਼ੀ ਦੂਰ਼ੀ ਬਣਾਏ ਰੱਿਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣ਼ੇ  ਘਰ ਦ਼ੇ  ਮਂੈਬਰਾਂ ਤਂੋ। 
ਨਜੱਥ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ, ਉੱਟਥ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਮੁਲਾਕਾਤ਼ੀ  ਿਹ਼ਂੀ 
ਹੋਣ਼ੇ  ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੇ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਵਿੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਿ਼ੇਹਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਦ਼ੇ  
ਹੋ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣ਼ੇ  ਨਦਿ 9 ਦ਼ੇ  
ਟੈਸਟ ਲਈ ਿਤ਼ੀਜਾ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  
ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿੰੂ ਿਤਮ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 

MIQ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣਾ

ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇ
ਕਾਂਤਵਾਸ ਬਾਰੇਸਨਹਤ ਅਤ਼ੇ  

ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਦ਼ੀ 
ਜਾਂਚ
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ਸਾਡ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਦ਼ੀ ਹੈ
ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਸਾਡ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਨਸਸਟਮ 
ਰਾਹ਼ਂੀ ਅੱਗ਼ੇ  ਵਿਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੇ  ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਨਮਲੋਗ਼ੇ  ਜੋ 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹਿ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ 
ਅਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਫੈਲਣ ਿੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ 
ਲਈ।

ਉਹ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਨਵਰੱੁਿ ਸਾਡ਼ੀ ਫਰੰਟਲਾਈਿ ਬਚਾਅ ਹਿ, ਅਤ਼ੇ  
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਂੋ ਆਉਦਂ਼ੇ  ਹਿ।

� ਵਪਾਰ, ਕਾਢ ਅਤ਼ੇ  ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲ਼ੇ  ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੁਨਵਿਾ ਦ਼ੇ  
ਰੋਜਾਿਾ ਦ਼ੇ  ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨਜੰਮ਼ੇ ਵਾਰ ਹੈ।

� ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਡਫਂੈਸ ਫੋਰਸ (NZDF) ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਦ਼ੇ  ਸਮੱੁਚ਼ੇ  ਕੰਮਕਾਜ ਨਵੱਚ ਵ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ।

� ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਜਰੂਰ਼ੀ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਸਦ਼ੀ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਨਵੱਚ ਉਮ਼ੀਦ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਪ੍ਰ ਬੰਿਿ, ਜਗ੍ਾ ਦ਼ੇ  ਸਾਹਮਣ਼ੇ  ਦਾ ਹਹੱਸਾ, 
ਕ਼ੇ ਟਨਰੰਗ, ਸਫਾਈ ਅਤ਼ੇ  ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

� ਨਜਲ੍ਾ ਨਸਹਤ ਬੋਰਡ ਦ਼ੇ  ਸਟਾਫ (ਿਰਸਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਡਾਕਟਰ) ਸੰਕ੍ਰ ਮਣ ਦ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ਼ੇ  ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਨਹਰਾਂ ਤਂੋ ਜਗ੍ਾ 'ਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੇ  ਿਾਲ, ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਨਟੰਗ, ਰੋਜਾਿਾ 
ਨਸਹਤ ਜਾਂਚ, ਅਤ਼ੇ  ਪਹੰੁਚਣ ਅਤ਼ੇ  ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਨਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ।

� ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਾਈਵ਼ੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦ਼ੇ  ਸੁਰੱਨਿਆ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਸਾਡ਼ੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤ਼ੇ  ਮਨਹਫੂਜ ਰੱਿਦ਼ੇ  ਹਿ ਅਤ਼ੇ  ਸਾਡ਼ੇ  ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਿੰੂ 
ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਦ਼ੇ  ਹਿ।

� ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪੁਨਲਸ ਉਹਿਾਂ ਸਨਥਤ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਾ 'ਤ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਆਿ-ਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਨਜਹਿਾਂ ਿੰੂ ਕਾਿੰੂਿ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ  
ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ।

� ਸਾਡ਼ੇ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰ਼ੇ ਟਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਉਹਿਾਂ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਦ਼ੇ  ਨਵਚਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚ ਤੁਸ਼ਂੀ ਰਨਹ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ।

ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਦ਼ੇ  ਹਿ
ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਆਈਸੋਲ਼ੇ ਸ਼ਿ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆਓਨਟਆਰੋਆ ਨਵੱਚ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਨਵਰੱੁਿ ਲੜਾਈ ਨਵੱਚ ਅਨਤ ਜਰੂਰ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਹਿ। ਅਸ਼ਂੀ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਅਤ਼ੇ  
ਉਹਿਾਂ ਦ਼ੇ  ਵਹਾਿਾਉ, ਅਜ਼ੀਜਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਚਿਬੱਿ ਹਾਂ। 

ਸਾਡ਼ੇ  ਲੋਕ:

� ਹੱਥ ਦ਼ੀ ਚੰਗ਼ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਫਾਈ ਅਤ਼ੇ  ਸਰ਼ੀਰਕ ਦੂਰ ਅਮਲਾਂ ਦ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਨਿੱਜ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਉਪਕਰਿ (PPE) ਪਨਹਿਣ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ

� ਰੋਜਾਿਾ ਨਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ ਅਤ਼ੇ  ਿਰਨਸੰਗ ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ ਜੋ 24/7 ਸਾਈਟ 'ਤ਼ੇ  ਹਿ 

� ਜ਼ੇ  ਉਹ ਨਬਮਾਰ ਹਿ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤ਼ੇ  ਿਹ਼ਂੀ ਆਉਦਂ਼ੇ

� ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹਿ ਅਤ਼ੇ  ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

� ਕੰਮ 'ਤ਼ੇ  ਿਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ ਉਿ੍ਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਿਦ਼ੇ  ਹਿ (ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਸਾਰ਼ੇ  ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਾਸ਼ੀ)।

ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਸਾਡ਼ੇ  ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਨਵਰੱੁਿ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੀ ਰੱਨਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਅੱਗ਼ੇ  ਹਿ, ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹਿ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ 
ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਅਤ਼ੇ  ਆਰਾਮ ਿਾਲ ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਰ ਰੋਜ ਉਹ ਆਪਣ਼ੇ  ਆਪ ਿੰੂ ਸਾਡ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਵਾਇਰਸ ਦ਼ੇ  ਨਵਚਕਾਰ ਪਾ ਨਦੰਦ਼ੇ  
ਹਿ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਸਾਡ਼ੇ  ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕ਼ੇ । ਉਹ ਦੋਸਤਾਿਾ ਅਤ਼ੇ  ਮਦਦਗਾਰ ਹਿ। 

ਜਦਂੋ ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਝ ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਹੰਦ਼ੇ  ਹਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰ ਹਰ ਨਕਸ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਫਾਇਦ਼ੇ  ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਉਹਿਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਦਓ ਅਤ਼ੇ  ਉਹਿਾਂ ਦ਼ੇ  ਕੰਮ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰੋ।

ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ ਪ੍ਰ ਸ਼ੰਸਾ ਅਤ਼ੇ  ਿੰਿਵਾਦ ਨਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਵਰਤੋ www.miq.govt.nz/feedback
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ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇ
ਕਾਂਤਵਾਸ ਬਾਰੇ

ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਸ਼ਬਦ

ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਧਵਿਾਵਾਂ 
ਧਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ 
ਿ਼ੇ  ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੀ ਨਸਹਤ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ 
ਹੈ, ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਲੱਛਣ ਿਹ਼ਂੀ ਨਦਿ਼ੇ  ਹਿ ਅਤ਼ੇ  ਨਿਊ 
ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਹੋਣ ਦ਼ੇ  ਘੱਟ ਿਤਰ਼ੇ  'ਤ਼ੇ  ਹੋਣ ਵਜਂੋ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ਼ੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।

ਜ਼ੇਕਰ ਇਹ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ 
ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ 
ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਿ਼ੇ ਤਰ ਜਾਂ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਰੱਨਿਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ ਨਜੱਥ਼ੇ  
ਤੁਹਾਿੰੂ ਉੱਚ ਪੱਿਰ਼ੀ ਕਲ਼ੀਨਿਕਲ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਸੰਕ੍ਰ ਮਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਧਨਯੰਤਰਣ (IPC)

ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਨਵੱਚ, ਇਹ ਸਰ਼ੀਰਕ ਦੂਰ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ 
ਜਰੂਰਤਾਂ, ਨਸਹਤ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿਤ਼ੀ ਿਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਵੱਚ 
ਨਿਯਮਤ ਅਤ਼ੇ  ਪੂਰ਼ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਫਾਈ, ਨਿੱਜ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ 
(PPE) ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਮਾਸਕ, ਹੱਥਾਂ ਦ਼ੀ ਸਫਾਈ ਦ਼ੇ  ਚੰਗ਼ੇ  
ਅਨਭਆਸ ਅਤ਼ੇ  ਰੋਜਾਿਾ ਨਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਸਵੈਬ
ਇੱਕ ਸਵੈਬ ਇੱਕ ਛੋਟ਼ੀ ਕਪਾਹ-ਮੁਕੁਲ਼ੀ ਵਰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ 
ਲੰਬ਼ੀ ਤ਼ੀਲ਼ੀ ਿਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਿੱਕ ਤਂੋ ਿਮੂਿਾ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਨਵਡ-19 
ਟੈਸਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

CO
VID
-19

ਬੱਬਲ
'ਬੱਬਲ' ਸ਼ਬਦ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੀ ਕੋਨਵਡ-19 
ਪ੍ਰ ਤ਼ੀਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਨਕਸ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੇ  ਸਮੂਹ ਿੰੂ 
ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਨਜਸਿੰੂ ਨਸਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜ਼ੇ  
ਿਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਬਲ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਸਾਥ਼ੀਆਂ ਿੰੂ 
ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਰਨਹੰਦ਼ੇ  ਹੋ 
ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ।

ਉਲੰਘਣਾ
ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆਉਦਂ਼ੇ  ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਬੱਬਲ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਿਹ਼ਂੀ ਹਿ, ਜਾਂ ਸੁਨਵਿਾ ਦ਼ੇ  ਨਿਯਮਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ 
ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਦ਼ੇ , ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਮਾਸਕ ਿਾ ਪਨਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਦ਼ੇ  
ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵ਼ੇਲ਼ੇ  ਦੂਨਜਆਂ ਤਂੋ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮ਼ੀਟਰ ਦ਼ੀ ਦੂਰ਼ੀ 'ਤ਼ੇ  ਿਾ 
ਰਨਹਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੰੂ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਸੱਿਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਉਹਿਾਂ ਿ਼ੇ  ਜਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਿਯਮਾਂ ਿੰੂ ਤੋਨੜਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ਂੀ ਜਾਣਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਦਆਲੂ ਹੋ ਪਰ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  
ਆਪਣ਼ੇ  ਬੱਬਲ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਨਕਸ਼ੇ  ਿਾਲ ਵ਼ੀ ਕੁਿ ਵੀ  ਸਾਂਝਾ ਿਾ 
ਕਰੋ।  ਇਸ ਨਵੱਚ ਲਾਈਟਰ, ਨਸਗਰ਼ੇ ਟ, ਨਿਡੌਣ਼ੇ , ਕਾਗਜ, ਫੋਿ 
ਆਨਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਇਹ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ 
ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿ਼ੇ ਗਾ। ਜ਼ੇ ਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਅਨਜਹ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ 
ਦ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆਉਦਂ਼ੇ  ਹੋ ਜੋ ਲਾਗਗ੍ਰ ਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੂਹ
ਇਹ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੇ  ਸਮੂਹ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿਾਲ 
ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ ਫਲਾਈਟ 'ਤ਼ੇ  ਯਾਤਰਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ 72 
ਘੰਨਟਆਂ ਦ਼ੀ ਨਵੰਟਡੋ ਦ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਸੁਨਵਿਾ 'ਤ਼ੇ  ਪਹੰੁਚ਼ੇ  ਸਿ।

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ
ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਅਨਜਹ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਿਾਲ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ 
ਨਜਸਦਾ ਕੋਨਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਨਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਿੰੂ ਤਦ ਵ਼ੀ ਇੱਕ ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਉਸ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਉਸ਼ੇ  ਸਥਾਿ 'ਤ਼ੇ  ਰਹ਼ੇ  ਹੋ ਨਜੱਥ਼ੇ  ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ 
ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਨਰਹਾ ਨਜਸਦ਼ੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਿਾਲ ਸੰਕ੍ਰ ਨਮਤ ਹੋਣ ਦ਼ੀ 
ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਨਵਡ-19 ਿਾਲ ਸੰਕ੍ਰ ਨਮਤ ਹੋਣ ਦਾ 
ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਅਤ਼ੇ  ਜਗ੍ਾ 'ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ 
ਟ਼ੀਮ ਦ਼ੀ ਸਲਾਹ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵੱਚ
ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ ਹਰ਼ੇਕ ਸੁਨਵਿਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਾਸ ਯੋਜਿਾ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ ਨਜਸ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਨਜਲ ਸਬੰਿ਼ੀ ਯੋਜਿਾ 
ਅਤ਼ੇ  ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦ਼ੇ  ਰਾਸਤ਼ੇ  ਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਦਾਿਲ਼ੇ  ਵਾਲ਼ੇ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਿੁਦ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  
ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਅਤ਼ੇ  ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਦ਼ੀ ਬ਼ੇ ਿਤ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਿੰੂ ਕਰੋ।

ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਠਣਾ, ਢਕਣਾ ਅਤੇ ਪਕੜ ਧਵੱਚ ਰੱਖਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ (ਛੱਡਣ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ:

ਮਾਸਕ ਪਧਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥਾਂ ਿੰੂ ਸੈਿ਼ੇ ਟਾਈਜ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਿਰ਼ੇ  ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ  ਿਜਦ਼ੀਕ ਰੱਿ ਕ਼ੇ  ਅਨਜਹ਼ੀਆਂ ਸਨਥਤ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਉਪਲਬਿ ਰੱਿੋ। ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣ ਿਾਲ 
ਵਾਇਰਸ ਦ਼ੇ  ਫੈਲਣ ਦ਼ੇ  ਜੋਿਮ ਨਵੱਚ ਕਮ਼ੀ ਆਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲ਼ੇ ਗ਼ੀ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਧਪੱਛੇ ਛੱਡ ਧਦਓ
ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਸਮਾਿ ਿਾਲਂੋ ਨਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੋ – ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਸਾਡ਼ੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲਂੋ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੌਰਾਿ, ਹੋਰਿਾਂ ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਤਂੋ ਸਰ਼ੀਰਕ ਦੂਰ਼ੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿੋ ਅਤ਼ੇ  ਸਤ੍ਾਵਾਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਕਰੋ।

ਅੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਵਿਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਅਧਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵੱਜਂੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਰਾਪ ਕਵਰ ਹੋਲਡ
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ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ
ਹਾਲਾਂਨਕ ਇਹ ਸੁਨਵਿਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਹੋਟਲ ਦ਼ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰ ਰਹ਼ੀ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੱੱੁਢਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਹਿ ਜੋ ਇਹ 
ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਿ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵਿ਼ੇ  ਨਸਹਤ ਪ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਰਾਂ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਟ਼ੀਮ ਹਮ਼ੇਸ਼ਾ 
ਉਪਲਬਿ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਬਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ, 
ਤਾਂ ਨਸਹਤ-ਮੁਆਇਿ਼ੇ  ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਿ ਵਾਸਤ਼ੇ  ਸੁਨਵਿਾ 
ਦ਼ੀ ਨਸਹਤ ਟ਼ੀਮ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ 
ਸਟਾਫ ਵ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਨਪ੍ਰ ਸਨਕ੍ਰ ਪਸ਼ਿ ਜਰੂਰਤਾਂ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕ਼ੇ ਗਾ। 

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਅਸੁਅਸਥ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ, ਅਨਤ-ਜਰੂਰ਼ੀ 
ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਲੱਛਣ 
ਨਦਿਾਈ ਨਦੰਦ਼ੇ  ਹਿ, ਤਾਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਹ਼ੀ ਰਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਉਸ 
ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਟ਼ੀਮ ਿੰੂ ਫੋਿ ਕਰੋ (ਨਰਸੈਪਸ਼ਿ, ਿਰਨਸੰਗ ਟ਼ੀਮ 
ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਮੈਿ਼ੇਜਰ ਿੰੂ)।

ਭੋਜਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਵ਼ੇਰ ਦਾ ਿਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਨਹਰ ਦਾ ਿਾਣਾ ਅਤ਼ੇ  ਰਾਤ ਦਾ 
ਿਾਣਾ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਬਾਹਰ 
ਰੱਨਿਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਵਿ਼ੀਕ ਭੋਜਿ ਲਈ ਪੈਸ਼ੇ  ਅਦਾ 
ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਈ ਭੋਜਿ ਅਲਰਜ਼ੀਆਂ ਹਿ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ਼ੀ 
ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ ਲਈ ਿਾਸ ਭੋਜਿਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਟ਼ੀਮ ਿੰੂ ਦੱਸ ਨਦਓ। 

ਅਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਿੁਰਾਕ ਸੰਬੰਿ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ 
ਆਪਣ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗ਼ੇ , ਹਾਲਾਂਨਕ ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ 
ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਦ਼ੇ  ਯੋਗ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ । 
ਭੋਜਿ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦ਼ੇ ਣ ਅਤ਼ੇ  ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ 
ਲਈ ਆਿਲਾਈਿ ਨਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ। ਸਥਾਿਕ 
ਨਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਨਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਟ਼ੀਮ ਿਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਧਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਧਵੱਚ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ  ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਟੂਟ਼ੀ 
ਤਂੋ ਨਸੱਿਾ ਪਾਣ਼ੀ ਪ਼ੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਪ਼ਂੀਦ਼ੇ  ਰਨਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲਂੈਡਲਾਈਨ) ਅਤੇ 
ਵਾਈ-ਫਾਈ 
ਅੰਦਰੂਿ਼ੀ ਕਾਲਾਂ, ਕਮਨਰਆਂ ਦਰਨਮਆਿ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਟਲ ਦ਼ੀਆਂ 
ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਮੁਫਤ ਹਿ। 

ਬਾਹਰ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਲਂੈਡਲਾਈਿ ਫੋਿ ਹੋਟਲ ਦ਼ੀਆਂ ਦਰਾਂ 
(ਪ੍ਰ ਤ਼ੀ ਨਮੰਟ) 'ਤ਼ੇ  ਚਾਰਜ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇ ਵਾ ਲੈ ਸਕਣ ਲਈ 
ਸੁਨਵਿਾ ਸਟਾਫ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਵਾਈ-ਫਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਕਮਰ਼ੇ  ਅੰਦਰਲ਼ੇ  ਟੈਲ਼ੀਫੋਿ 
ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਅਸ਼ਂੀ ਫ਼ੇਸਟਾਈਮ, 
ਮੈਸ਼ੇ ਂਜਰ ਅਤ਼ੇ  ਵੱਟਸਐਪ ਨਜਹ਼ੀਆਂ ਇੰਟਰਿੈਟੱ ਆਿਾਰਤ ਐਪਸ 
ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ।

ਮਾਓਰੀ ਫਾਰਮਾਧਸਸਟਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ 
NgāKaitiaki o TePunaRongoā o 
Aotearoa – ਮਾਓਰ਼ੀ ਫਾਰਮਾਨਸਸਟ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਿ 
(MPA) ਕੋਲ ਉਿ੍ਾਂ ਸਾਰ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦ਼ੇ ਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮੁਫਤ ਫੋਿ ਲਾਈਿ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਕੋਲ 
ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦ਼ੇ  ਸਬੰਿ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ। 

ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਜਰੂਰ਼ੀ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਸਲਾਹ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ 
’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਨਸਹਤ ਸਟਾਫ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ  
ਲਈ ਨਿਯਮ

ਧਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਣ ਤਂੋ ਪਧਹਲਾਂ

ਆਪਣੀਆਂ ਧਖੜਕੀਆਂ 
ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ 

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਓ

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੋਵੋ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ

1 2 3 4

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕੋਰੀਡੋਰ (ਗਧਲਆਰੇ) ਧਵੱਚ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ (ਸਟਾਫ਼ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ), ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਣ ਤਂੋ ਪਧਹਲਾਂ 5 ਧਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 
ਕੋਰੀਡੋਰ ਧਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਵੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ  
ਲਈ

ਕੂੜਾ/ਲਾਂਡਰੀ ਬਾਹਰ 
ਪਾਉਣ ਲਈ

ਧਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ  
ਲਈ

ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ  ਧਸਰਫ਼:

ਕੋਧਵਡ-19 ਦੀ  
ਟੈਸਧਟੰਗ ਲਈ

CO
VID
-19

ਇੱਕ ਪ੍ਰ ਵਾਧਨਤ ਸਮਂੇ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ  
ਹਵਾ ਜਾਂ ਿੰੂਆਂਨੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ  

ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਹੋਣ ਦੀ  
ਸੂਰਤ ਧਵੱਚ
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਅ
ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

 ਨਨਯਮ

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ 
ਤੁਸ਼ਂੀ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡ ਕ਼ੇ  ਿਹ਼ਂੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੇ , ਪਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਚ਼ੀਜਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣ਼ੀ 
ਸੁਨਵਿਾ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ – ਇਸ ਨਵੱਚ ਭੋਜਿ ਅਤ਼ੇ  ਨਿੱਜ਼ੀ 
ਪੈਕ਼ੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ।

ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਗ਼ੈਰਕਾਿੰੂਿ਼ੀ 
ਜਾਂ ਅਨਜਹ਼ੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋਣ਼ੀਆਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਂ ਜੋ ਨਸਹਤ 
ਅਤ਼ੇ  ਸੁਰੱਨਿਆ ਜੋਿਮ ਪ਼ੇਸ਼ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਿ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਿਾਣਾ 
ਬਣਾਉਣ ਦ਼ੇ  ਨਬਜਲਈ ਉਪਕਰਣ, ਗੈਸ ਕੱੁਕਰ, ਮੋਮਬੱਤ਼ੀਆਂ, 
ਹ਼ੀਟਰ, ਟੋਸਟਰ, ਨਗ੍ਰਲ ਟਾਪ ਓਵਿਜ, ਅੱਗ ਦ਼ੀ ਜਾਹਰ ਲਪਟਾਂ 
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਅਤ਼ੇ  ਜਲਣਸ਼਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 
ਜ਼ੇਕਰ ਸਟਾਫ ਿੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਨਵੱਚ ਕੋਈ 
ਅਨਜਹ਼ੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਿ ਜੋ ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ  ਸੁਰੱਨਿਆ ਜੋਿਮ ਪ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦ਼ੇ  
ਹਿ ਨਕ ਇਹ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹੈ।

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਅਨਜਹ਼ੀ ਚ਼ੀਜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ  
ਸੁਰੱਨਿਆ ਲਈ ਜੋਿਮ ਪ਼ੇਸ਼ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਰਵਾਿਾ 
ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਕੋਲ ਰੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭ਼ੇ ਜਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਿੰੂ 
ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਿੰੂ ਕੋਈ ਪੈਕ਼ੇ ਜ ਿਹ਼ਂੀ ਭ਼ੇ ਜ 
ਸਕਦ਼ੇ । 

ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੁਭਾਸ਼਼ੀਏ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਉਸ 
ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਟ਼ੀਮ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤ਼ੇ  ਉਹ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲਈ 
ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ।

ਿੰੂਏਂ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਿੰੂਏਂ ਵਾਲਾ 
ਅਲਾਰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਿੂੜ-ਨਮੱਟ਼ੀ, ਭਾਫ, ਿੰੂਏਂ ਅਤ਼ੇ  
ਹੋਰ ਹਵਾੜ ਅਤ਼ੇ  ਵਾਸ਼ਪ ਰਾਹ਼ਂੀ ਚਲ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ। ਜਾਣਬੱੁਝ ਕ਼ੇ  ਅੱਗ 
ਦ਼ੇ  ਅਲਾਰਮ ਿੰੂ ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਅਨਜਹਾ 
ਕਰਿ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਵੱਜਂੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:
� ਿੰੂਏਂ ਵਾਲ਼ੇ  ਅਲਾਰਮਾਂ ਿੰੂ ਛੂਹਣਾ
� ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਕਰਿ਼ੀ, ਵ਼ੇ ਨਪੰਗ ਕਰਿ਼ੀ 

ਜਾਂ ਿਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ
� ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਿੰੂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਿਾ
� ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਲਪਟ ਜਾਂ ਤਾਪ ਵਾਲ਼ੇ  ਐਲ਼ੀਮਂੈਟ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਿ਼ੀ 

ਨਜਸਦ਼ੀ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਟ਼ੀਮ ਵੱਲਂੋ ਪ੍ਰ ਵਾਿਗ਼ੀ ਿਹ਼ਂੀ 
ਹੰੁਦ਼ੀ

� ਤੌਲ਼ੀਏ ਜਾਂ ਜਲਣਸ਼਼ੀਲ ਸਾਮੱਗਰ਼ੀਆਂ ਿੰੂ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ 
ਹ਼ੀਟਰਾਂ ’ਤ਼ੇ  ਪਾਉਣਾ। 

ਜ਼ੇਕਰ ਅੱਗ ਵਾਲ਼ੇ  ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦ਼ੇ  ਹਿ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 
ਦ਼ੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤ਼ੇ  ਸੁਨਵਿਾ ਸਟਾਫ 
ਅਤ਼ੇ  ਮੈਿ਼ੇਜਮਂੈਟ ਦ਼ੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਮ਼ੇ ਂ 
ਹੋਰਿਾਂ ਤਂੋ 2 ਮ਼ੀਟਰ ਦੂਰ ਰਨਹਣ ਅਤ਼ੇ  ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣ ਦ਼ੀ ਗੱਲ 
ਯਾਦ ਰੱਿੋ। 

ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਿੋਣੇ
ਸੁਨਵਿਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 
ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤ਼ੇ  ਸਾਡ਼ੇ  ਸਟਾਫ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿ਼ੇਗਾ। ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਮੁਢਲ਼ੀ ਸਫਾਈ ਦ਼ੇ  ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਨਦੱਟਤ਼ੇ  ਜਾਣਗ਼ੇ  ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ਼ਂੀ 
ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕੋ।

ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਲਾਉਡਂਰ਼ੀ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਿ। 
ਿਵ਼ੇ ਂ ਤੌਲ਼ੀਏ ਅਤ਼ੇ  ਚਾਦਰਾਂ ਬ਼ੇ ਿਤ਼ੀ ਕਰਿ ’ਤ਼ੇ  ਮੁਹੱਈਆ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗ਼ੀਆਂ (ਇਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ  ਮੂਹਰ਼ੇ  ਰੱਿ 
ਨਦੱਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ)। ਕੂੜ਼ੇ , ਲਾਉਡਂਰ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਕਪੜ਼ੇ  (ਚਾਦਰਾਂ) 
ਸਬੰਿ਼ੀ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਵ਼ੇਰਨਵਆਂ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੀ 
ਫੈਨਸਨਲਟ਼ੀ ਦਾ ਸੂਚਿਾ ਪੱਤਰ ਪੜੋ੍।

ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਧਰਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਕਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 
ਧਵੱਚ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਧਦਆਂ ਧਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਵਅਕਤੀ ਧਦਨ ਧਵੱਚ 24 ਘੰਟਟੇ ਉਪਲਬਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਐਮੱ.ਆਈ.ਧਕਊ. (MIQ) ਸੁਧਵਿਾਵਾਂ ਧਵੱਚ 
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ (CCTV)

ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ੀ.ਸ਼ੀ.
ਟ਼ੀ.ਵ਼ੀ. ਕੰਮ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ। ਸ਼ੀ.ਸ਼ੀ.ਟ਼ੀ.ਵ਼ੀ. ਕੈਮਰ਼ੇ  
ਸਾਰ਼ੇ  ਜਿਤਕ ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਪੌੜ਼ੀਆਂ ਨਵੱਚ ਲੱਗ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ। 
ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਗੈਸਟ ਰੂਮਾਂ ਨਵੱਚ ਕੈਮਰ਼ੇ  ਨਹੀ ਂਲੱਗ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ । ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦ਼ੀ ਹਰ ਸਮ਼ੇ ਂ ਸੁਰੱਨਿਆ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਧਗਆ ਹੈ
ਨਿੱਜ਼ੀ ਸ਼ੇ ਵਿ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ(ਸ਼ਰਾਬ) ਦ਼ੀਆਂ ਨਸਰਫ ਉਨਚਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹ਼ੀ ਆਰਡਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਨਜੰਮ਼ੇ ਵਾਰ਼ੀ ਿਾਲ 
ਪ਼ੀਓ, ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਹੋਰਿਾਂ ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਸਟਾਫ ਪ੍ਰ ਤ਼ੀ ਨਿਆਿ ਰੱਿੋ ਅਤ਼ੇ  ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਵਹਾਰ ਉਨਚਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਟਾਫ 
ਅਤ਼ੇ  ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ (ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦ਼ੀ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਬੰਿ਼ੀ) ਪ੍ਰ ਤ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਇਸ ਦ਼ੇ  ਿਾਲ-ਿਾਲ ਪ਼ੀਪ਼ੀਈ (PPE) ਅਤ਼ੇ  ਸਰ਼ੀਰਕ 
ਦੂਰ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਨਿਯਮਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਤ਼ੀਨਕਨਰਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦ਼ੇ  ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ – ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ ਿੰੂ 
ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਿੋਟ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਭੋਜਿ ਅਤ਼ੇ  ਪ਼ੀਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ਼ੀ ਨਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਤਂੋ ਅਲਕੋਹਲ ਆਰਡਰ ਕਰਿਾ ਸੰਭਵ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਨਕਉਟਂਨਕ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ID ਦ਼ੇ  ਸਬੂਤ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਨਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀਆਂ ਸੁਨਵਿਾ ਲਈ ਹੋਣ਼ੀਆਂ 
ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਂ ਹਿ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਨਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਿੰੂ ਿਹ਼ਂੀ ਨਮਲ ਸਕਦ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਿਹ਼ਂੀ ਦ਼ੇ  ਸਕਦ਼ੇ । ਇਸ ਲਈ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ 
ਿਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇਸ ਿੰੂ ਨਿਆਿ ਨਵੱਚ ਰੱਿੋ।

ਨਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦ਼ੇ ਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਦਿ ਨਵੱਚ ਦੋ ਨਮਆਰ਼ੀ ਨਡ੍ਰ ੰ ਕਸ (ਹਫਤ਼ੇ  ਨਵੱਚ 10 ਨਮਆਰ਼ੀ ਨਡ੍ਰ ੰ ਕਸ ਤਂੋ ਨਜਆਦਾ ਿਾ ਹੋਣ) ਅਤ਼ੇ  
ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਦਿ ਨਵੱਚ ਨਤੰਿ ਨਮਆਰ਼ੀ ਨਡ੍ਰ ੰ ਕਸ (ਹਫਤ਼ੇ  ਨਵੱਚ 15 ਨਮਆਰ਼ੀ ਨਡ੍ਰ ੰ ਕਸ ਤਂੋ ਨਜਆਦਾ ਿਾ ਹੋਣ) ਲਈ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇੱਥ਼ੇ  ਜਾਓ: 
www.alcohol.org.nz/help-advice/advice-on-alcohol/low-risk-alcohol-drinking-advice

ਅਸ਼ਂੀ ਪ੍ਰ ਤ਼ੀ ਨਦਿ ਹਰ਼ੇਕ ਬਾਲਗ (18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਨਜਆਦਾ) ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੰੁਚਾਏ ਜਾਣ ਿੰੂ ਅੱਗ਼ੇ  ਨਦੱਟਤ਼ੇ  ਅਿੁਸਾਰ ਸ਼ੀਮਤ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ:

� ਬ਼ੀਅਰ ਦ਼ੇ  330 ਨਮ.ਲ਼ੀ. ਦ਼ੇ  6 ਡੱਬ਼ੇ  (6-9 ਨਮਆਰ਼ੀ ਨਡ੍ਰ ੰ ਕਸ), ਜਾਂ

� ਵਾਈਿ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ (7-8 ਨਮਆਰ਼ੀ ਨਡ੍ਰ ੰ ਕਸ), ਜਾਂ

� ਆਰ.ਟ਼ੀ.ਡ਼ੀ. ਦ਼ੇ  ਚਾਰ ਪੈਕ, ਉਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਹਰ਼ੇਕ 330 ਨਮ.ਲ਼ੀ. ਤੱਕ ਹੈ (7-8 ਨਮਆਰ਼ੀ ਨਡ੍ਰ ੰ ਕਸ)

� ਸ਼ਰਾਬ ਦ਼ੀਆਂ ਨਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀਆਂ ਿੰੂ ਸਵ਼ੀਕਾਰ ਿਹ਼ਂੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ।

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਸ ਿੰੂ ਕਈ ਨਦਿਾਂ ਦੌਰਾਿ ਸ਼ੇ ਵਿ ਕਰਿ ਦ਼ੇ  ਇਰਾਦ਼ੇ  ਿਾਲ ਇੱਕ ਤਂੋ ਨਜਆਦਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਿੰੂ ਸਟਾਫ ਵੱਲਂੋ 
ਆਪਣ਼ੇ  ਕੋਲ ਰੱਨਿਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਬਲ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਧਵੱਚ ਕਮੀ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਹੀਨ ਨੰੂ 0800 787 797 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨਸਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਰੂਬ਼ੀ ਜੋਿਜ ਿੰੂ
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਅ
ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

 ਨਨਯਮ

ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਿਯਮ
ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦ਼ੇ  ਹੋਏ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤ਼ੇ  ਨਸਹਤਮੰਦ ਬਣ਼ੇ  ਰਨਹਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ 
ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਅਿ਼ੇਕਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਨਿਯਮ, ਨਜਿ੍ਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਤਂੋ ਪਾਲਣਾ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਆਸ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਿ, ਅਤ਼ੇ  ਇਿ੍ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 
ਦ਼ੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪੁਨਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਦ਼ੇ , ਤਾਂ ਇਸ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਭੁਗਤਣ਼ੇ  ਪੈ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਵੱਿ ਸਮਾਂ।

ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਆਨਗਆ ਨਸਰਫ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਨਤ੍ਰ ਤ ਤਰ਼ੀਕ਼ੇ  ਿਾਲ ਹ਼ੀ ਨਦੱਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ’ਤ਼ੇ  ਸਟਾਫ ਦ਼ੇ  ਪ੍ਰੋ ਟੋਕੋਲ, 
ਸ਼ੇ ਿ ਅਤ਼ੇ  ਨਿਰਦ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤ਼ੇ  ਇਿ੍ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਧਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨੋ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਨਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ਼ੀ ਵਰਤ ਕ਼ੇ  ਜਾਇਆ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੇ  ਮਾਸਕ ਹ਼ੀ ਪਨਹਿਣ਼ੇ  ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੇ  ਹਿ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਵੱਲਂੋ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹਿ।
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
� ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਬਾਹਰ ਰੱਿ਼ੇ  ਭੋਜਿ, ਿੋਏ ਕਪਨੜਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਿਾਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਿੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜਾ ਿੋਲ੍ਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ
� ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਿੋਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਕਪਨੜਆਂ, ਕੂੜ਼ੇ  ਜਾਂ ਹੋਰਿਾਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਿੰੂ ਚੁਕਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਸੱਿਾ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਰੱਿਦ਼ੇ  ਹੋ
� ਕੋਨਵਡ-19 ਸਮ਼ੇ ਤ, ਲਾਜਮ਼ੀ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਲਈ
� ਜਦਂੋ ਨਕਸ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲ਼ੇ  ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ 
� ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਜਾਂ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹੋ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਵਾਪਸ 

ਆਉਣ ਦ਼ੇ  ਰਾਸਤ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਵ਼ੀ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ
� ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗ਼ੀ ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਪਨਹਿਣ ਅਤ਼ੇ  ਉਤਾਰਿ ਬਾਰ਼ੇ  ਨਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅੰਨਤਕਾ 4 ਨਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਸਾਰ਼ੇ  ਨਿੱਜ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆਤਮਕ ਸਾਜ-
ਸਮਾਿ (ਪ਼ੀ.ਪ਼ੀ.ਈ.), ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਮਾਸਕਾਂ ਿੰੂ ਪ਼ੀ.ਪ਼ੀ.ਈ. (PPE) ਸਟ਼ੇਸ਼ਿਾਂ ਕੋਲ ਰੱਿ਼ੇ  ਢੁਕਵ਼ੇ ਂ ਕੂੜ਼ੇ ਦਾਿਾਂ ਨਵੱਚ ਸੱੁਟ ਨਦਓ। ਪ਼ੀ.ਪ਼ੀ.ਈ. ਿੰੂ 
ਇੱਿਰ ਉੱਿਰ ਿਾ ਛੱਟਡੋ।
ਧਿਆਨ ਧਦਓ: ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਤਂੋ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਨਵਅਕਤ਼ੀ, ਜੋ ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣ ਤਂੋ ਰੋਕਦ਼ੀਆਂ ਹਿ, 6 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ  ਬੱਨਚਆਂ, ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਅਨਜਹ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ, ਜੋ ਬਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਤਂੋ ਨਚਹਰ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਉਤਾਰ ਿਹ਼ਂੀ ਸਕਦਾ, ਿੰੂ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣ ਤਂੋ ਛੋਟ ਨਮਲ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟ਼ੀਸ਼ਿਰ ਿੰੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣ ਤਂੋ ਛੋਟ ਨਮਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ।
ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਨਜੰਿਾ ਹੋ ਸਕ਼ੇ  ਓਿਾ ਵੱਿ ਤਂੋ ਵੱਿ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਜਰੂਰ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ ਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ 
ਸੰਪਰਕ ਤਂੋ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿ਼ੇਗਾ ਅਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਿੰੂ ਫੈਲਣ ਤਂੋ ਰੋਕ਼ੇ ਗਾ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਸਰਫ ਤਾਂ ਹ਼ੀ ਆਨਗਆ ਹੈ:

� ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ
� ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲਈ ਨਿਰਿਾਰਤ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਜਾਂ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਦ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਸੂਨਚਤ ਕਰ਼ੇਗ਼ੀ ਨਕ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਜਾਂ 

ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਰਿਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਤੈਅ ਕਰਿਾ ਹੈ
� ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ, ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮ਼ੇ ਂ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਨਿਆ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕ਼ੇ  ਜਾਂ ਿੁਕਸਾਿ ਦ਼ੇ  

ਜੋਿਮ ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਹੰੁਚ ਦੇ 24 ਘੰਧਟਆਂ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 
ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਧਨਕਲਣ ਦੀ ਆਧਗਆ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹਰ ਸਮਂੇ ਬੰਦ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਂੋ ਪਧਹਲਾਂ ਤੁਸੀ:ਂ
� ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥ ਿੋਵੋ ਅਤ਼ੇ  ਮਾਸਕ ਪਾਓ
� ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਨਿੜਕ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਿ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਿੱੁਲ੍ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜਾ ਿੋਲ੍ਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹਿ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚਂੋ ਹਵਾ ਿੰੂ ਗਨਲਆਨਰਆਂ ਨਵੱਚ ਿੱਕ਼ੇ  ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਿੰੂ ਘਟਾ ਦ਼ੇ ਵ਼ੇਗਾ, ਜੋ ਸਟਾਫ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਿੰੂ 
ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ਼ੇਗਾ।

2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹੋ
ਹਮ਼ੇਸ਼ਾ ਹੋਰਿਾਂ ਿਾਲਂੋ 2 ਮ਼ੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕ਼ੇ  ਰੱਿੋ 
ਨਸਵਾਏ ਉਿ੍ਾਂ ਤਂੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਬੱਬਲ (ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰਵਾਰ/
ਪਾਰਟਿਰ) ਨਵੱਚ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ। ਕੋਨਵਡ-19 ਛੋਟ਼ੀਆਂ ਬੰੂਦਾਂ ਰਾਹ਼ਂੀ 
ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਿਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਰਨਹਣ ਅਤ਼ੇ  ਚੰਗ਼ੀ 
ਸਵੱਛਤਾ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ ਦ਼ੀ 
ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਫੈਲਾਵ ਤਂੋ ਸੁਰੱਨਿਆ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਿੋਵੋ। ਿੋਵੋ। ਿੋਵੋ।
ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤ਼ੇ  ਪਾਣ਼ੀ ਿਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ (ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 
20 ਸਨਕੰਟਾਂ) ਲਈ ਿੋਵੋ ਅਤ਼ੇ  ਚੰਗ਼ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਕਾ ਲਵੋ ਜਾਂ 
ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥਾਂ ਨਿਯਨਮਤ ਕ਼ੀਟਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਪੰਿਾ 22 ਦ਼ੇ ਿੋ।

ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਹੱਥ ਸਾਫ ਿਹ਼ਂੀ ਹਿ ਤਾਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਨਚਹਰ਼ੇ , ਨਜਸ ਨਵੱਚ 
ਅੱਿਾਂ, ਿੱਕ ਵ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਅਤ਼ੇ  ਮੰੂਹ ਿੰੂ ਛੂਹਣ ਤਂੋ ਬਚੋ।

ਹਧਥਆਰ
ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1983 ਦ਼ੇ  ਅਿੁਸਾਰ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਸੁਨਵਿਾਵਾਂ ਨਵੱਚ 
ਹਨਥਆਰਾਂ ਦ਼ੀ ਮਿਾਹ਼ੀ ਹੈ। NZ (ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ) ਪੁਨਲਸ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨਥਆਰਾਂ ਿੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਸਟੋਰ ਕਰ਼ੇਗ਼ੀ 
ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਇਸ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਗੱਲ ਕਰ਼ੇਗ਼ੀ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਜਾਣ ਤਂੋ 
ਬਾਅਦ ਇਸਿੰੂ ਵਾਪਸ ਕਦਂੋ ਲੈ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 

ਧਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕਮਧਰਆਂ ਧਵੱਚ ਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿ਼ੇ ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੱੁਕ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੂਨਚਤ 
ਕਰ਼ੇਗ਼ੀ। 

ਤੁਸ਼ਂੀ ਸੈਰ ਕਰਿ ਵਰਗ਼ੀਆਂ ਹਲਕ਼ੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਲਈ ਨਸਰਫ ਪ੍ਰ ਵਾਿਤ ਸਨਮਆਂ ’ਤ਼ੇ  ਹ਼ੀ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ਼ੇ  ਨਿਯੰਤ੍ਰ ਣ 
(ਆਈ.ਪ਼ੀ.ਸ਼ੀ.) ਉਦ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਨਜਸ ਕਸਰਤ ਕਰਕ਼ੇ  ਬਹੁਤ ਨਜਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦ਼ੀ ਆਨਗਆ ਿਹ਼ਂੀ ਨਦੱਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਅਸ਼ਂੀ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ ਨਵੱਚ ਨਲਜਾਏ ਜਾਣ 
ਵਾਲ਼ੇ  ਸਾਜ-ਸਮਾਿ ਿੰੂ ਸ਼ੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਾਂ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਅਤ਼ੇ  ਆਉਣ ਸਮ਼ੇ ਂ, ਅਤ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਿ ਸਮ਼ੇ ਂ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਇੱਕੋ ਵਾਰ਼ੀ ਵਰਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਚਹਰ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਮਾਸਕ, ਗੱੁਟ-ਪੱਟ਼ੀਆਂ 
(ਨਰਸਟਬਂੈਡ) ਵਰਤਣ਼ੀਆਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਂ ਹਿ ਅਤ਼ੇ  ਸਰ਼ੀਰਕ ਦੂਰ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਹੱਥਾਂ ਦ਼ੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਤਬ਼ੀਅਤ ਠ਼ੀਕ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  
ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਨਸਹਤ ਟ਼ੀਮ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਦਿ ਨਵੱਚ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗ਼ੇ । ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਿਵ਼ੇ ਂ ਆਗਮਿ, 
ਰਵਾਿਗ਼ੀ, ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਕ਼ੇ ਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕ਼ੇ  ਇਹਿਾਂ ਜੋਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਦ਼ੇ  ਯੋਗ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 

ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਮਝ ਦ਼ੀ ਕਦਰ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਜ਼ੇਕਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਗਤ਼ੀਨਵਿ਼ੀਆਂ ਅਚਾਿਕ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿ਼ੀਯਤ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਪਹੰੁਚ ਸਮ਼ੇ ਂ ਨਵੱਚ ਨਵਘਿ ਪਾਉਦਂ਼ੀਆਂ ਹਿ।

ਸੁਧਵਿਾ ਧਵੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ 
ਨਾ ਆਉਣ
ਪਨਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਹ਼ਂੀ 
ਆ ਸਕਦ਼ੇ । ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਸਮ਼ੇ ਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ 
’ਤ਼ੇ  ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ਼ੀ ਿਹ਼ਂੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ।  ਧਕਸੇ ਅਧਜਹੇ 
ਧਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਬਲ 
ਧਵੱਚ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ ਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ 
ਸੰਪਰਕ ਤਂੋ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿ਼ੇਗਾ ਅਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਿੰੂ ਫੈਲਣ ਤਂੋ 
ਰੋਕ਼ੇ ਗਾ।

ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕ ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਚਾਹੰੁਦ਼ੇ  
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਉਿ੍ਾਂ ਿਾਲ ਆਿਲਾਈਿ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਕੂਹਣੀ ਸਬੰਿੀ ਧਨਯਮ
ਆਪਣ਼ੀ ਕੂਹਣ਼ੀ ਨਵੱਚ ਿੰਘੋ ਜਾਂ ਨਛੱਕੋ ਜਾਂ ਨਟਸ਼ੂ ਿਾਲ ਆਪਣਾ 
ਮੰੂਹ ਅਤ਼ੇ  ਿੱਕ ਢਕ ਲਵੋ। ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਫੌਰ਼ੀ ਕੂੜ਼ੇ ਦਾਿ ਨਵੱਚ ਪਾ 
ਨਦਓ ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥਾਂ ਿੰੂ ਿੋਵੋ ਜਾਂ ਕ਼ੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਠਧਹਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱੁਟਪੱਟੀ 
ਬੰਨ੍ਹੋ
ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦ਼ੇ  ਪੂਰ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  
ਗੱੁਟਬਂੈਡ(ਗੱੁਟ-ਪੱਟ਼ੀ) ਿੰੂ ਪਨਹਿਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਿਾਸ ਤੌਰ 
'ਤ਼ੇ  ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਨਸਗਰਟ ਪ਼ੀਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਟੈਸਨਟੰਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਛੱਡਦ਼ੇ  
ਹੋ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ ਗੱੁਟ-ਪੱਟ਼ੀ ਿਹ਼ਂੀ ਪਨਹਿਦ਼ੇ  ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਗ਼ਲਤ਼ੀ ਿਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਸਮਨਝਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਿੰੂ ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ 
ਅਤ਼ੇ  ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਸੱਿਾ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਨਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਅ
ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ

 ਨਨਯਮ

ਆਧਗਆ ਤਂੋ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰ ਾਫੀ, ਧਫਲਧਮੰਗ ਜਾਂ 
ਆਡੀਓ ਧਰਕਾਰਧਡੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇਹ ਨਵਚਾਰ ਕਰਿ ਸਮ਼ੇ ਂ ਇਸ ਫੈਨਸਨਲਟ਼ੀ ਨਵੱਚ 
ਰਨਹੰਦ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਹਾਲਾਤ 
ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰੋ ਨਕ ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ਂੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਿੱਚਣ਼ੀਆਂ ਹਿ, 
ਆਡ਼ੀਓ ਜਾਂ ਵ਼ੀਡ਼ੀਓ ਨਰਕਾਰਨਡੰਗਾਂ ਕਰਿ਼ੀਆਂ ਹਿ। ਸੁਨਵਿਾ ਦ਼ੇ  
ਨਕਸ਼ੇ  ਕੰਮ ਵਾਲ਼ੇ  ਹਹੱਸ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਨਫਲਮਾਉਣ ਦ਼ੀ ਆਨਗਆ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ 
ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਲੌਬ਼ੀ ਜਾਂ ਿਰਸਾਂ ਵਾਲਾ ਿ਼ੇ ਤਰ।
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ ਮਨਹਮਾਿਾਂ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਪੱੁਛ਼ੇ  ਬਗੈਰ ਉਿ੍ਾਂ 
ਿੰੂ ਨਰਕਾਰਡ ਿਾ ਕਰੋ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਸਟਾਫ ਿਾਲ ਆਪਣ਼ੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਿ਼ੀ ਚਾਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  
ਪਨਹਲਾਂ ਉਿ੍ਾਂ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ
ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਥਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਆਮ 
ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨਜਆਦਾ ਨਦਲਚਸਪ਼ੀ ਹੈ। ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਚੋਣ ਹੈ ਨਕ 
ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ਂੀ ਉਿ੍ਾਂ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹ਼ਂੀ। 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਟਲ 
ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ । ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਵਊ ਲਈ 
ਸਨਹਮਤ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਫੋਿ ਜਾਂ ਵ਼ੀਡ਼ੀਓ ਕਾਨਲੰਗ ਵਰਗ਼ੇ  
ਦੂਰ ਤਂੋ ਵਰਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਨਵਚਾਰ ਕਰਿ ਦ਼ੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਸਾਂਿਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਿਾ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

� ਆਪਣੇ ਬੱਬਲ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਧਲਫ਼ਟਾਂ

� ਕਮਧਰਆਂ ਦਰਧਮਆਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋ ਤੱਕ ਧਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਬੱਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਂ
ਹੰੁਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਧਵੱਚ ਬੱਧਚਆਂ ਦੇ ਧਖਡੌਣੇ, ਕਾਗਜ਼, ਫ਼ੋਨ, ਚਾਰਜਰ, ਭੋਜਨ ਆਧਦ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

� ਲਾਈਟਰ, ਧਸਗਰਟਾਂ, ਵੇਧਪੰਗ, ਜਾਂ ਧਸਗਰਟ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ।

ਇਹ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿ਼ੇਗਾ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਅਨਜਹ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆਉਦਂ਼ੇ  
ਹੋ ਜੋ ਸੰਕ੍ਰ ਨਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅ
ਤੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਿਸਟੰਗ

ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ ਿੰੂਆਂਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵੇਧਪੰਗ ਨਾ ਕਰੋ
ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਜਾਂ ਵ਼ੇ ਨਪੰਗ ਜਾਂ ਈ-ਨਸਗਰਟ ਦ਼ੇ  ਉਪਕਰਿਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦ਼ੀ ਆਨਗਆ ਿਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦ਼ੀ। ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਿੰੂਏਂ ਵਾਲਾ 
ਅਲਾਰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੂੜ-ਨਮੱਟ਼ੀ, ਭਾਫ, ਸਮੋਕ, ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰ ਿੰੂਏਂ ਅਤ਼ੇ  ਵਾਸ਼ਪ ਕਰਕ਼ੇ  ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕ਼ੇ  ਅੱਗ ਵਾਲ਼ੇ  ਅਲਾਰਮ ਿੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦ਼ੇ  
ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਵੱਜਂੋ (ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਨਵਰੱੁਿ) ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਸਰਫ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਵੱਲਂੋ ਮੁਹੱਈਆ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਿਰਿਾਰਤ ਿ਼ੇ ਤਰ ਨਵੱਚ ਹ਼ੀ ਨਸਗਰਟ ਪ਼ੀਣ ਦ਼ੀ ਆਨਗਆ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰ, ਅਤ਼ੇ  
ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ ਇਸ ਨਵੱਚ ਨਬਤਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਦ਼ੀ ਨਮਆਦ, ਜਗ੍ਾ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਦਆਂ ਸ਼ੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ੇ  ਲੋੜ ਪਂੈਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਿਾਰਤ ਸਨਮਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਦੱਸ਼ੇਗ਼ੀ ਨਕ ਸਮ਼ੇ ਂ ਲਈ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਬੁਨਕੰਗ ਕਰਿ਼ੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਿਾਲ ਨਲਜਾਇਆ ਅਤ਼ੇ  ਨਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮ਼ੇ ਂ ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੀ 
ਵਾਪਸ਼ੀ ਸਮ਼ੇ ਂ ਮਾਸਕ ਅਤ਼ੇ  ਗੱੁਟ-ਪੱਟ਼ੀ ਬੰਿ੍ਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਧਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਧਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਧਨਰਿਾਰਤ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਧਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸਮਂੇ:

ਉਿ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ 2 ਮ਼ੀਟਰ ਦ਼ੀ ਦੂਰ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਬੱਬਲ ਨਵੱਚ ਿਹ਼ਂੀ ਹਿ।

ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਿ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਉਸ 
ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਵ਼ੇ ਂ ਮਾਸਕ 
ਿੰੂ ਲਗਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥਾਂ ਿੰੂ ਸੈਿ਼ੇ ਟਾਈਜ 
ਕਰੋ। 

ਨਸਗਰਟਾਂ, ਲਾਈਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵ਼ੇ ਨਪੰਗ/ਈ-ਨਸਗਰਟ 
ਦ਼ੇ  ਸਾਜ-ਸਮਾਿ ਿੰੂ ਸਾਂਝਾ ਿਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣ਼ੀ(ਆਂ) ਨਸਗਰਟ/ਟਾਂ ਿੰੂ ਬੱੁਝਾ ਨਦਓ ਅਤ਼ੇ  
ਨਿਰਿਾਰਤ ਕੂੜ਼ੇ ਦਾਿਾਂ ਨਵੱਚ ਉਿ੍ਾਂ ਦਾ ਨਿਬ਼ੇ ੜਾ ਕਰ 
ਨਦਓ।

ਨਸਗਰਟ ਪ਼ੀਣ ਲਈ ਹ਼ੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਨਚਹਰ਼ੇ  ਦ਼ੇ  
ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਹਟਾਓ।

ਧਨਕੋਟੀਨ ਧਰਪਲੇਸਮਂੈਟ ਥੈਰੇਪੀ (ਐਨੱ.ਆਰ.ਟੀ.)
ਅਨਜਹ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਹੋਣਗ਼ੇ  ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸੂਰਤ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਆਨਗਆ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ. (ਨਮਸਾਲ ਲਈ, ਜ਼ੇਕਰ 
ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਦਿ 0/1 ਿੰੂ ਆਪਣਾ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਆਗਮਿ ਤਂੋ ਲੈ ਕ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਨਮਲਣ ਤੱਕ ਦ਼ੇ  ਸਨਮਆਂ ਦਰਨਮਆਿ 
ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਹ਼ਂੀ ਜਾ ਸਕੋਗ਼ੇ )। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਸਗਰਟ ਜਾਂ ਵ਼ੇ ਨਪੰਗ ਦਾ ਇਸਤ਼ੇ ਮਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਿ੍ਾਂ ਸਨਮਆਂ 
ਦੌਰਾਿ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਜਾਂ ਵ਼ੇ ਨਪੰਗ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰ ਸਕੋਗ਼ੇ । 

ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦ਼ੇ  ਪਨਹਲ਼ੇ  48 ਘੰਨਟਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭਕ ਨਸਹਤ-ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓਗ਼ੇ । ਇਸ ਨਸਹਤ-ਮੁਆਇਿ਼ੇ  ਦੌਰਾਿ ਤੁਸ਼ਂੀ ਿਰਸ ਿਾਲ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ 
ਸਬੰਿ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ਼ੇ  ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ ਨਜਸ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਿਕੋਟ਼ੀਿ ਨਰਪਲ਼ੇ ਸਮਂੈਟ ਥੈਰ਼ੇ ਪ਼ੀ (ਐਿੱ.ਆਰ.ਟ਼ੀ.) 
ਵ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਿੱ.ਆਰ.ਟ਼ੀ. ਨਿਕੋਟ਼ੀਿ ਦ਼ੀ ਇੱਛਾ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤਂੋ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਉਸ ਸਮ਼ੇ ਂ ਸਨਹਣ 
ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ । 

ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਰ੍ਾਂ ਦ਼ੇ  ਐਿੱ.ਆਰ.ਟ਼ੀ. ਨਵਕਲਪ ਉਪਲਬਿ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ ਇਸ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਸਟਾਫ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਕ ਉਹ ਨਬਹਤਰ਼ੀਿ ਢੰਗ ਿਾਲ 
ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ।

ਨਸਹਤ ਸਬੰਿ਼ੀ ਰੂਟ਼ੀਿ ਜਾਂਚ ਅਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਨਟੰਗ
ਨਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਨਟੰਗ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਰਨਹਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹਿ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਵਾਇਰਸ ਦ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ 
ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸਹਤ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਹਿ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਵ਼ੀ ਸਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਸਮ਼ੇ ਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਟੈਲ਼ੀਫੋਿ ਕਾਲ, ਈ ਮ਼ੇਲ ਰਾਹ਼ਂੀ ਜਾਂ ਨਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਗ਼ੇ । ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਦਿ ਲਈ ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ  ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦ਼ੇ  ਿਾਲ ਇੱਕ ਈਮ਼ੇਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਸ਼ੇ  ਨਦਿ ਸਵ਼ੇਰ਼ੇ  11 ਵਜ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਨਸਹਤ ਦ਼ੇ  ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਅਨਿਕਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਨਸਹਤ ਸੁਰੱਨਿਆ ਅਨਿਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ਼ੀ ਲਾਜਮ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਦ਼ੇ  ਿਾਲ-ਿਾਲ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਸਮ਼ੇ ਂ ਨਿੱਜ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆਤਮਕ 
ਸਾਜ-ਸਮਾਿ (PPE) ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ (ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਦੱਟਤ਼ੇ  ਗਏ) ਪਨਹਿਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਇਹ ਪਨਹਿਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਧਵਿਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਧਵਡ-19 ਲਈ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਧਤੰਨ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਧਦਨ 0/1: ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਅੰਟਾਰਕਨਟਕਾ ਅਤ਼ੇ  ਨਜਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਆਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਂੋ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਪਹੰੁਚਣ 
ਦ਼ੇ  24 ਘੰਨਟਆਂ ਦ਼ੇ  ਅੰਦਰ (ਨਦਿ 0/1) ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਨਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਧਟਵ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ।

ਧਦਨ 3: ਅਸ਼ਂੀ ਨਦਿ 3 ਦ਼ੇ  ਲਗਭਗ ਟੈਸਟ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦਂੋ 5 ਨਦਿਾਂ ਦ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਨਜਆਦਾਤਰ ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ 
ਨਵੱਚ ਸੰਕ੍ਰ ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ਼ੇ  ਅਸ਼ਂੀ ਸਫਰ ਦ਼ੇ  2 ਨਦਿ ਵ਼ੀ ਨਗਣਦ਼ੇ  ਹਾਂ। 

5/6 ਧਦਨ: ਅਸ਼ਂੀ ਫ਼ੇ ਰ ਲਗਭਗ ਨਦਿ 5/6 ਿੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਨਕਉਟਂਨਕ ਕੁਝ ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਨਵੱਚ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਹੋਣ ਲਈ ਨਜਆਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਿ੍ਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ ਨਜਸ ਿੰੂ ਅਸ਼ਂੀ ਇਹ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਤਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਨਕ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਤਂੋ ਘੱਟ ਜੋਿਮ ਹੈ 
ਅਤ਼ੇ  ਉਹ 7 ਨਦਿਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡ ਕ਼ੇ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਧਦਨ 7: ਨਦਿ 7 ਿੰੂ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਰੈਨਪਡ ਐਂਟ਼ੀਜ਼ੇ ਿ ਟੈਸਨਟੰਗ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ 

ਧਦਨ 9: ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਦੋ ਨਦਿ ਬਾਅਦ (ਨਦਿ 9) ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਥਾਿਕ 
ਸਮੁਦਾਇਕ ਟੈਸਨਟੰਗ ਸਂੈਟਰ ਨਵਿ਼ੇ  ਹੋਵ਼ੇਗਾ। ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸ਼ਂੀ  ਟੈਸਟ ਦਾ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਿਤ਼ੀਜਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਦ਼ੇ , ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ 
ਰਨਹਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਿਣਾ ਹੋਵ਼ੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀ ਂਵੀ ਧਦਖਾਉਦੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਦਨ 0/1 ਅਤੇ ਧਦਨ 5/6 ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਲੱਛਣ ਧਦਖਾਉਦੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਧਮਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਸਹਤ ਸਬੰਿ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤ਼ੇ   
ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਨਟੰਗ
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ਸਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅ
ਤੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਿਸਟੰਗ

ਸਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅ
ਤੇ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਿਸਟੰਗ

ਿੱਕ ਰਾਹ਼ਂੀ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ
ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿੱਕ ਦ਼ੇ  ਨਪਛਲ਼ੇ  ਪਾਸ਼ੇ  ਤਂੋ ਸਵੈਬ ਿਾਲ ਿਮੂਿਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਿੈਜੋਫਰ਼ੇ ਿਜ਼ੀਅਲ ਟੈਸਟ)। ਨਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲ਼ੀ ਨਜਹ਼ੀ ਛੋਹ 
ਦ਼ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮਨਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਿਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਨਜਆਦਾ ਅਸੁਨਵਿਾਜਿਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵੱਜਂੋ ਿਹ਼ਂੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ। ਿਮੂਿਾ ਲੈਣ ਲਈ 
10 ਸਨਕੰਟ ਲੱਗਦ਼ੇ  ਹਿ। ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਵ਼ੀ ਿੱਕ ਰਾਹ਼ਂੀ ਸਵੈਬ ਦਾ ਿਮੂਿਾ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚਂੋ ਲੰਘਣਾ ਪਂੈਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹ਼ੀਨਿਆਂ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ  ਛੋਟ਼ੇ  ਬੱਨਚਆਂ 
ਿੰੂ ਿੱਕ ਰਾਹ਼ੀ ਸਵੈਬ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨਵੱਚਂੋ ਿਹ਼ਂੀ ਲੰਘਣਾ ਪਂੈਦਾ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਨਕ ਉਿ੍ਾਂ ਦ਼ੇ  ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਿਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਜਾਂ ਸੰਭਾਵ਼ੀ ਮਾਮਲ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ 
ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਿਹ਼ਂੀ ਆਉਦਂ਼ੇ । ਸਾਰ਼ੇ  ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਕਨਲਨਿਕਲ ਸਮਝ ਿੰੂ ਵਰਤਂੋ ਨਵੱਚ ਨਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਫਰ ਿਮੂਿ਼ੇ  ਿੰੂ ਪ੍ਰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਵੱਚ ਭ਼ੇ ਨਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਇਹ ਦ਼ੇ ਿਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਨਕ ਕ਼ੀ ਇਸ ਨਵੱਚ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਤਂੋ ਕੋਈ ਜ਼ੀਿ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਜਾਂ ਿਹ਼ਂੀ- ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਕੋਨਵਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਧਜਆਂ ਬਾਰੇ ਧਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੰਧਤਕਾ 1 ਦੇਖੋ।

ਰੈਨਪਡ ਐਂਟ਼ੀਜ਼ੇ ਿ ਟੈਸਟ
ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਨਦਿ 7 ਿੰੂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਰੈਨਪਡ ਐਂਟ਼ੀਜ਼ੇ ਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਰੈਨਪਡ ਐਂਟ਼ੀਜ਼ੇ ਿ ਟੈਸਟ (ਅਕਸਰ RAT ਿੰੂ ਸੰਿ਼ੇ ਪ ਰੂਪ 
ਨਵੱਚ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਸਮ ਦਾ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਸ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਿਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ਼ੇ ਜ਼ੀ ਿਾਲ ਿਤ਼ੀਜਾ 
ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ (ਅਕਸਰ 30 ਨਮੰਟਾਂ ਤਂੋ ਵ਼ੀ ਘੱਟ ਸਮ਼ੇ ਂ ਨਵੱਚ), ਜੋ ਤ਼ੇ ਜ਼ੀ ਿਾਲ ਜੋਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। RATs (ਰੈਟਸ) ਿੰੂ ਕੋਨਵਡ-19 
ਟੈਸਨਟੰਗ ਤਰ਼ੀਨਕਆਂ ਦ਼ੇ  ਮੁਕਾਬਲ਼ੇ  ਿਮੂਿ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਨਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਵਜਂੋ, ਉਹ ਕ਼ੇ ਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਵੱਚ ਘੱਟ 
ਸੰਵ਼ੇਦਿਸ਼਼ੀਲ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ, ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਨਬਿਾਂ ਲੱੱਛਣਾਂ ਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਵੱਚ ਜੋ ਆਪਣ਼ੇ  ਸੰਕ੍ਰ ਮਣ ਦ਼ੀ ਅਵਿ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਨਵੱਚ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ। ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ RAT(ਰੈਟ) 
ਨਵੱਚ ਪਾਜ਼ੀਨਟਵ ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕ਼ੇਅਰ ਪ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਗਏ ਿੱਕ ਦ਼ੇ  ਸਵੈਬ(ਫੰਬ਼ੇ ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀਕਰਿ ਟੈਸਟ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ।

ਜ਼ੇ ਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਫੈਲਾਵ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਵਾਇਰਸ ਤਂੋ ਆਪਣ਼ੀ, ਆਪਣ਼ੇ  ਨਪਆਨਰਆਂ ਦ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਭਾਈਚਾਰ਼ੇ  ਦ਼ੀ 
ਸੁਰੱਨਿਆ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ। 

ਅਸ਼ਂੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਦ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਅਨਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰ਼ੇ  ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਤਂੋ ਸੁਰੱਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ, ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤਂੋ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਘੱਟ ਜੋਿਮ ਵਾਲਾ ਿਹ਼ਂੀ ਸਮਨਝਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠਨਹਰਾਓ ਕੱੁਲ 20 ਨਦਿਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੇ ਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਿ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਆਪਣ਼ੀ ਨਸਹਤ ਬਾਰ਼ੇ  ਇਮਾਿਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਨਬਹਤਰ਼ੀਿ ਤਰ਼ੀਕਾ ਹੈ ਨਜਸ 
ਿਾਲ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਨਸਹਤ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਿ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕ਼ੇ । ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵਿ਼ੇ  ਨਸਹਤ ਪ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਰਾਂ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਟ਼ੀਮ ਹਮ਼ੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਿ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 

� ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਬਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਹ਼ੀ ਰਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਟ਼ੀਮ ਿੰੂ ਫੋਿ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਸਲਾਹ 
ਦ਼ੇ ਣਗ਼ੇ  ਨਕ ਅੱਗ਼ੇ  ਕ਼ੀ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

� ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਸਮ਼ੇ ਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਬੁਿਾਰ, ਿਾਂਸ਼ੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਿ ਜਾਂ ਗਲਾ ਦੁਿਣ ਸਬੰਿ਼ੀ ਜਾਂ ਦਸਤ, ਨਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਈਲਜ਼ੀਆ (ਮਾਸਪ਼ੇਸ਼਼ੀਆਂ ਨਵੱਚ 
ਦਰਦ), ਮਤਲ਼ੀ/ਉਲਟ਼ੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਲਝਣ/ਨਚੜਨਚੜਾਪਿ ਵਰਗ਼ੇ  ਘੱਟ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਦ਼ੇ  ਿਾਲ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਲੱਛਣ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ 
ਰਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਜਗ੍ਾ 'ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਿ ਕਰਕ਼ੇ  ਦੱਸੋ।  ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਨਸਹਤ ਪ਼ੇਸ਼਼ੇਵਰ ਰਾਹ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਿਗ਼ੇ।

ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲ਼ੇ
ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ’ਤ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਤਰ੍ਾਂ ਿਾਲ ਦੱਸ਼ੇ  ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਹ਼ੀ ਰਨਹਣ 
ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। ਅਸ਼ਂੀ ਸਮਝਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਨਕ ਇਹ ਪਰ਼ੇਸ਼ਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਸਾਡ਼ੀ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿਤਾ ਹੈ। ਨਜਹੜ਼ੇ  ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਪਾਜ਼ੀਨਟਵ 
ਆਉਦਂ਼ੇ  ਹਿ, ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਿ਼ੇ ਤਰ ਜਾਂ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਭ਼ੇ ਜ਼ੇ  ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ  ਕ਼ੇ ਸ ਦ਼ੇ  ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪਰਕ) ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਿ ਦੌਰਾਿ ਕੋਨਵਡ-19 ਿਾਲ ਪਾਜ਼ੀਨਟਵ ਵਜਂੋ ਪਛਾਣ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, 
ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਜ਼ੇ  ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦ਼ੇ  ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 7 ਨਦਿਾਂ ਤਂੋ ਵੱਿ ਸਮਾਂ ਰਨਹਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਸਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ੇਕਰ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਕ਼ੇ ਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਹੋਰਿਾਂ ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਤਂੋ 2 ਮ਼ੀਟਰ ਦ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰਕ ਦੂਰ਼ੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੀ ਬੱਬਲ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਨਕਸ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਿਾਲ 
ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ਼ੇਗਾ।
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ਹੱਥ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਿੋਣ਼ੇ  ਹਿ

ਪਾਣ਼ੀ ਿਾਲ ਹੱਥ ਨਗੱਲ਼ੇ  ਕਰੋ ਅਤ਼ੇ  ਐਿ਼ੀ ਸਾਬਣ ਲਗਾਓ ਨਜਸ ਿਾਲ ਹੱਥ 

ਦ਼ੀਆਂ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਸਤ੍ਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕ਼ੇ

ਹੱਥਾਂ ਦ਼ੀ ਹਥ਼ੇਲ਼ੀ ਿੰੂ ਹਥ਼ੇਲ਼ੀ ਿਾਲ ਅਤ਼ੇ  ਗੱੁਟਾਂ ਤੱਕ ਰਗੜੋ,  

ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਗੱੁਟ ਵ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ

ਉਗਂਲ਼ੀਆਂ ਿੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜ਼ੇ  ਿਾਲ ਜੋੜ ਕ਼ੇ  ਸੱਜ਼ੀ ਹੱਥ਼ੇਲ਼ੀ ਿਾਲ ਿੱਬ਼ੇ  (ਹੱਥ)  

ਦ਼ੇ  ਨਪਛਲ਼ੇ  ਪਾਸ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਫ਼ੇ ਰ ਿੱਬ਼ੀ ਿਾਲ ਉਸ਼ੇ  ਤਰ੍ਾਂ ਕਰੋ

ਉਗਂਲ਼ੀਆਂ ਿੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜ਼ੇ  ਿਾਲ ਜੋੜ ਕ਼ੇ  ਹਥ਼ੇਲ਼ੀ ਤਂੋ ਹਥ਼ੇਲ਼ੀ ਤੱਕ ਉਗਂਲ਼ੀਆਂ ਦ਼ੇ  ਨਪਛਲ਼ੇ  ਹਹੱਸ਼ੇ  ਤਂੋ ਉਲਟ ਹਥ਼ੇਲ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨਜਸ  

ਨਵੱਚ ਉਗਂਲ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਫਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ

ਸੱਜ਼ੀ ਹਥ਼ੇਲ਼ੀ ਨਵੱਚ ਪਕੜ਼ੇ  ਿੱਬ਼ੇ  ਅੰਗੂਠ਼ੇ  ਿੰੂ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਕ਼ੇ  ਰਗੜਿਾ  

ਅਤ਼ੇ  ਫ਼ੇ ਰ ਦੂਜ਼ੀ ਹਥ਼ੇਲ਼ੀ ਿਾਲ ਇਸ਼ੇ  ਤਰ੍ਾਂ ਕਰਿਾ

ਸੱਜ਼ੇ  ਹੱਥ ਦ਼ੀਆਂ ਬੰਦ (ਜੁੜ਼ੀਆਂ) ਉਗਂਲ਼ੀਆਂ ਿਾਲ ਿੱਬ਼ੀ  

ਹਥ਼ੇਲ਼ੀ ਨਵੱਚ ਮਜਬੂਤ਼ੀ ਿਾਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਕ਼ੇ  ਰਗੜਿਾ ਅਤ਼ੇ   

ਦੂਜ਼ੇ  ਪਾਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿਾ

ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥ ਪਾਣ਼ੀ ਿਾਲ ਿੋਵੋ ਪ਼ੇ ਪਰ ਟਾਵਲ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਲ਼ੀਏ) ਿਾਲ ਹੱਥਾਂ ਿੰੂ  

ਚੰਗ਼ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਕਾਓ

1

4

7

2

5

8 9

3

6

40-60 ਸਧਕੰਟ

ਆਪਣ਼ੀ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ  ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਿ ਰੱਿਣਾ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦ਼ੇ  ਇਸ ਸਮ਼ੇ ਂ ਦੌਰਾਿ ਹਰ ਸਮ਼ੇ ਂ ਠ਼ੀਕ ਮਨਹਸੂਸ 
ਿਾ ਕਰਿਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਦਾਸ਼ੀ, ਦੱੁਿ-ਤਕਲ਼ੀਫ, 
ਨਚੰਤਾ, ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਨਵਆਕੁਲਤਾ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿ਼ੀ ਸਮਝ 
ਆਉਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਇਹ ਮੁਸ਼ਧਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਂੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ 
ਧਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਤੀਧਕਧਰਆ ਪ੍ਰ ਗਟ ਕਰੇਗਾ: 
ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਧਕਲ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਧਸਹਤ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਧਸਕ ਧਸਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਨਬਹਤਰ਼ੀਿ ਸੰਭਵ ਤਰ਼ੀਕ਼ੇ  ਿਾਲ ਇਸ ਨਵੱਚਂੋ ਪਾਰ ਪਾਉਣ 
ਲਈ, ਅਸ਼ਂੀ ਕੁਝ ਸਰਲ ਸੁਝਾਅ ਪ਼ੇਸ਼ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ।

ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ   
ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ

It's ka 
pai to 
just keep 
swimmIng

allright.org.nz
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ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅ
ਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ

ਔਿ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਸਾਡ਼ੇ  ਨਵੱਚਂੋ ਹਰ਼ੇਕ ਿੰੂ ਵੱਿਰ਼ੇ  ਢੰਗ ਿਾਲ ਪ੍ਰ ਭਾਨਵਤ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਸਾਿਾਰਿ 
ਨਕਨਰਆਵਾਂ ਿੰੂ ਸਾਡ਼ੇ  ਰੋਜਾਿਾ ਜ਼ੀਵਿ ਨਵੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਲ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ਼ੇ  ਸਾਡ਼ੇ  
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਵਹਾਿਾਉ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ਼ੀ ਠ਼ੀਕ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ
ਚ਼ੀਜਾਂ ਿੰੂ ਰੋਜਾਿਾ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਿਨਜੱਠਣਾ ਠ਼ੀਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। He waka eke noa – ਅਸ਼ਂੀ ਸਾਰ਼ੇ  ਇਸ ਨਵੱਚ ਇਕੱਠ਼ੇ  ਹਾਂ।

ਬਹੁਤ tāngata/ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਹਾਇਕ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਿਾਲ kōrero ਜਾਂ talanoa/ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਟਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  whānau (ਪਨਰਵਾਰ) ਦ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਿਨਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਬਾਰ਼ੇ  
ਨਚੰਤਾ ਕਰਿ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੰਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਾਸ ਨਸਹਤ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਿ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਰਨਜਸਟਰਡ ਿਰਸਾਂ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲ ਆਪਣ਼ੀ 
ਸੁਨਵਿਾ ਨਵਿ਼ੇ  ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦ਼ੇ  ਕਨਲਨਿਸ਼਼ੀਅਿ(ਨਚਨਕਤਸਕ) ਤੱਕ ਵ਼ੀ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 

ਅਸ਼ਂੀ ਮਦਦਗਾਰ਼ੀ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਸੂਚ਼ੀ ਨਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤ਼ੇ  ਐਪਾਂ ਦ਼ੀ, ਨਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ 
ਬਾਰ਼ੇ  ਨਿਆਿ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 

ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਧਕ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਿ ਸ੍ਰੋ ਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਧਵਿਾ ਜਾਂ ਠਧਹਰਾਓ ਸਬੰਿੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਂ 
ਅਤੇ ਧਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਆਿਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ

ਸੋਗ, ਧਵਆਕੁਲਤਾ, ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਮਾਨਧਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਧਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੌਸਂਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਨੰੂ 1737  
ਉੱਤਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦ਼ੇ ਸ਼ ਭ਼ੇ ਜੋ। ਇਹ ਸ਼ੇ ਵਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਨਦਿ ਨਵੱਚ 
24 ਘੰਟਟ਼ੇ , ਹਫਤ਼ੇ  ਨਵੱਚ 7 ਨਦਿ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਕੌਸਂਲਰ ਿਾਲ ਜਾਂ ਨਸਿਲਾਈ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਵੈ-ਸ਼ੇ ਵ਼ੀਆਂ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ 
ਲਈ Lifeline (ਲਾਈਫਲਾਈਨ)  
0800 543 354 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ HELP (4357) ’ਤ਼ੇ  ਟੈਕਸਟ 
ਸੰਦ਼ੇ ਸ਼ ਭ਼ੇ ਜੋ। 

Samaritans (ਸਮਾਧਰਟਨਸ) 
ਨਕਸ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਲਈ 0800 726 666 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣ਼ੇਗਾ। Depression Helpline (ਤਣਾਅ ਹੈਲਪਲਾਈਨ)  

ਨਸਿਲਾਈ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੌਸਂਲਰ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ 0800 111 757 ’ਤ਼ੇ  
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 4202 ’ਤ਼ੇ  ਮੁਫਤ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦ਼ੇ ਸ਼ ਭ਼ੇ ਜੋ।

Asian Family Services (ਏਸ਼ੀਆਈ ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ) 
ਦਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਲਈ 0800 862 342 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚ ਮਂੈਡਾਰ਼ੀਿ, ਕਂੈਟਟੋਿ਼ੀਜ, ਕੋਰ਼ੀਆਈ, ਵ਼ੀਅਤਿਾਮ਼ੀ, ਥਾਈ, ਜਪਾਿ਼ੀ, 
ਨਹੰਦ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤ਼ੀ, ਮਰਾਠ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਅੰਗਰ਼ੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵ਼ੇਰ਼ੇ  9 ਵਜ਼ੇ  ਤਂੋ ਰਾਤ 8 ਵਜ਼ੇ  ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਵਆਪ਼ੀ ਮੁਫਤ ਅਤ਼ੇ  ਗੁਪਤ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। 

Tough times affect each of us differently. Building 
these simple actions into our everyday lives can 
really help, and can make a big difference to our 
friends and whānau.

Connect / Me whakawhanaunga
Talk and listen, be there, keep in touch.  
Our relationships can really top us up.
Me korero, me whakarongo, me whakawātea  
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

Give / Tukua
Share a smile, kind word or gesture.  
Kindness boosts the way we feel too.
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa,  
i ngākau harikoa ai koe.

Keep learning / Me ako tonu
Try new things or enjoy a favourite pastime.  
Be curious. Go for it!
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou,  
me ohorere koe i a koe anō.

Take notice / Me aro tonu
Tune in. Notice the little things.  
Take a moment to breathe.
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu

Be active / Me kori tonu
Moving our body can move our mood.  
Just do what you can – every bit counts.
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka  
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.

Find wellbeing ideas and  
share your own at: allright.org.nz
ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਨਵਚਾਰ ਲੱਟਭੋ ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਿੁਦ ਦ਼ੇ  ਨਵਚਾਰ ਇੱਥ਼ੇ  ਸਾਂਝ਼ੇ  ਕਰੋ:  
allright.org.nz

ਜੋੜੋ / Me whakawhanaunga
ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤ਼ੇ  ਸੁਣੋ, ਉੱਟਥ਼ੇ  ਰਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਰਹੋ।
ਸਾਡ਼ੇ  ਨਰਸ਼ਤ਼ੇ  ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਾਿੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ।
Me kōrero, me whakarongo, me whakawātea
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

ਧਦਓ / Tukua
ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਨਦਆਲੂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸੰਕ਼ੇ ਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਨਦਆਲਤਾ ਸਾਡ਼ੇ  ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿ ਦ਼ੇ  ਤਰ਼ੀਕ਼ੇ  ਿੰੂ ਵ਼ੀ ਵਿਾਉਦਂ਼ੀ ਹੈ।
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa,
i ngākau harikoa ai koe.

ਧਸੱਖਦੇ ਰਹੋ / Me ako tonu
ਿਵ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਦ਼ੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਿਪਸੰਦ ਮਿੋਰੰਜਿ ਦਾ ਆਿੰਦ ਲਓ।
ਉਤਸੁਕ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ਼ੇ  ਜਾਓ!
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou,
me ohorere koe i a koe anō.

ਧਿਆਨ ਧਦਉ /Me aro tonu
ਸੁਣੋ। ਛੋਟ਼ੀਆਂ-ਛੋਟ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਿਆਿ ਨਦਓ।
ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਲਓ।
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu

ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ / Me kori tonu
ਸਾਡ਼ੇ  ਸਰ਼ੀਰ ਿੰੂ ਨਹਲਾਉਣਾ ਸਾਡ਼ੇ  ਮੂਡ ਿੰੂ ਨਹਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਸ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ - ਹਰ ਛੋਟਾ ਹਹੱਸਾ ਨਗਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.
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ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅ
ਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀਅਲਕੋਹਲ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 

ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਬਾਰ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਸਬੰਿ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
0800 787 797 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 8681 ’ਤ਼ੇ  ਮੁਫਤ ਟੈਕਸਟ-ਸੰਦ਼ੇ ਸ਼ 
ਭ਼ੇ ਜੋ ਜਾਂ alcoholdrughelp.org.nz ’ਤ਼ੇ  ਆਿਲਾਈਿ ਚੈਟ ਕਰੋ।

OUTLine NZ (ਆਊਟਲਾਈਨ NZ)  
ਇੱਕ ਨਸਿਲਾਈ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਵੈ-ਸ਼ੇ ਵਕ ਤਂੋ ਗੁਪਤ, ਮੁਫਤ LGBTIQ+ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 0800 688 5463 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ੇ ਵਾ ਹਰ਼ੇਕ 
ਸ਼ਾਮ ਿੰੂ 6 ਵਜ਼ੇ  ਤਂੋ ਰਾਤ 9 ਵਜ਼ੇ  ਤੱਕ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਨਧਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਿਨ 

ਇਹਨਾਂ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ:   
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਨਧਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਧਨਸ਼ਧਚਤਤਾ, ਤਣਾਅ, ਧਚੰਤਾ, ਨੀਦਂ, ਪ੍ਰ ਫੱੁਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ

The Mentemia app (ਮੈਨਟੇਮੀਆ ਐਪ) ਨਵਅਕਤ਼ੀਤਵ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕ਼ੇ ਂਦਰ-ਨਬੰਦੂ ਵਾਲ਼ੇ  
ਨਵਨਸ਼ਆਂ, ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਨਬਹਤਰ ਢੰਗ ਿਾਲ ਸੌਣ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਜਾਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਨਪਆਨਰਆਂ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ 
ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਰਗ਼ੇ , ਰਾਹ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਬਾਰ਼ੇ  ਥੋੜ੍ਾ ਜਾਣਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਮਾਿਨਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਸਬੰਿ਼ੀ ਸ਼ੇ ਿ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਵ਼ੀਡ਼ੀਓ ਨਵੱਚ ਸਰ ਜੌਹਿ ਨਕਰਵਾਿ ਅਤ਼ੇ  ਨਜੰਦਗ਼ੀ ਪ੍ਰ ਤ਼ੀ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਦ਼ੇ  ਤਰ਼ੀਕ਼ੇ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਜੋ ਉਿ੍ਾਂ 
ਦ਼ੀ ਰੋਜਾਿਾ ਆਿਾਰ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਮਦਦ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ।

www.mentemia.com/covid-19

ਇਹਨਾਂ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ:  
ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਬਹਤਰ ਸਮਿਣਾ, ਧਵਵਹਾਰ ਧਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੰੂ 
ਨਧਜੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਧਵਆਕੁਲਤਾ ਨੰੂ ਨਧਜੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

Melon (ਮੈਲਨ) ਕੋਲ ਆਿਾਈਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਨਜੱਥ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਇੱਕ ਨਜਹ਼ੇ  ਸਫਰ ਵਾਲ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਿਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। ਹੈਲਥ 
ਜਿਰਲ, ਸਰੋਤ, ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਲਈ ਅਨਭਆਸ ਅਤ਼ੇ  ਵੈਬ਼ੀਿਾਰ ਵ਼ੀ ਹਿ। He waka eke noa (ਅਸ਼ਂੀ ਸਾਰ਼ੇ  
ਇਸ ਨਵੱਚ ਇਕੱਠ਼ੇ  ਹਾਂ)।

www.melonhealth.com/covid-19

ਇਹਨਾਂ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ:   
ਧਵਆਕੁਲਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ, ਆਤਮ-ਧਵਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮੱਧਸਆ-ਸਮਾਿਾਨ ਹੁਨਰ, ਉਸ ਨਾਲ 
ਜੁੜਨਾ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੀਦਂ, ਆਰਾਮ

Staying on Track (ਸਟੇਇੰਗ ਆਨ ਟਰੈਕ) ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਆਿਲਾਈਿ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਇਹ ਨਸੱਿਣ 
ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜਦਂੋ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਚੰਤਾ ਅਤ਼ੇ  ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਿ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੱੁਕ਼ੀਆਂ ਰਣਿ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਹੁਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ਼ੀ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇੱਕ 
ਥੈਰ਼ੇ ਨਪਸਟ ਤਂੋ ਆਪਣ਼ੇ  ਘਰ ਨਵੱਚ ਇਕਾਂਤ ਨਵੱਚ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਸਮ਼ੇ ਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨਸੱਿੋਗ਼ੇ ।

www.justathought.co.nz/covid19

ਗੈਧਟੰਗ ਥਰੂ ਟੂਗੈਦਰ ਇੱਕ ਮਾਿਨਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਮੁਨਹੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਿ੍ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਕ਼ੇ ਂਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਂੀ ਕੋਨਵਡ-19 
ਮਹਾਂਮਾਰ਼ੀ ਦੌਰਾਿ ਆਪਣ਼ੀ ਮਾਿਨਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਿੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਾਂ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤ਼ੇ  
ਆਪਣ਼ੇ  whānau (ਪਨਰਵਾਰ) ਦਾ ਨਿਆਿ ਰੱਿਣ ਲਈ ਨਵਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ।

www.allright.org.nz/campaigns/getting-through-together

ਸਪਾਰਕਲਰਜ਼ ਐਟ ਹੋਮ ਮਾਨਪਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਿਲਾਈਿ ਟੂਲਨਕੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤ਼ੀਨਵਿ਼ੀਆਂ ਿਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰ ਾਇਮਰ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਇੰਟਰਨਮਡ਼ੀਏਟ ਨਵਨਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ਼ੀਆਂ 
ਹਿ।

www.sparklers.org.nz/parenting

Whakatau Mai: ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਸਬੰਿ਼ੀ ਸੈਸ਼ਿ ਮੁਫਤ, ਆਿਲਾਈਿ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚ 
ਤੁਸ਼ਂੀ ਵਾਸਤਨਵਕ ਸਮ਼ੇ ਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। ਆਪਣ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰ ਹਮ-
ਨਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਜੁੜਿ ਲਈ ਸੈਸ਼ਿਾਂ ਵਾਸਤ਼ੇ  ਿਾਮ ਦਰਜ ਕਰਿ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦ਼ੇ ਿੋ।

www.wellbeingsessions.nz

ਨਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲ਼ੇ  ਦ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਾਿਨਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, 
ਸਰੋਤ, ਸਾਿਿ ਅਤ਼ੇ  ਮੁਫਤ ਐਪਸ ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਿ, ਅਤ਼ੇ  ਇਸ ਦ਼ੇ  ਿਾਲ ਉਿ੍ਾਂ ਸੰਗਠਿਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ 
ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਿ ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਿ਼ੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ।

www.health.govt.nz/covid-19-mental-wellbeing

ਬੱਧਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਧਸਕ ਧਸਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

The Lowdown  
(ਦ ਲੋਅਡਾਊਨ)

The Lowdown (ਦ ਲੋਅਡਾਊਿ) ਿੌਜਵਾਿ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਤਣਾਓ ਅਤ਼ੇ  
ਨਵਆਕੁਲਤਾ ਦ਼ੀ ਪਨਹਚਾਣ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ  ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ।

www.thelowdown.co.nz

Youthline  
(ਯੂਥਲਾਈਨ)

Youthline (ਯੂਥਲਾਈਿ) ਿੌਜਵਾਿ ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ, ਉਿ੍ਾਂ ਦ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਿੌਜਵਾਿ 
ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਿੌਜਵਾਿ 
ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ 24/7 ਦ਼ੀ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਸ਼ੇ ਵਾ ਦ਼ੀ ਪ਼ੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ।

www.youthline.co.nz

ਧਕਡਜ਼ਲਾਈਨ  
(18 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 
ਵਾਧਲਆਂ ਲਈ)

ਨਕਡਜਲਾਈਿ 18 ਸਾਲ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦ਼ੇ  ਸਾਰ਼ੇ  ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ ਕੌਸਂਨਲੰਗ ਸ਼ੇ ਵਾ ਹੈ। 

www.lifeline.org.nz/services/kidsline
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ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅ
ਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ

ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰ/ਮਾਨਪਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਆਰਾਮਦ਼ੇ ਹ ਅਤ਼ੇ  ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਮਦਦ ਕਰਾਂਗ਼ੇ । ਕੁਝ ਿਾਸ ਨਵਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਿ, ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ। 

ਧਸੱਖਣ ਸਬੰਿੀ ਸਰੋਤ

ਤੁਸ਼ਂੀ tvnz.co.nz ’ਤ਼ੇ  ਆਿ-ਨਡਮਾਂਡ ਘਰੇਲੂ ਧਸੱਧਖਆ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। ਇਸ ਨਵੱਚ 300 ਤਂੋ ਵੱਿ ਐਪ਼ੀਸੋਡ ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚ ਆਰੰਭਕ 
ਨਸੱਨਿਆ ਅਤ਼ੇ  ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਾਰ਼ੀ ਉਮਰ ਦ਼ੇ  ਨਵਨਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਆਇ ਨਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਗਏ ਹਿ। learningfromhome.govt.nz 
ਨਵਿ਼ੇ  ਨਸੱਨਿਆ ਅਤ਼ੇ  ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਸਬੰਿ਼ੀ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਰੋਤ ਵ਼ੀ ਹਿ।

ਤੁਸ਼ਂੀ ਛੋਟ ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਆਪਣ਼ੇ  ਮਾਪ਼ੇ  ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਲਈ ਵ਼ੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦ਼ੇ  ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। ਛੋਟਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇਸ ਪੁਲੰਦ਼ੇ  ਦ਼ੇ  33ਵ਼ੇ ਂ ਸਫ਼ੇ  ’ਤ਼ੇ  ਹੈ।

ਧਹੰਸਾ ਤਂੋ ਸੁਰੱਧਖਆ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਹੰਸਾ ਅਤ਼ੇ  ਯੌਿ ਨਹੰਸਾ ਿੰੂ ਗੰਭ਼ੀਰਤਾ ਿਾਲ ਲਂੈਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ  ਿੰੂ ਡਰ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਵੱਲਂੋ ਿੁਕਸਾਿ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਬਾਰ਼ੇ  ਮਨਹਸੂਸ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਸਾਰ਼ੇ  ਬਾਲਗਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

111 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਫੌਰ਼ੀ ਖ਼ਤਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਨਲਸ ਿੰੂ 111 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ 
ਗੱਲ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ , ਤਾਂ 55 ’ਤ਼ੇ  ਡਾਇਲ ਕਰਿ ਲਈ ਨਵਕਲਪਾਂ ਿੰੂ ਸੁਣੋ – 
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੱਿਾ ਸੰਪਰਕ ਪੁਨਲਸ ਿਾਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। 

It’s not OK(ਇਟ'ਜ਼ ਨਾਟ ਓਕੇ) ਘਰੇਲੂ ਧਹੰਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
ਘਰ਼ੇ ਲੂ ਨਹੰਸਾ ਬਾਰ਼ੇ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਾਈਿ 0800 456 450 ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਹਫਤ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਸੱਤ ਨਦਿ, ਸਵ਼ੇਰ਼ੇ  9 ਵਜ਼ੇ  ਤਂੋ ਰਾਤ 11 
ਵਜ਼ੇ  ਤੱਕ ਉਪਲਬਿ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 

Safe to talk (ਸੇਫ਼ ਟੂ ਟਾਕ)   
ਯੌਿ ਿੁਕਸਾਿ ਸਬੰਿ਼ੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ਼ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਜੋ ਫੋਿ ਅਤ਼ੇ  ਇੰਟਰਿੈਟੱ 
ਰਾਹ਼ਂੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੈ। 0800 044 334 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ।

Women’s refuge (ਧਵਮੇਨਜ਼ ਧਰਧਫਊਜ) 

ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਹੰਸਾ ਅਿੁਭਵ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਬੱਨਚਆਂ ਿੰੂ ਸਹਾਰਾ 
ਨਦੰਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਮਦਦ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ।

0800 733 843 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ  
womensrefuge.org.nz ’ਤ਼ੇ  ਜਾਓ।

He Waka Tapu 

The Heybro (ਦ ਨਹਬਰੂ) ਲਾਈਿ ਉਿ੍ਾਂ ਨਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਇਮ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਮਨਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਨਪਆਰ਼ੇ  ਜਾਂ 
ਵਹਾਿਾਉ (ਪਨਰਵਾਰ ਦ਼ੇ ) ਮਂੈਬਰ ਿੰੂ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹ਼ੇ  ਹਿ। ਸੁਣਿ 
ਅਤ਼ੇ  ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ 24/7 ਉਪਲਬਿ ਹੈ

0800 439 276 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.hewakatapu.org.nz ’ਤ਼ੇ  ਜਾਓ।

What’s Up (ਵੱਟਸ ਅੱਪ)

What’s Up (ਵੱਟਸ ਅੱਪ) ਬੱਨਚਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਅਲੱੜ ਉਮਰ ਦ਼ੇ  ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਲਈ 
ਇੱਕ ਮੁਫਤ, ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਵਆਪ਼ੀ ਕੌਸਂਨਲੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਅਤ਼ੇ  ਵੈਬਚੈਟ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ੇ ਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਦੁਪਨਹਰ 12 ਵਜ਼ੇ  ਤਂੋ ਰਾਤ 11 ਵਜ਼ੇ  ਤੱਕ ਅਤ਼ੇ  
ਸ਼ਿ਼ੀਵਾਰ/ਐਤਵਾਰ ਿੰੂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਨਹਰ 3 ਵਜ਼ੇ  ਤਂੋ ਰਾਤ 11 ਵਜ਼ੇ  ਤੱਕ ਿੱੁਲ਼੍ੀ 
ਰਨਹੰਦ਼ੀ ਹੈ।

0800 942 8787 ’ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ whatsup.co.nz ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਨਤ ਜਰੂਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਉਪਲਬਿ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਨਵੱਤ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦ਼ੇ ਣ਼ੀ (ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਜਸ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸਮਾਨਜਕ ਨਵਕਾਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰ਼ੇ  ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਰ਼ੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਅਤ਼ੇ  ਸਨਥਤ਼ੀਆਂ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦ਼ੇ ਣ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਾ 
’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਿੰੂ ਵ਼ੀ ਕਨਹ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਸਮ਼ੇ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵੱਚ ਹ਼ੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਨਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਨਵਚਾਰ ਕਰਿਾ ਸਹ਼ੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਤਂੋ ਜਾਣ ਸਮ਼ੇ ਂ ਜ਼ੇ  
ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੋੜ ਪਂੈਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵ਼ੇ । 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਜਹ਼ੇ  
ਆਿਲਾਈਿ ਸਾਿਿ ਹਿ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੰਮ ਦ਼ੀ ਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੇ  
ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਕਰਵਾਉਦਂ਼ੇ  ਹਿ। 
ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਹ ਿੌਕਰ਼ੀ ਨਮਲ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਦਲਚਸਪ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦ਼ੇਣ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਮਦਦ ਹੰੁਦ਼ੀ 
ਹੈ। ਨਸਿਲਾਈ ਅਤ਼ੇ  ਕੰਮ ਦ਼ੇ  ਤਜਰਬ਼ੇ , ਤੁਹਾਡ਼ੇ  CV (ਸ਼ੀਵ਼ੀ), ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਜਾਂ 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਿ ਲਈ ਵ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਿ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਨਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥ਼ੇ  ਜਾਓ: www.jobs.govt.nz 
ਜਾਂ www.workandincome.govt.nz/work

ਧਰਹਾਇਸ਼ 
ਹਰ਼ੇਕ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਰਨਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤ਼ੇ  ਨਸਹਤਮੰਦ 
ਜਗ੍ਾ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੇ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੱਡ ਕ਼ੇ  ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਾ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਰਨਹਣ ਲਈ ਨਕਿਰ਼ੇ  ਜਗ੍ਾ 
ਲੱਭਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਨਮਨਿਸਟਰ਼ੀ 
ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਨਡਵੈਲਪਮਂੈਟ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ riqc@msd.govt.nz 

ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇੱਥ਼ੇ  ਜਾਓ:  
www.workandincome.govt.nz

ਧਵੱਤੀ
ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਕੰਮ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿ਼ੇੜਲ਼ੇ  ਭਨਵੱਿ ਨਵੱਚ ਕੰਮ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ , ਤਾਂ 
ਤੁਸ਼ਂੀ ਬੈਿ਼ੀਨਫਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵੱਤ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 

ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਨਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਹੜ਼ੀ ਨਵੱਤ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ, ਇੱਥ਼ੇ  ਜਾਓ check.msd.govt.nz

ਸਫਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 
ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਫਰ ਦ਼ੇ  ਖ਼ਰਨਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਤਾਂ ਮਦਦ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਬੈਿ਼ੀਨਫਟ ਲਂੈਦ਼ੇ  ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਿਹ਼ਂੀ 
ਹੰੁਦ਼ੀ। riqc@msd.govt.nz ’ਤ਼ੇ  ਸਾਿੰੂ ਈਮ਼ੇਲ ਕਰੋ

IRD (ਆਈਆਰਡੀ) ਤਂੋ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਹਾਡਾ IRD ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ਅਤ਼ੇ  ਸਹ਼ੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲਈ 
ਨਵਲੱਿਣ ਹੈ। ਭਾਵ਼ੇ ਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਪਨਹਲਾਂ IRD ਿੰਬਰ ਸ਼ੀ ਪਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਯਾਦ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਿਵ਼ੇ ਂ ਹੋ, ਅਸ਼ਂੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਾਂ।
MyIR(ਮਾਈਆਈਆਰ) ਸਾਡ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਔਿਲਾਈਿ ਸ਼ੇ ਵਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਇਸਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਵ਼ੇਰਨਵਆਂ ਿੰੂ ਅੱਪਡ਼ੇ ਟ ਕਰਿ, ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨਰਟਰਿਾਂ ਭਰਿ 
ਅਤ਼ੇ  ਸਾਿੰੂ ਸੁਿ਼ੇਹ਼ੇ  ਭ਼ੇ ਜਣ ਵਰਗ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਨਜਆਦਾਤਰ ਕ਼ੀਵ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ MyIR ਹੈ। 
ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ NZ (ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ) ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰ਼ੇਲ਼ੀਆ ਦ਼ੇ  ਿਾਗਨਰਕ ਹੋ / ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ NZ (ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ) ਰੈਜ਼ੀਡਂੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  NZ (ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ) ਨਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ 
ਦ਼ੇਿਭਾਲ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  18 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ਼ੇ  ਬੱਚ਼ੇ  ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪਨਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦ਼ੇ  ਭੁਗਤਾਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਿ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ, ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਤਿ ਿਵ਼ਂੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿੋ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ 
(ਬੱਚ਼ੇ  ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਜਵਾਬਦ਼ੇ ਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਨਜੰਮ਼ੇ ਵਾਰ਼ੀਆਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਉਹਿਾਂ ਤਰ਼ੀਨਕਆਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿਾਲ ਇਿਲਂੈਡ ਰੈਵ਼ੇ ਨਿਊ (ਅੰਦਰੂਿ਼ੀ ਮਾਲ਼ੀਆ) ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਸਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥ਼ੇ  ਜਾਓ  
ird.govt.nz/welcome-home।
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ਫੀਸਾਂ ਅ
ਤੇ ਛੋਟਾਂ

ਨਸਹਤ ਦਾ ਸੰਪੂਰਿ Māori (ਮਾਓਰ਼ੀ) ਿਮੂਿਾ, Te Whare Tapa Whā, ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ 
ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਜੰਦਗ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਸਾਰ਼ੇ  ਵੱਿ-ਵੱਿ ਪਨਹਲੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਰੱਿਣ ਬਾਰ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਯਾਦ 
ਦੁਆਉਦਂਾ ਹੈ।
Te whare tapa whā ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਦ਼ੇ  4 ਆਯਾਮਾਂ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਜਸ ਿੰੂ ਨਸਹਤ ਬਾਰ਼ੇ  Māori (ਮਾਓਰ਼ੀ) ਿਜਰ਼ੀਆ ਦ਼ੇ ਣ 
ਲਈ ਸਰ ਮੈਸਿ ਨਡਊਰ਼ੀ ਵੱਲਂੋ 1984 ਨਵੱਚ ਨਤਆਰ ਕ਼ੀਤਾ ਨਗਆ ਸ਼ੀ। 4 ਕੰਿਾਂ ਿਾਲ, wharenui (ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲਾ ਘਰ) ਇਿ੍ਾਂ ਚਾਰ 
ਆਯਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਚੰਿ੍ ਹੈ। Wharenui ਦਾ whenua (ਜਮ਼ੀਿ) ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰਿਾਂ ਚਾਰ ਆਯਾਮਾਂ ਲਈ ਆਿਾਰ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਆਯਾਮਾਂ ਨੰੂ ਧਵਕਧਸਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਵਹਾਨਾਉ (ਪਧਰਵਾਰ) ਦੀ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਸਹਤ 
ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

Te Whare Tapa Whā
ਧਸਹਤ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਓਰੀ (Māori) ਨਮੂਨਾ

Te taha whānau
ਪਨਰਵਾਰਕ ਨਸਹਤ

Te taha hinengaro
ਮਿੋਨਵਨਗਆਿਕ ਨਸਹਤ

Te taha wairua
ਅਨਿਆਤਮਕ ਨਸਹਤ

Te taha tinana
ਸਰ਼ੀਰਕ ਨਸਹਤ

ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦ਼ੇ  ਸ਼ੁਲਕ
ਸਰਕਾਰ ਨਵੱਤ਼ੀ ਬੋਝ ਿੰੂ ਇਸ ਤਰ਼ੀਕ਼ੇ  ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਵਸੂਲ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਚਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਨਵਵਸਥਾ ਅਤ਼ੇ  ਦ਼ੇ ਸ਼ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਾਨਲਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਨਦਆਂ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। 

ਧਕਸ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? 
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  ਿਾਗਨਰਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲਈ ਜਵਾਬਦ਼ੇ ਹ ਹੋਵੋਗ਼ੇ  ਜ਼ੇਕਰ:

� ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਿੰੂ 11 ਅਗਸਤ 2020 ਰਾਤ 12:01 ਵਜ਼ੇ  ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਛੱਡ ਨਦੱਤਾ ਸ਼ੀ, ਅਤ਼ੇ
- ਹੁਣ 1 ਜੂਿ 2021 ਿੰੂ ਰਾਤ 12.01 ਵਜ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ, ਅਤ਼ੇ
- 180 ਨਦਿਾਂ ਤਂੋ ਘੱਟ ਸਮ਼ੇ ਂ ਲਈ ਠਨਹਰੋ (ਇਹ ਪਨਹਲਾਂ 90 ਨਦਿ ਸ਼ੀ)।

� ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਿੰੂ 11 ਅਗਸਤ 2020 ਰਾਤ 12:01 ਿੰੂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ ਛੱਡ ਨਦੱਤਾ ਸ਼ੀ (ਜਦਂੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ) ਭਾਵ਼ੇ ਂ ਤੁਸ਼ਂੀ 180 ਨਦਿਾਂ ਤਂੋ ਵੱਿ ਰਨਹ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ

� ਤੁਸ਼ਂੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵ਼ੀਜਾ ਿਾਰਕ ਹੋ, ਭਾਵ਼ੇ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵ਼ੀਜਾ ਮਿਜੂਰ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕ਼ੀਤਾ ਨਗਆ ਹੋਵ਼ੇ

� ਤੁਸ਼ਂੀ ਇੱਕ ਿਾਜੁਕ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਿਾਜੁਕ ਨਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਵਜਂੋ ਸਰਹੱਦ਼ੀ ਅਪਵਾਦ 'ਤ਼ੇ  ਦਾਿਲ ਹੋ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ। 

ਇਸ ਲਈ ਧਕੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ?
ਧਨਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦੇ ਨਾਗਧਰਕਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਧਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਧਨਵਾਸੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਨਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਧਵੱਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ 
ਿਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਜੁ਼ਕ ਧਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਹਨ:

ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਪਨਹਲਾ ਜਾਂ ਨਸਰਫ ਇਕੱਲਾ ਨਵਅਕਤ਼ੀ (ਭਾਵ਼ੇ ਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਵ਼ੇ  ਜਾਂ ਬੱਚਾ) $1,610

ਹਰ਼ੇਕ ਵਾਿੂ ਬਾਲਗ $460

ਹਰ਼ੇਕ ਵਾਿੂ ਬੱਚਾ (3-17 ਸਾਲ, ਸਮ਼ੇ ਤ) ਜੋ ਉਸ ਕਮਰ਼ੇ  ਿੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਰ਼ੇ  GST ਸ਼ਾਮਲ। $230

3 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ਼ੇ  ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਲਕ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ। ਿੋਟ: 3 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਕਸ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਇਕੱਲਾ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜੰਮ਼ੇ ਵਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਤ਼ੀ ਕਮਰ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਨਹਸਾਬ ਿਾਲ ਪੈਸ਼ੇ  ਲਏ ਜਾਣਗ਼ੇ ।

ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਿਾਰਕਾਂ (ਹੋਰ ਨਾਜੁ਼ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਿਾਰਕ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਿਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਹਨ:

ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਪਨਹਲਾ ਜਾਂ ਨਸਰਫ ਇਕੱਲਾ ਨਵਅਕਤ਼ੀ $2,760

ਹਰ਼ੇਕ ਵਾਿੂ ਬਾਲਗ $1,495

ਹਰ਼ੇਕ ਵਾਿੂ ਬੱਚਾ (3-17 ਸਾਲ, ਸਮ਼ੇ ਤ) ਜੋ ਉਸ ਕਮਰ਼ੇ  ਿੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਰ਼ੇ  GST ਸ਼ਾਮਲ। $805

ਜ਼ੇ  3 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ  ਬੱਚ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਿਾਲ ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਰਨਹ ਰਹ਼ੇ  ਹਿ ਤਾਂ ਉਿ੍ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਲਕ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ।

ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਛੋਟਾਂ
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ਫੀਸਾਂ ਅ
ਤੇ ਛੋਟਾਂ

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਇੱਕ ਨਬੱਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਵ਼ੇਗਾ। ਨਬੱਲ, ਭੁਗਤਾਿ ਦ਼ੇ  ਤਰ਼ੀਨਕਆਂ, ਨਵਕਲਪਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕੰਿ਼ੀ ਦ਼ੇ ਰ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਦ਼ੀ ਨਵਆਨਿਆ ਕਰ਼ੇਗਾ। 

ਤੁਸੀ ਂਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਧਵਿਾ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਵ਼ੇ ਿੋ www.miq.govt.nz/charges

ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਧਰਆਇਤਾਂ
ਛੋਟ ਉਿ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ। 

ਨਰਆਇਤ ਉਿ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਨਦੱਟਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਲਈ ਨਜੰਮ਼ੇ ਵਾਰ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰ਼ੇ  ਖ਼ਰਨਚਆਂ ਿੰੂ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰਿ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦ਼ੇ  ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ। 

ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਤਂੋ ਧਕਸ ਨੰੂ ਛੋਟ ਧਮਲਦੀ ਹੈ? 
� ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 90 ਨਦਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਿ ਸਮ਼ੇ ਂ ਲਈ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣਗ਼ੇ  (ਜ਼ੇ  ਉਹ 1 ਜੂਿ 2021 ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਦਾਿਲ ਹੋਏ ਸਿ) ਜਾਂ 

180 ਨਦਿ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਿ ਸਮ਼ੇ ਂ ਲਈ (ਜ਼ੇ  ਉਹ 1 ਜੂਿ 2021 ਤਂੋ ਦਾਿਲ ਹੋਏ ਸਿ), ਬਸ਼ਰਤ਼ੇ  ਉਹ 11 ਅਗਸਤ 2020 ਿੰੂ ਰਾਤ 12.01 ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 
ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਿੰੂ ਿਾ ਛੱਡਣ। 

� ਸਾਥ਼ੀ, 18 ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ਼ੇ  ਬੱਚ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਅਨਜਹ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ ਿਾਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰੱਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 
ਿਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹਿ, ਨਜਸ ਿੰੂ ਖ਼ਰਨਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਤਂੋ ਛੋਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ (ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਨਕ ਉਹ ਇੱਕ ਿਾਜੁਕ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਸਰਹੱਦ ਛੋਟ ਤਨਹਤ ਦਾਿਲ 
ਹੋ ਰਹ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ, ਜਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਿੰੂ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟ ਨਮਲ਼ੀ ਹੈ ਨਕਉਟਂਨਕ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹਿ)। 

� ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਜੋ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਅਨਜਹ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਿੰੂ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਤਂੋ ਛੋਟ ਨਮਲ਼ੀ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 
� ਸ਼ਰਣਾਰਥ਼ੀ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਦਾਅਵ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਘਰ਼ੇ ਲੂ ਨਹੰਸਾ ਦ਼ੇ  ਪ਼ੀੜ੍ਤਾਂ ਲਈ ਿਾਸ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰ਼ੇ ਸ਼ਿ ਸ਼੍ਰ਼ੇ ਣ਼ੀ ਤਨਹਤ ਨਬਿੈਕਾਰ, ਜਦਂੋ 

ਉਹ ਪਨਹਲ਼ੀ ਵਾਰ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦਾਿਲ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ। 
� ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਸੰਮੁਦਰ ਨਵੱਚ ਬਚਾਅ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਨਵਅਕਤ਼ੀ। 
� ਨਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲ਼ੇ  ਇਲਾਜ ਪੂਲ ਜਾਂ ਨਵਦ਼ੇ ਸ਼ ਮਾਮਨਲਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲ਼ੇ  ਦ਼ੀ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਇਲਾਜ ਯੋਜਿਾ ਦ਼ੇ  ਹਹੱਸ਼ੇ  ਵਜਂੋ ਨਿਊ 

ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੇ  ਮਰ਼ੀਜ। 
� ਕੱੁਕ ਆਈਲਂੈਡਜ, ਨਿਊਏ ਜਾਂ ਟੋਕਲਾਊ ਨਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਵਸਦ਼ੇ  ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  ਿਾਗਨਰਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ। 
� ਕੱੁਕ ਆਈਲਂੈਡਜ, ਨਿਊਏ ਜਾਂ ਟੋਕਲਾਊ ਨਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਵਸਦ਼ੇ  ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  ਿਾਗਨਰਕ ਜੋ ਕੱੁਕ ਆਈਲਂੈਡਜ, ਨਿਊਏ ਜਾਂ ਟੋਕਲਾਊ ਨਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 

(ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 90 ਨਦਿ ਰਨਹੰਦ਼ੇ  ਹਿ) ਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਦ਼ੇ ਸ਼ ਤਂੋ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ (180 ਨਦਿਾਂ ਤਂੋ ਘੱਟ ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਰਨਹੰਦ਼ੇ  ਹਿ)। 
� ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਡ ਨਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭ਼ੇ ਜ਼ੇ  ਜਾ ਰਹ਼ੇ  ਲੋਕ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਨਰਟਰਹਿੰਗ ਅਫਂੈਡਰਜ (ਮੈਿ਼ੇਜਮਂੈਟ ਐਂਡ ਇਿਫਾਰਮ਼ੇਸ਼ਿ) ਐਕਟ 2015 ਤਨਹਤ “ਵਾਪਸ ਆ ਰਹ਼ੇ  

ਅਪਰਾਿ਼ੀਆਂ” ਵੱਜਂੋ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਡ ਿਾਗਨਰਕ ਨਜਸ ਿੰੂ ਆਸਟਰ਼ੇਲ਼ੀਆ ਤਂੋ ਨਡਪੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
�  ਰਾਜਦੂਤ ਅਤ਼ੇ  ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਉਿ੍ਾਂ ਦ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰ, ਅਨਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਨਵਦ਼ੇ ਸ਼਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਤ਼ੀਨਿਿ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸ਼ੇ  ਗਏ ਕਾਰਿਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਿਾਲ ਮ਼ੇਲ ਿਾਂਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਜਗ੍ਾ 'ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਟ਼ੀਮ ਿੰੂ ਦੱਸੋ। 

ਧਰਆਇਤ ਲਈ ਕੌਣ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦ਼ੀ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਸਵਾਏ ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ "ਹੋਰ ਿਾਜੁਕ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ" ਵਜਂੋ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ 
ਦਾਿਲ ਹੋਏ ਹੋ)। ਹਰ਼ੇਕ ਨਬਿੈਕਾਰ ਿੰੂ ਕ਼ੇ ਸ-ਦਰ-ਕ਼ੇ ਸ ਆਿਾਰ ’ਤ਼ੇ  ਨਵਚਾਨਰਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ।

ਬ਼ੇ ਲੋੜ਼ੀ ਨਵੱਤ਼ੀ ਤੰਗ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਸ਼਼ੇਸ਼ ਸਨਥਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੇ  ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਛੋਟ ਨਦੱਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ: 

� ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਵਾਸ਼ੀ ਨਕਉਟਂਨਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਜਹ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਿੰੂ ਵਾਪਸ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਨਿਊ 
ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਤਂੋ ਨਗਆ ਸ਼ੀ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਫਰ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਜੱਥ਼ੇ  ਉਹ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ 
ਜਵਾਬਦ਼ੇ ਹ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ।

� ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਨਜਸ ਿੰੂ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਅਤ਼ੇ  ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ।

� ਹੋਰ ਹਮਦਰਦ਼ੀਪੂਰਿ ਆਿਾਰ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਉਹ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਂੋ ਉਹ ਗੰਭ਼ੀਰ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਨਬਮਾਰ ਜਾਂ ਮਰ ਰਹ਼ੇ  ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਨਰਸ਼ਤ਼ੇ ਦਾਰ ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਲਈ ਜਾਂ 
ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਟਾਂਗ਼ੀਹਾਂਗਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ਼ੇ ਂ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਜਾਂ ਨਵਦ਼ੇ ਸ਼ ਨਵੱਚ)

ਛੋਟਾਂ ਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਯਾਤਰਾ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਿ ਅਤ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਨਕ ਨਰਆਇਤ ਲਈ ਕੌਣ ਦਰਿਾਸਤ ਦ਼ੇ  ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਹੜ਼ੇ  ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵ਼ੇਜਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇੱਥ਼ੇ  ਜਾਓ www.miq.govt.nz/charges.  

ਧਰਆਇਤ ਲਈ ਧਕਵਂੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ 
ਨਰਆਇਤ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦ਼ੇ ਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਿੰੂ www.miq.govt.nz/charges ਤਂੋ ਫ਼ੀਸ ਅਤ਼ੇ  ਨਰਆਇਤ ਦਾ ਫਾਰਮ ਡਾਊਿਲੋਡ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ  ਭਰਿ 
ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਜਦਂੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਸ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਂੈਦ਼ੇ  ਹੋ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਸਮਰਥਿ ਨਵੱਚ ਜਰੂਰ਼ੀ 
ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵ਼ੇਜ ਿਾਲ ਿੱਥ਼ੀ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤਂੋ ਛੋਟਾਂ
ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤਂੋ ਛੋਟਾਂ ਿੰੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨਥਤ਼ੀਆਂ ਨਵੱਚ ਮਿਜੂਰ਼ੀ ਨਦੱਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿੰੂ ਕ਼ੇ ਸ-ਦਰ-ਕ਼ੇ ਸ ਆਿਾਰ ’ਤ਼ੇ  ਨਵਚਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  
ਪ੍ਰ ਵਾਿਗ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰ ਵ਼ੇਸ਼-ਆਿਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟ ਕ਼ੇ ਵਲ ਉਦਂੋ ਹ਼ੀ ਮਿਜੂਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ ਨਜੱਥ਼ੇ  ਅਸ਼ਂੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ , ਛੋਟ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰ਼ੇ  ਨਵਚਾਰ ਕਰਿ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਇੱਕ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਅਤ਼ੇ  ਮੁਕੰਮਲ ਨਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮ਼ੇ ਂ ਛੋਟ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਿ਼ੀ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਇੱਕ ਅਨਜਹ਼ੇ  ਦ਼ੇ ਸ਼ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕ਼ੇ  ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਨਵੱਚਂੋ ਦ਼ੀ ਲੰਘ਼ੇ  ਹੋ, ਜਾਂ ਹਾਲ ਹ਼ੀ ਨਵੱਚ ਅਨਜਹ਼ੇ  ਦ਼ੇ ਸ਼ ਜਾ ਕ਼ੇ  ਆਏ ਹੋ ਨਜੱਥ਼ੇ  
ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਨਸਹਤ ਜੋਿਮ ਨਜਆਦਾ ਹਿ।

ਨਜਆਦਾਤਰ ਛੋਟਾਂ ਨਬਿਾਂ ਸਾਥ ਵਾਲ਼ੇ  ਿਾਬਾਲਗਾਂ ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਨਦੱਤ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ 
ਦ਼ੀ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ-ਪੱਿਰ ਦ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ।

ਅਸਿਾਰਿ ਸਨਥਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ, ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਮਰਿ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਰਸ਼ਤ਼ੇ ਦਾਰ ਿੰੂ ਨਮਲਣ ਲਈ, ਨਸਰਫ ਉਦਂੋ ਹ਼ੀ ਮਿਜੂਰ਼ੀ ਨਦੱਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਦ਼ੇ  ਜੋਿਮ 
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਇਸਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਿਿ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਛੋਟ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਬਾਰ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਛੋਟ ਵਾਸਤ਼ੇ  ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦ਼ੇ ਣ ਲਈ ਨਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇੱਥ਼ੇ  ਦ਼ੇ ਿੋ:  
www.miq.govt.nz/exemptions. 

ਕੋਈ ਛੋਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਠਧਹਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। 
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ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ
 ਤਿਆ

ਰੀ ਕਰਨੀ

7 ਨਦਿਾਂ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਜਾਣਾ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 7 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪਹੰੁਚਣ ਦ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਅਤ਼ੇ  ਨਮਤ਼ੀ ਤਂੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ 1 ਜਿਵਰ਼ੀ ਿੰੂ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਅਿੁਸਾਰ ਸਵ਼ੇਰ਼ੇ  11 ਵਜ਼ੇ  (NZT) ਪਹੰੁਚ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੰਭਾਵਤ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਨਮਤ਼ੀ 8 
ਜਿਵਰ਼ੀ ਿੰੂ ਸਵ਼ੇਰ਼ੇ  11 ਵਜ਼ੇ  NZT ਹੋਵ਼ੇਗਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ ਪੂਰ਼ੇ  7 ਨਦਿਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ। ਨਜਸ ਨਦਿ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪਹੰੁਚਦ਼ੇ  ਹੋ ਉਸਿੰੂ 'ਨਦਿ ਜ਼ੀਰੋ' ਵਜਂੋ 
ਨਗਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ  ਿੰੂ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵੱਚ ਆਪਣ਼ੇ  ਆਪ ਿੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ 
ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਦੋ ਨਦਿ ਬਾਅਦ (ਨਦਿ 9) ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤ਼ੀਜਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਹ਼ਂੀ 
ਕਰਦ਼ੇ , ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਨਹਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਿਣਾ ਹੋਵ਼ੇਗਾ।

ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ ਨਕ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਸਥਾਿ ਨਵਿ਼ੇ  ਆਪਣਾ ਠਨਹਰਾਓ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਜਾਉਗ਼ੇ। 
ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ, ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਸਫਰ ਦ਼ੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਾਸਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 
ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੀ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਬਾਰ਼ੇ  ਸੋਚਣ ਦ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ, ਇਹ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿੰੂ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਜਾ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ 
ਉੱਟਥ਼ੇ  ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਪਹੰੁਚੋਗ਼ੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੰਧਤਕਾ 2 ਿੰੂ ਵ਼ੇ ਿੋ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੋ ਧਕ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਧਕੱਥੇ ਜਾਉਗੇ ਅਤੇ ਉੱਟਥੇ ਧਕਵਂੇ ਪਹੰੁਚੋਗੇ
ਇਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਬਹਤਰ ਢੰਗ ਿਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਨਵੱਚ 
ਮਦਦ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾ ਕ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਵ਼ੇਰਵ਼ੇ  (ਈਮ਼ੇਲ, ਫੋਿ, ਪਤਾ ਆਨਦ) ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ਼ੇ  ਸਹ਼ੀ ਹੋਣ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਜਰੂਰ਼ੀ ਹੋਣ ’ਤ਼ੇ  
ਭਨਵੱਿ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਸਾਡ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਰ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਜਸ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰਨਹ ਰਹ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਉਸ ਨਵੱਚ ਹ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦ਼ੇ  ਿਜਦ਼ੀਕ ਰਨਹੰਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਆਪਣ਼ੀ ਅਗਲ਼ੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਿੁਦ ਦ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਅਤ਼ੇ  ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਸਫਰ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ , ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਿਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਵਾਈ ਅੱਟਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ 
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਕਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਨਕਸ਼ੇ  ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਰਵਾਿਾ ਹੋ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਕਲਂੈਡ ਹਵਾਈ ਅੱਟਡ਼ੇ  'ਤ਼ੇ  ਲੈ ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਬ਼ੇ ਿਤ਼ੀ 'ਤ਼ੇ  ਸਕਾਈਬੱਸ 
ਦ਼ੀਆਂ ਨਟਕਟਾਂ ਮੁਫਤ ਹਿ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸਕਾਈਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤਕ ਦ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਰਾਹ ਿੰੂ ਆਪ ਨਵਵਸਨਥਤ 
ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਕਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਉਤਰ਼ੇ  ਹੋ ਪਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਾਪਸ 
ਆਕਲਂੈਡ ਹਵਾਈ ਅੱਟਡ਼ੇ  'ਤ਼ੇ  ਪਹੰੁਚਾਵਾਂਗ਼ੇ , ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਕ਼ੇ ਤ ਿਹ਼ਂੀ ਨਦੰਦ਼ੇ । ਤੁਸ਼ਂੀ ਹਵਾਈ ਅੱਟਡ਼ੇ  ਤਂੋ ਅੱਗ਼ੇ  ਦ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 
ਪ੍ਰ ਬੰਿ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ  ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜੰਮ਼ੇ ਵਾਰ ਹੋਵੋਗ਼ੇ ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਵੱਲਂੋ ਆਕਲਂੈਡ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਫਲਾਈਟ ਬੱੁਕ ਕਰਿ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਪੱਕ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਬੁਨਕੰਗਾਂ ਿੰੂ ਬਦਨਲਆ ਿਹ਼ਂੀ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਨਸਵਾਏ ਇੱਕ ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ ਨਵੱਚ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਿ)। 

ਨਸਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਰੂਬ਼ੀ ਜੋਿਜ ਿੰੂ

ਰਵਾਿਾ ਹੋਣ ਲਈ  
ਨਤਆਰ਼ੀ ਕਰਿ਼ੀ 

ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਦਿ
ਸੁਧਵਿਾ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਪਧਹਲਾਂ ਅੰਧਤਮ ਧਸਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਟੈਸਟ
ਸੁਨਵਿਾ  ਛੱਡਣ ਲਈ, ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਵੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਰੈਨਪਡ ਐਂਟ਼ੀਜ਼ੇ ਿ ਟੈਸਟ (RAT) ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਨਦਿ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਨਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ 
ਕਰਿਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਸਹਤ ਦ਼ੇ  ਇੱਕ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਅਫਸਰ ਿੰੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਕੋਨਵਡ-19 ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਨਰਤ ਹੋਣ ਦ਼ੇ  ਘੱਟ ਜੋਿਮ ਨਵੱਚ ਹੋ।

ਕੋਨਵਡ-19 ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦ਼ੇ  ਘੱਟ ਜੋਿਮ ਨਵੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ:

� ਤੁਸ਼ਂੀ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 7 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ

� ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਿਾਲ ਮ਼ੇਲ ਿਾਂਦ਼ੇ  ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਹ਼ਂੀ ਹਿ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਬੁਿਾਰ, ਦੁਿਦਾ ਗਲਾ, ਿਾਂਸ਼ੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਵੱਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋਣ਼ੀ/ਸਾਹ ਚੜ੍ਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ

� ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ਼ੀਰਕ ਤਾਪਮਾਿ 38°C ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਿ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ

� ਨਦਿ 5/6 ਦਾ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ 

� ਜ਼ੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇ  ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਨਿਰਿਾਰਤ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਦਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਨਪਡ ਐਂਟ਼ੀਜ਼ੇ ਿ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤ਼ੀਜਾ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਹਿਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਲਾਜਮ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਵ਼ੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਸਨਹਮਤ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਦ਼ੇ  ਅਿੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਗਲ਼ੀ ਮੰਨਜਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਇਜਾਜਤ ਨਦੱਤ਼ੀ 
ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦ਼ੀ ਨਤਆਰ਼ੀ ਕਰਦ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸ਼਼ੀਟ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਦ਼ੇ ਿਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ 
ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਿੰੂ ਸਾਫ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਲਈ ਕ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ, ਨਰਸੈਪਸ਼ਿ ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਦਿ 5/6 ਦ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਤਂੋ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਘੱਟ ਜੋਿਮ ਵਾਲਾ ਿਹ਼ਂੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਵਿਾਇਆ 
ਜਾਵ਼ੇਗਾ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ ਦ਼ੀ ਇਜਾਜਤ ਿਹ਼ਂੀ ਨਦੱਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੱੁਲ 20 ਨਦਿਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਠਨਹਰਾਓ ਿੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ੇਕਰ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਕ਼ੇ ਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹਿ ਨਜਹਿਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਂੇ
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਉ ਨਕ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਿ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਨਚੱਠ਼ੀ ਨਵੱਚ ਦੱਸ਼ੇ  ਸਾਰ਼ੇ  ਜਿ ਨਸਹਤ ਉਪਾਆਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਮ਼ੇ ਤ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਜਿਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਨਚਹਰ਼ੇ  ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠਧਹਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਧਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹ ਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟੀਮ ਨੰੂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਧਚਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਵ਼ੇਰਵ਼ੇ  ਦਰੁਸਤ ਹਿ। ਇਹ ਨਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲ਼ੇ  ਿੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵੱਚ ਆਪਣ਼ੇ  ਆਪ ਿੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ 
ਤਂੋ ਦੋ ਨਦਿ ਬਾਅਦ (ਨਦਿ 9) ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਿਤ਼ੀਜਾ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਿਹ਼ਂੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਂੋ ਤੱਕ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਨਹਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਿਣਾ ਹੋਵ਼ੇਗਾ। 
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ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਵਧਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅ
ਦ

ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ  
ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ

ਨਦਿ 9 ਟੈਸਟ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਤੱਕ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ 
ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵੱਚ ਆਪਣ਼ੇ  ਆਪ ਿੰੂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਦੂਨਜਆਂ ਤਂੋ ਅਲੱੱਗ ਰਨਹਣਾ 
ਹੋਵ਼ੇਗਾ। ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਿਹ਼ਂੀ ਛੱਡ ਸਕਦ਼ੇ , ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਜਾਂ ਇਜਾਜਤ ਦ਼ੇ  ਉਦ਼ੇ ਸ਼ ਲਈ ਿਾ ਹੋਵ਼ੇ । 

ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਦੋ ਨਦਿ ਬਾਅਦ (ਨਦਿ 9) ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤ਼ੀਜਾ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਦ਼ੇ , ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਨਹਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਿਣਾ ਹੋਵ਼ੇਗਾ। 

ਜਦਂੋ ਤੁਸੀ ਂਇਕਾਂਤਵਾਸ ਧਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਆਪਣੇ ਘਰ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣਾ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਿ ਹਰ ਸਮ਼ੇ ਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਘਰ 
ਜਾਂ ਨਵਕਲਪਕ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ, 
ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਿਾਰਨਮਕ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਨਜਕ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ 
ਜਿਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤ਼ੇ  ਿਾ ਜਾਓ। ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਸਥਾਿਕ ਨਜੰਮ 
ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨਵੱਚ ਸੈਰ ਕਰਿ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ 
ਨਰਹਾਇਸ਼ ਿਹ਼ਂੀ ਛੱਡ ਸਕਦ਼ੇ । ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 
ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਲਈ ਿਹ਼ਂੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੇ ।

ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਨਿੱਜ਼ੀ ਬਾਹਰ਼ੀ ਿ਼ੇ ਤਰ ਨਵੱਚ 
ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀ ਂ
ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਘਰ ਨਵੱਚ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਮੁਲਾਕਾਤ਼ੀ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋਣ਼ੇ  ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੇ  
(ਵਪਾਰ਼ੀਆਂ ਸਮ਼ੇਤ)। 

ਨਜੱਥ਼ੇ  ਸੰਭਵ ਹੋਵ਼ੇ , ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲਈ 
ਿਰ਼ੀਦਦਾਰ਼ੀ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹੋ। ਜ਼ੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸਪਲਾਈਆਂ ਿੰੂ ਔਿਲਾਈਿ ਆਰਡਰ ਕਰੋ। ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਓ 
ਨਕ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਨਡਲ਼ੀਵਰ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਘਰ ਦ਼ੇ  ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲਈ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਛੱਡ ਨਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਦਨ 9 ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਣਾ
ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਦੋ ਨਦਿ ਬਾਅਦ (ਨਦਿ 9) ਇੱਕ ਸਥਾਿਕ 
ਕਨਮਊਨਿਟ਼ੀ ਟੈਸਨਟੰਗ ਸਂੈਟਰ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਹੈਲਥਲਾਈਿ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  
ਹੋਰ ਵ਼ੇਰਵ਼ੇ  ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰ਼ੇਗ਼ੀ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦ਼ੇ  
ਹੋ। 

ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਨਚਹਰਾ ਢੱਕੋ, ਦੂਰ਼ੀ 
ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ, ਸਾਈਟ 'ਤ਼ੇ  QR (ਨਕਊਆਰ) ਕੋਡ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋਏ ਸਕੈਿ ਕਰੋ, ਅਤ਼ੇ  ਜ਼ੇ  ਸੰਭਵ ਹੋਵ਼ੇ  ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜ਼ੀ 
ਵਾਹਿ ਨਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। 

ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ 
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਘਰ ਨਵੱਚ ਹੋਰ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰਾਂ ਿਾਲ 
ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰ ਦ਼ੇ  
ਮਂੈਬਰਾਂ ਤਂੋ 2-ਮ਼ੀਟਰ ਦ਼ੀ ਦੂਰ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  
ਆਪਣ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰ ਦ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਮਂੈਬਰ ਿਾਲ ਬੈਡੱ ਜਾਂ ਬੈਡੱਰੂਮ 
ਸਾਂਝਾ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ। ਨਜੰਿਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ਼ੇ , ਸਾਂਝ਼ੀਆਂ 
ਥਾਵਾਂ ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਬਾਥਰੂਮ, ਰਸੋਈ ਅਤ਼ੇ  ਬੈਠਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ 
ਨਬਤਾਏ ਸਮ਼ੇ ਂ ਿੰੂ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤ਼ੇ  ਸਾਂਝ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿੰੂ ਚੰਗ਼ੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿੋ।

CO
VID
-19

ਇੱਕ ਧਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨੋ
ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਨਵੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਨਦਿ 9 
ਦ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਚਹਰ਼ੇ  ਦਾ 
ਮਾਸਕ ਪਾਓ। 

ਆਪਣੀ ਧਸਹਤ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ
ਆਪਣ਼ੀ ਨਸਹਤ ਪ੍ਰ ਤ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚ਼ੇ ਤ ਰਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਿ, ਜਾਂ ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਬਲਕੁਲ ਵ਼ੀ ਬ਼ੀਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ 
ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਹੈਲਥਲਾਈਿ ਿੰੂ ਫੋਿ ਕਰੋ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰ, ਪਨਰਵਾਰ ਦ਼ੇ  ਹੋਰ ਮਂੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਿਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਵੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ 
ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ ਜਾਂ ਉਹ ਬ਼ੀਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ ਤਾਂ ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈਲਥਲਾਈਿ ਿੰੂ 0800 358 5453 'ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਿੋਵੋ। ਿੋਵੋ। ਿੋਵੋ।
ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤ਼ੇ  ਪਾਣ਼ੀ ਿਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ (ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 
20 ਸਨਕੰਟਾਂ ਲਈ) ਿੋਵੋ ਅਤ਼ੇ  ਚੰਗ਼ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਕਾ ਲਵੋ ਜਾਂ 
ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥਾਂ ਿੰੂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਕ਼ੀਟਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  
ਹੱਥ ਸਾਫ ਿਹ਼ਂੀ ਹਿ ਤਾਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਨਚਹਰ਼ੇ , ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਅੱਿਾਂ, ਿੱਕ 
ਅਤ਼ੇ  ਮੰੂਹ ਵ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਿੰੂ ਛੂਹਣ ਤਂੋ ਬਚੋ।

ਫੌਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

ਬੁਖਾਰ ਖਾਂਸੀ ਦੁਖਦਾ ਗਲਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ

ਵਗਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੱਕ ਸੰੁਘਣ ਜਾਂ ਸਵਾਦ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾ 

ਰਧਹਣਾ

ਧਸਰਦਰਦ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ ਜਾਂ 
ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ

ਸਰੀਰ ਧਵੱਚ ਦਰਦ

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਦੱਟਤੇ ਗਏ 'MIQ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹੋ । 
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ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਵਧਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅ
ਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਸੁਧਵਿਾ ਛੱਡਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਧਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਕੋਨਵਡ-19 ਵੈਕਸ਼ੀਿ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਅਤ਼ੇ  ਆਓਟ਼ੀਆਰੋਆ ਨਵੱਚ 12 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ  ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦ਼ੇ  ਹਰ਼ੇਕ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਟ਼ੀਕਾ ਲਗਵਾਉਦਂ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਆਪ ਦ਼ੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ, ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵਹਾਿਾਉ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਭਾਈਚਾਰ਼ੇ  ਿੰੂ ਕੋਨਵਡ-19 ਪਾਸ 
ਕਰਿ ਦ਼ੇ  ਜੋਿਮ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ।

ਤੁਸੀ ਂਵੈਕਸੀਨ ਕਦਂੋ ਅਤੇ ਧਕੱਥਂੋ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦਾ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਰੋਲਆਉਟ ਚੱਲ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਇੱਥ਼ੇ  12 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ  ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦ਼ੇ  ਹਰ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੈਕਸ਼ੀਿ ਹੈ। 
ਵੈਕਸ਼ੀਿ਼ੇਸ਼ਿਾਂ ਪੂਰ਼ੇ  ਦ਼ੇ ਸ਼ ਨਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹਿ।

ਿੋਟ: ਤੁਸ਼ਂੀ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਜਾਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਟਕਾਣ਼ੇ  ਿੰੂ ਟ਼ੀਕਾਕਰਿ ਲਈ ਿਹ਼ਂੀ ਛੱਡ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਹ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਿਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮ਼ੀਡ਼ੀਆ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤ਼ੇ  ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਤਂੋ ਸੁਚ਼ੇ ਤ ਰਹੋ।

ਤੁਸ਼ਂੀ ਸਹ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਭਰੋਸ਼ੇ ਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਸ਼ਂੀ ਕਦਂੋ ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ,  
www.covid19.govt.nz/vaccines ਅਤ਼ੇ  www.health.govt.nz/covid-vaccine 
'ਤ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਡਾਕਟਰ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਨਸਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਰੂਬ਼ੀ ਜੋਿਜ ਿੰੂ

ਆਪਣ਼ੇ  ਆਪ ਿੰੂ ਅਤ਼ੇ  ਦੂਨਜਆਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣਾ
NZ COVID Tracer (ਕੋਧਵਡ ਟਰੇਸਰ) ਐਪ
NZ COVID Tracer ਐਪ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਗਏ ਹੋ, ਇਸ 'ਤ਼ੇ  ਿਜਰ ਰੱਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਿ, ਨਿੱਜ਼ੀ 
ਤਰ਼ੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਫੋਿ 'ਤ਼ੇ  ਸਟੋਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਸਿੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਾ 
ਿਹ਼ਂੀ ਚੁਣਦ਼ੇ ।

ਐਪ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਿਾ ਇੱਕ ਚ਼ੀਜ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਂੀ ਸਾਰ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਟਰ਼ੇ ਨਸੰਗ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤ਼ੇ  
ਵਾਇਰਸ ਿੰੂ ਫੈਲਣ ਤਂੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਜਦਂੋ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਕ਼ੇ ਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ Google Play ਤਂੋ ਆਪਣ਼ੇ  ਫੋਿ 'ਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਐਪ ਿੰੂ ਮੁਫਤ ਨਵੱਚ ਡਾਊਿਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਨਵਡ-19 ਐਪ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰੋ:
� ਉਹਿਾਂ ਸਥਾਿਾਂ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜ਼ੀ ਨਡਜ਼ੀਟਲ ਡਾਇਰ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ QR (ਨਕਊਆਰ) ਕੋਡਾਂ ਿੰੂ ਸਕੈਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜੱਥ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹੋ
� ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਗਆਤ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਿਣ ਲਈ ਬਲੂਟੱੁਥ ਟਰ਼ੇ ਨਸੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਿ ਲਈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਦ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਿ਼ੇੜ਼ੇ  ਰਹ਼ੇ  ਹੋ
� ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਵ਼ੇਰਨਵਆਂ ਿੰੂ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਿ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਟਰ਼ੇਸਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਸਾਰ਼ੇ  ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਇਵਂੈਟ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲਈ NZ COVID Tracer ਐਪ 
ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕ਼ੇ  ਸਕੈਿ ਕਰਿ ਲਈ QR (ਨਕਊਆਰ) ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ।

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਲਗਭਗ ਉਸ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਉਸ਼ੇ  ਥਾਂ 'ਤ਼ੇ  ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹੋ ਨਜੱਥ਼ੇ  ਇੱਕ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ 
ਨਵੱਚ ਕੋਨਵਡ-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਨਟਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰਨਹਣ ਦ਼ੇ  ਤਰ਼ੀਕ਼ੇ  ਬਾਰ਼ੇ  
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਿਾਲ ਐਪ ਰਾਹ਼ਂੀ ਇੱਕ ਚ਼ੇ ਤਾਵਿ਼ੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

NZ COVID Tracer ਐਪ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਕਰ਼ੀਏ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਵ਼ੇ ਿੋ 
covid19.govt.nz/nzcovidtracerapp

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਐਪ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ , ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਅਨਜਹ਼ੇ  ਤਰ਼ੀਕ਼ੇ  ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਲਈ 
ਕੰਮ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ NZ COVID Tracer  ਪੁਸਨਤਕਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਪ਼ੇ ਪਰ ਿੋਟਬੱੁਕ। 
ਆਪਣ਼ੇ  ਪਨਰਵਾਰ, ਵਹਾਿਾਉ ਅਤ਼ੇ  ਦੋਸਤਾਂ ਿੰੂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰੋ।

ਅਸ਼ਂੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ 3 ਡਬਨਲਊਜ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਿਜਰ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ:
� ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਗਏ ਸ਼ੀ
� ਤੁਸ਼ਂੀ ਓਥ਼ੇ  ਕਦਂੋ ਗਏ ਸ਼ੀ
� ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ ਿੰੂ ਨਮਲ਼ੇ  ਸ਼ੀ।

covid19.govt.nz ਤਂੋ ਆਪਣ਼ੀ NZ COVID Tracer ਪੁਸਨਤਕਾ ਿੰੂ ਨਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰੋ

ਕੋਧਵਡ-19 ਸੁਰੱਧਖਆ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਢਾਂਚੇ) ਨੰੂ ਜਾਣੋ
ਸਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮੁਦਾਇ ਨਵੱਚ ਕੋਨਵਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਿਿ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਾਂ ਟ੍ਰ ੈ ਨਫਕ ਲਾਈਟ ਨਸਸਟਮ ਹੈ। ਵਿ਼ੇ ਰ਼ੇ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਵ਼ੇ ਿੋ: 
covid19.govt.nz

38 39



QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ,  
ਅਤੇ ਬਲੂਟੱੁਥ ਟਰੇਧਸੰਗ  
ਚਾਲੂ ਕਰੋ
Covid19.govt.nz

ਆਪਣਾ  
My Vaccine Pass ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ
My Vaccine Pass ਆਓਨਤਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਵਰਤਂੋ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ Covid-19 ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਸਨਥਤ਼ੀ ਦਾ 
ਅਨਿਕਾਰਤ ਨਰਕਾਰਡ ਹੈ।  ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ Covid-19 ਸੁਰੱਨਿਆ ਢਾਂਚ਼ੇ  (ਟ੍ਰ ੈ ਨਫਕ ਲਾਈਟਾਂ) ਦ਼ੇ  ਅਿ਼ੀਿ ਕੰਮ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੇ  ਕੁਝ 
ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤ਼ੇ  ਸਥਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਇਜਾਜਤ ਦ਼ੇ ਵ਼ੇਗਾ।

ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਝ ਸਥਾਿਾਂ ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸ਼ੀਿ ਪਾਸ ਨਦਿਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਵਿ਼ੇ ਰ਼ੇ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ  
Covid19.govt.nz/my-vaccine-pass ਦ਼ੇ ਿੋ



ਸ਼ਲਾਘ
ਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅ

ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਾਇ
ਤਾਂ

ਸ਼ਲਾਘਾ, ਪ੍ਰ ਤ਼ੀਕਰਮ  
ਅਤ਼ੇ  ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਆਓਟ਼ੀਆਰੋਆ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਨਸਸਟਮ ਿ਼ੇ  ਸਂੈਕੜ਼ੇ  ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਕਨਮਊਨਿਟ਼ੀ 
ਨਵੱਚ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਆਪਣ਼ੇ  ਲੋੜ਼ਂੀਦ਼ੇ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਨਵੱਚਂੋ ਲੰਘਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ  ਸੁਰੱਨਿਆ ਸਾਡ਼ੀ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ।

ਨਸਹਤ ਪ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਰਾਂ, ਹੋਟਲ ਅਤ਼ੇ  ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਸਟਾਫ ਦ਼ੀ ਸਾਡ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ  ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਚਿਬੱਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਠਨਹਰਾਓ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਧਦਖਾਓ
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤ਼ੇ  ਿੰਿਵਾਦ ਦ਼ੇ ਣਾ ਚਾਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਇੱਥ਼ੇ  ਉਪਲਬਿ ਇੱਕ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ 
ਭਰੋ www.miq.govt.nz/feedback।

MIQ ਅਨੁਭਵ ਸਰਵੇਖਣ 
ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦ਼ੇ  ਲਗਭਗ ਨਦਿ 6 ਿੰੂ, ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
MIQ ਅਿੁਭਵ ਸਰਵ਼ੇਿਣ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦ਼ੇ ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕ ਈਮ਼ੇਲ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰ਼ੇ  ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿ ਲਈ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦ਼ੀ 
ਯੋਜਿਾ ਬਣਾ ਰਹ਼ੇ  ਸ਼ੀ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸ਼ਂੀ MIQ ਨਵੱਚ ਆਪਣ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦ਼ੇ  ਅੰਤ ਦ਼ੇ  ਿ਼ੇੜ਼ੇ  ਸ਼ੀ।

ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਚਾਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਨਕ ਨਕਸ ਚ਼ੀਜ ਿ਼ੇ  ਵਿ਼ੀਆ ਕੰਮ ਕ਼ੀਤਾ ਅਤ਼ੇ  ਅਸ਼ਂੀ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਸੁਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ਼ਂੀ ਅਿੁਭਵ ਿੰੂ ਨਜੰਿਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ਼ੇ  ਨਿਰਨਵਘਿ ਅਤ਼ੇ  ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕ਼ੀਏ। ਜਦਂੋ ਇਹ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਈਮ਼ੇਲ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸ਼ਂੀ ਸਰਵ਼ੇਿਣ ਿੰੂ ਭਰਿ ਲਈ ਕੁਝ ਨਮੰਟ ਦ਼ੇ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕਰਾਂਗ਼ੇ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ
ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ (MIQ) ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿੰੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭ਼ੀਰਤਾ ਿਾਲ ਲਂੈਦ਼ੇ  ਹਿ। ਸਾਡਾ ਮੰਿਣਾ 
ਹੈ ਨਕ ਹਰ਼ੇਕ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਕੋਲ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਹਰ਼ੇਕ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਿਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤ਼ੇ  ਸਨਤਕਾਰ 
ਿਾਲ ਨਵਵਹਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇ , ਅਤ਼ੇ  ਉਸ ਦ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਨਿਰਪੱਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇ । 

ਅਸ਼ਂੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦ਼ੇ  ਨਿਰਪੱਿ, ਸਰਲ, ਤ਼ੇ ਜ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਪਟਾਰ਼ੇ  ਲਈ ਵਚਿਬੱਿ ਹਾਂ। 

ਅਸ਼ਂੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਿਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਨਕ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਤਫਤ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਗੁਪਤ ਹੋਣ਼ੀਆਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਂ ਹਿ ਅਤ਼ੇ  ਿ਼ੇਕਿ਼ੀਤ਼ੀ 
ਿਾਲ ਕਰਿ਼ੀਆਂ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਂ ਹਿ।

ਅਸ਼ਂੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਿ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਨਜਆਂ ਿੰੂ ਨਸੱਿਣ ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆਵਾਂ ਨਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਿ 
ਦ਼ੇ  ਮੌਕ਼ੇ  ਵੱਜਂੋ ਵਰਤਾਂਗ਼ੇ ।

©Hamish Macaulay
ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਮਨਸ਼ ਮੈਕਾਲ਼ੇ ਿ਼ੇ ਆਪਣ਼ੇ ਿਾਣ਼ੇ ਦ਼ੇ 
ਬੈਗਾਂ 'ਤ਼ੇ ਪ਼ੇਟਂਨੰਗਾਂ ਦ਼ੇ 12 ਸੱੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਆਪਣ਼ੇ 14 ਦਨਿਾਂ ਦ਼ੇ MIQ ਠਹਨਰਿ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ। ਇਹ ਕਲਾਕ੍ਰਨਤ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਿਨਊਜ਼਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੇ 
ਅਜਾਇਬ ਘਰ "ਟ਼ੇ ਪਾਪਾ ਟਂੋਗਰ਼ੇਵਾ" ਦ਼ੇ ਸੰਗ੍ਰਹਨ 
ਦਾ ਹਨੱਸਾ ਹਿ। ਹਾਮਨਸ਼ ਦ਼ੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਿੰੂ  
www.hamishmacaulay.com 
'ਤ਼ੇ ਦ਼ੇਿੋ।

ਫੀਡਬੈਕ(ਪ੍ਰ ਤੀਕਰਮ) ਧਕਵਂੇ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਸ ਸਮ਼ੇ ਂ MIQ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਉਮ਼ੀਦਾਂ ਪੂਰ਼ੀਆਂ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋ ਰਹ਼ੀਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣ਼ੀ ਨਚੰਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਦ਼ੇ  ਸੁਨਵਿਾ 
ਪ੍ਰ ਬੰਿਕ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਕੋਆਰਡ਼ੀਿ਼ੇ ਟਰ ਕੋਲ ਜਤਾਉਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਕਈ ਮਾਹਰ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹਿ ਜੋ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਮੱੁਨਦਆਂ ਿੰੂ ਿਨਜੱਠ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸੁਰੱਨਿਆ, ਸਲਾਮਤ਼ੀ, ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ  ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਟ਼ੀਮਾਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਚੰਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਿਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ MIQ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਿ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣਾ ਮੱੁਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰ ਧਕਧਰਆ
ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਸ ਰਾਹ਼ਂੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ:

ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਮੌਕ਼ੇ  ’ਤ਼ੇ  
ਮੌਜੂਦ ਸੁਨਵਿਾ ਮੈਿ਼ੇਜਰ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਕੋਆਰਡ਼ੀਿ਼ੇਟਰ ਿਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਿ਼ੀ।

MIQ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਂੋ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਾ:  
www.miq.govt.nz/contact

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਨਮਲਣ ਦ਼ੇ  ਦੋ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਨਦਿਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ ਾਪਤ਼ੀ ਸੂਚਿਾ ਬਾਰ਼ੇ  ਇੱਕ ਈਮ਼ੇਲ ਨਮਲ਼ੇ ਗ਼ੀ।

ਸਾਡ਼ੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਛ਼ੇਤ਼ੀ ਤਂੋ ਛ਼ੇਤ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਾਪਤ਼ੀ ਸੂਚਿਾ ਵਾਲ਼ੀ ਈਮ਼ੇਲ ਭ਼ੇ ਜ਼ੇ  ਜਾਣ ਦ਼ੇ  ਪੰਜ ਨਦਿਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਜਹਾ ਹੋਵ਼ੇਗਾ, ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਨਕ ਇਸ ਸਮ਼ੇ ਂ 
ਦੌਰਾਿ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਤਸੱਲ਼ੀਬਿਸ਼ ਢੰਗ ਿਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋਇਆ ਹੰੁਦਾ। ਜ਼ੇ  ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਜਆਦਾ ਸਮ਼ੇ ਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ਼ਂੀ ਿਵ਼ੇ ਂ ਨਿਰਿਾਰਤ ਸਨਮਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਉਿ੍ਾਂ 
ਦ਼ੇ  ਕਾਰਿਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਦੱਸਾਂਗ਼ੇ ।

ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਿ ਵਾਲ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਤੁਹਾਿੰੂ ਫੈਸਲ਼ੇ  ਬਾਰ਼ੇ  ਨਲਿ਼ੇਗ਼ੀ, ਨਵਚਾਰ਼ੇ  ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਤ਼ੇ  ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਬਾਰ਼ੇ , ਅਤ਼ੇ  ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਵੱਜਂੋ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰ਼ੇ  
ਦੱਸ਼ੇਗ਼ੀ।

ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਸ਼ਕਾਇਤ MIQ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਸੰਗਠਿ ਬਾਰ਼ੇ  ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਿੰੂ ਸਬੰਿਤ ਸੰਗਠਿ ਕੋਲ ਭ਼ੇ ਨਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਉਹ 
ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਫੋਰਸ, ਨਮਨਿਸਟਰ਼ੀ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਨਡਸਨਟ੍ਰ ਕਟ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ, ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਪੁਨਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰਿਾਂ ਸਰਕਾਰ਼ੀ 
ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡ਼ੇ  ਅਸਥਾਿਾਂ ਦ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਿ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਿ, ਵੱਲਂੋ ਨਜਆਦਾ ਢੁਕਵ਼ੇ ਂ ਢੰਗ ਿਾਲ ਿਨਜੱਨਠਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਧਨਪਟਾਰੇ ਤਂੋ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹੋ।
ਨਿਪਟਾਨਰਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਵ਼ੀ ਦੱਸ਼ੇਗ਼ੀ ਨਕ ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਤਂੋ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਮਾਮਲ਼ੇ  ਿੰੂ ਓਮਬਡਜਮੈਿ ਦ਼ੇ  ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਾਇਵ਼ੇਸ਼ੀ 
ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਦ਼ੇ  ਦਫਤਰ (ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਵ਼ੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਕੋਲ ਅੱਗ਼ੇ  ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਵ਼ੇ ਿੋ:

www.ombudsman.parliament.nz

www.privacy.org.nz
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ਅੰਧਤਕਾ 1: ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਬਾਰ਼ੇ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਹ਼ੇ ਠਾਂ ਨਦੱਤ਼ੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿ ਸਬੰਿ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਿੰੂ ਪੜੋ੍ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਦੱਨਸਆ ਜਾਵ਼ੇ । ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਈ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਹਿ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਨਸਹਤ ਪ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਰਾਂ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੋਧਵਡ-19 ਲਈ ਮੇਰਾ ਧਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
� ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਨਤੰਿ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ।

� ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਪਹੰੁਚਣ ਦ਼ੇ  24 ਘੰਨਟਆਂ ਦ਼ੇ  ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ (ਨਸਵਾਏ ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਅੰਟਾਰਕਨਟਕਾ ਜਾਂ ਨਜਆਦਾਤਰ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂਆਂਤਂੋ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ1)।

� ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਭਗ ਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਨਦਿ ਟੈਸਟ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ।

� ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਭਗ ਨਦਿ 5/6 ਿੰੂ ਟੈਸਟ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਸ ਦਾ ਵ਼ੀ ਇੱਕ ਹਹੱਸਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸ਼ਂੀ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ ਨਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨਵਿਾ ਿੰੂ 
ਛੱਡਣਾ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹੈ।

� ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦ਼ੀ ਅਵਿ਼ੀ ਨਵੱਚ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਦਿ 9 ਿੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। 

ਜੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਲਈ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
� ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਿ ਅਤ਼ੇ /ਜਾਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਵ਼ੇਰਨਵਆਂ ਸਮ਼ੇ ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦ਼ੇ ਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। 

� ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿੱਕ ਦ਼ੇ  ਨਪਛਲ਼ੇ  ਪਾਸ਼ੇ  ਤਂੋ ਸਵੈਬ ਿਾਲ ਿਮੂਿਾ ਨਲਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ; ਇਹ ਥੋੜ੍ਾ ਅਸੁਨਵਿਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਿੁਕਸਾਿ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵੱਜਂੋ ਿਹ਼ਂੀ ਜਾਨਣਆ 
ਜਾਂਦਾ। ਿਮੂਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਸਨਕੰਟ ਲੱਗਦ਼ੇ  ਹਿ। 

� ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਈ ਅਨਜਹ਼ੀ ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਚਮੜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤਾਕਤ ਿੰੂ ਘਟਾਉਦਂ਼ੀ ਹੈ, ਗਤਲ਼ੇ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿੂਿ ਦ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਅਸਰ ਪਾਉਦਂ਼ੀ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਿੂਿ ਪਤਲਾ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਵੈਬ ਿਾਲ ਿਮੂਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਿੰੂ ਦੱਸ ਦ਼ੇ ਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਿ੍ਾਂ 
ਨਵੱਚਂੋ ਕੋਈ ਨਸਹਤ-ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਿਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰ਼ੇ  ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ ਨਕਉਟਂਨਕ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਸਹਤ ਮੱੁਿ ਨਚੰਤਾ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। 

� ਿਤ਼ੀਨਜਆਂ ਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕੁ ਨਦਿ ਲੱਗ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ। 

� ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਧਦਨ 0/1 ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਮਨ ਦੇ 24 ਘੰਧਟਆਂ ਅੰਦਰ) ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

� ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
� ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤ਼ੀਜਾ ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦ਼ੇ ਸ਼ ਜਾਂ ਫੋਿ ਕਾਲ ਰਾਹ਼ਂੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਿਰਨਸੰਗ ਟ਼ੀਮ ਵੱਲਂੋ ਸੂਨਚਤ ਕ਼ੀਤਾ 

ਜਾਵ਼ੇਗਾ। 

� ਜ਼ੇਕਰ ਟੈਸਟ ਨਦਿ 0/1 ਜਾਂ ਨਦਿ 3 ਦ਼ੇ  ਲਗਭਗ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ’ਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿੰੂ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਿੋਗ਼ੇ ।

� ਜ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਲਗਭਗ ਨਦਿ 5/6 ਿੰੂ ਕ਼ੀਤਾ ਨਗਆ ਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕਰਿ ਲਈ ਵ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ ਨਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਨਵਡ-19 ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ 
ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਿਮ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੀ 7 ਨਦਿਾਂ ਦ਼ੀ ਨਮਆਦ ਪੂਰ਼ੀ ਹੋਣ ’ਤ਼ੇ  ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਜਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।

� ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਸਮ਼ੇ ਂ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀ। ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ ਵ਼ੀ 
ਸਾਹਮਣ਼ੇ  ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ ਨਬਤਾਏ ਸਮ਼ੇ ਂ ਦ਼ੀ ਸਮੱੁਚ਼ੀ ਨਮਆਦ ਦੌਰਾਿ ਚੰਗ਼ੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤ਼ੇ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦ਼ੇ  ਉਪਾਆਂ 
ਿੰੂ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

1ਪੈਸ਼ੀਨਫਕ ਟਾਪੂਆਂ ਦ਼ੀ ਨਦਿ 0/1 ਟੈਸਨਟੰਗ ਤਂੋ ਛੋਟ: ਮਾਈਕ੍ਰ ੋ ਿ਼ੇਸ਼਼ੀਆ ਦ਼ੇ  ਸੰਘ਼ੀ ਰਾਜ, ਨਕਰ਼ੀਬਾਤ਼ੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲਂੈਡਜ, ਿੌਰੂ, ਨਿਯੂ, ਪਲਾਊ, ਸਮੋਆ, ਸੋਲੋਮਿ ਟਾਪੂ, ਟੋਕ਼ੇ ਲਾਊ, ਟਂੋਗਾ, ਟੂਵਾਲੂ, ਵੈਿੂਆਤੂ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਤੀਜਾ MIQ ਦੌਰਾਨ ਪਾਧਜ਼ਧਟਵ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
� ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਪਾਨਜਨਟਵ ਿਤ਼ੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਇਕਾਈ ਵੱਲਂੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। 

� ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਸੁਨਵਿਾ ਜਾਂ ਇਲਾਕ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਭ਼ੇ ਨਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਹਾਲਾਂਨਕ ਇਹ ਤਕਲ਼ੀਫ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਿ 
ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਸਹਤ-ਪ਼ੇਸ਼਼ੇ ਵਰਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮਰਨਪਤ ਟ਼ੀਮ ਤਂੋ ਉੱਚ ਪੱਿਰ਼ੀ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ। 

� ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਠਨਹਰਾਓ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਰਹ਼ੇ  ਹਿ ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਲਈ ਲੈ ਕ਼ੇ  ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਵ਼ੀ 
ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

� ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਲੱਛਣਾਂ ਦ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ (ਜੋ ਵ਼ੀ ਲੰਬ਼ੀ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ) ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 10 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਨਵੱਚ 
ਰਨਹਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਉੱਟਥਂੋ ਜਾ ਸਕਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਟਟ਼ੇ  ਪਨਹਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋਣ਼ੇ  ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੇ ।

ਜੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਧਵੱਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮਂੈ ਧਬਮਾਰ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਦੌਰਾਿ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਕੋਈ ਲੱਛਣ (ਿਾਂਸ਼ੀ, ਦੁਿਦਾ ਗਲਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਿਾ, ਿੱਕ ਵਗਣਾ, ਸੰੁਘਣ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦਾ ਚਲ਼ੇ  ਜਾਣਾ, ਜਾਂ 
ਬੁਿਾਰ ਹੋਣਾ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਬਮਾਰ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਨਸਹਤ ਸਟਾਫ ਿੰੂ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  
ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਫੋਿ ਰਾਹ਼ਂੀ ਅਨਜਹਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਗ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਅਗਲ਼ੇ  ਢੱੱੁਕਵ਼ੇ ਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਿਗ਼ੇ ।

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਿੱਜ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਿੰੂ ਨਸਰਫ ਉਿ੍ਾਂ ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਿਾਲ ਹ਼ੀ ਸਾਂਝਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ ਜੋ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਲ ਨਵੱਚ ਨਸੱਿ਼ੇ  ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿ। ਅਸ਼ਂੀ ਨਸਰਫ ਤਾਂ ਹ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਿੱਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਅਤ਼ੇ  ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਂਗ਼ੇ  ਜ਼ੇ  ਸਾਡ਼ੇ  ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਗਆ ਨਦੱਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਰਾਸ਼ਟਰ਼ੀ ਪ੍ਰ ਤ਼ੀਕਰਮ ਦੌਰਾਿ, ਨਸਹਤ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲਂੋ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕੋਨਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਪ੍ਰ ਬੰਿਿ ਦ਼ੇ  ਉਦ਼ੇ ਸ਼ ਿਾਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  
ਅਨਗਆਤ ਅੰਕਨੜਆਂ ਵਾਲ਼ੇ  ਡ਼ੇ ਟਾ ਿੰੂ ਜਿਤਕ ਢੰਗ ਿਾਲ ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਬਾਰ਼ੇ  ਰੱਿ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ  ਇਸ 
ਿੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਵ਼ੇ ਿੋ: www.health.govt.nz/MIQ-Privacy-statement

ਧਜ਼ਆਦਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਂੈ ਧਕੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਨਸਹਤ ਬਾਰ਼ੇ  ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵਿ਼ੇ  ਨਸਹਤ ਸਟਾਫ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨਜੱਥ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਰਨਹ ਰਹ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ।

ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਬਾਰ਼ੇ  ਆਮ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਤੁਸ਼ਂੀ  
www.covid19.govt.nz ’ਤ਼ੇ  ਜਾਂ ਨਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲ਼ੇ  ਦ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.health.govt.nz ’ਤ਼ੇ  ਜਾ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ।
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ਮ਼ੇਰ਼ੇ  ਨਸਹਤ ਦ਼ੇ  ਅਨਿਕਾਰ ਕ਼ੀ ਹਿ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਨਵੱਚ, ਜਦਂੋ ਵ਼ੀ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਸਹਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਅਨਜਹ਼ੇ  ਅਨਿਕਾਰ ਹਿ 
ਨਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਿਾਂ ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਿ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਡ (ਦ ਕੋਡ) ਨਵੱਚ ਕ਼ੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਹ਼ੇ ਠਾਂ ਸਾਰ ਨਦੱਟਤ਼ੇ  ਗਏ 
ਹਿ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:

1. ਇੱਜਤ ਿਾਲ ਪ਼ੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵ਼ੇ

2. ਨਿਰਪੱਿ ਨਵਵਹਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇ

3. ਮਾਣ ਅਤ਼ੇ  ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ 

4. ਚੰਗ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਅਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦ਼ੇ  ਅਿੁਕੂਲ ਹੋਵ਼ੇ

5. ਚ਼ੀਜਾਂ ਿੰੂ ਉਸ ਤਰ਼ੀਕ਼ੇ  ਿਾਲ ਦੱਨਸਆ ਜਾਣ ਦਾ ਨਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਸਮਝਦ਼ੇ  ਹੋ

6. ਆਪਣ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਅਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ਼ੇ  ਤੁਹਾਿੰੂ ਜਾਣਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ਼ੇ  ਜਾਣ ਦਾ

7. ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਦ਼ੇ ਿਭਾਲ ਅਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ਼ੇ  ਚੋਣਾਂ ਕਰਿ ਦਾ

8. ਸਮਰਥਿ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ

9. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਦਾ ਨਕ ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਸਿਲਾਈ, ਅਨਿਆਪਿ ਜਾਂ ਿੋਜ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਿਾ ਚਾਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ

10. ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿ ਦਾ

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਾਣਿਾ ਚਾਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਉਹਿਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਇੱਥ਼ੇ  ਪੜ੍ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ:  
www.hdc.org.nz/your-rights/the-code-and-your-rights

ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ:

1. ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਆਰਡਰ ਨਜਿ੍ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ 'ਤ਼ੇ  ਰਨਹਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਿਾਲ ਹ਼ੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਨਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ 
ਵ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਨਕਉਟਂਨਕ ਕਾਿੰੂਿ ਅਿੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਡ ਦ਼ੇ  ਕੁਝ ਪਨਹਲੂ ਸ਼ੀਮਤ ਹਿ।

2. ਕੋਡ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਸਹਤ ਸ਼ੇਵਾਵਾਂ 'ਤ਼ੇ  ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਹੋਣ ਦ਼ੇ  ਹੋਰ ਪਨਹਲੂਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ 7 ਨਦਿਾਂ 
ਲਈ ਰਨਹਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 'ਤ਼ੇ  ਲਾਗੂ ਿਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਕੋਡ ਿੰੂ ਪੜੋ੍ ਅਤ਼ੇ  ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਿ, ਤਾਂ ਆਪਣ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ 'ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਨਸਹਤ ਸਟਾਫ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹ 
ਲਈ ਹ਼ੇ ਠਾਂ ਨਦੱਟਤ਼ੇ  ਿੰਬਰਾਂ 'ਤ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

� ਰਾਸ਼ਟਰਨਵਆਪ਼ੀ ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ  ਅਪੰਗਤਾ ਐਡਵੋਕ਼ੇ ਸ਼ੀ ਸ਼ੇ ਵਾ: 0800 555 050

� ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ  ਅਪੰਗਤਾ ਕਨਮਸ਼ਿਰ: 0800 11 22 33

ਟੈਸਨਟੰਗ ਸਨਹਮਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ
ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਹ਼ੇ ਠਾਂ ਨਦੱਟਤ਼ੇ  ਕਥਿਾਂ ਿੰੂ ਪੜੋ੍ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਹੰੁਦ਼ੇ  
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਂੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਿੰੂ ਸਮਝਦ਼ੇ  ਹੋ। ਹਰ਼ੇਕ ਟੈਸਟ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ 
ਟੈਸਨਟੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਨਹਮਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਪੰਿਾ 46 'ਤ਼ੇ  ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਡਸਏਨਬਲਟ਼ੀ 
ਕੋਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦ਼ੇ  ਤਨਹਤ ਆਪਣ਼ੇ  ਅਨਿਕਾਰਾਂ ਿੰੂ ਪੜ੍ਿ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹ ਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
� ਕੋਨਵਡ-19 ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਪਾਂਸ (ਆਈਸੋਲ਼ੇ ਸ਼ਿ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ) ਆਰਡਰ 2020 ਦ਼ੇ  ਤਨਹਤ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣਾ ਇੱਕ ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। 

� ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਦਿ 0/1 'ਤ਼ੇ  ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ (ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਛੋਟ ਿਹ਼ਂੀ), ਨਦਿ 3 ਅਤ਼ੇ  ਨਦਿ 5/6 ਕੋਨਵਡ-19 ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ 
ਨਰਸਪਾਂਸ (ਆਈਸੋਲ਼ੇ ਸ਼ਿ ਅਤ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ) ਆਰਡਰ 2020 ਦ਼ੇ  ਅਿੁਸਾਰ।

� ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੋਰ ਮੌਨਕਆਂ 'ਤ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਲੱਛਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਬਣ ਜਾਂਦ਼ੇ  ਜੋ, ਜਾਂ ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੰਨਜਲ 'ਤ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ 
ਕੋਨਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਨਟਵ ਆਉਦਂਾ ਹੈ।

� ਿਮੂਿਾ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰ ਨਕਨਰਆ ਅਸੁਨਵਿਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਸਹਤ ਲਈ ਿੁਕਸਾਿਦ਼ੇ ਹ ਹੋਣ ਵੱਜਂੋ ਿਹ਼ਂੀ ਜਾਣ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ।

� ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਟੈਸਟ ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਿਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦਾ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਨਵਡ-19 ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ।

� ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤ਼ੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਨਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਠ਼ੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ੇ  ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਸੁਨਵਿਾ ਜਾਂ ਿ਼ੇ ਤਰ ਨਵੱਚ ਭ਼ੇ ਨਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

� ਟੈਸਟ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਨਜਆਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਨਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਸਥਾਿਕ DHB ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਸਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਿਿ ਕਰਿ ਲਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟ਼ੀਿ ਨਵੱਚ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ, ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਨਜਆਂ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਨਿਆ ਜਾਵ਼ੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਨਜਆਂ ਦ਼ੀ ਨਰਪੋਰਟ ਨਮਨਿਸਟਰ਼ੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਿੰੂ 
ਨਦੱਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ  ਅਨਗਆਤ ਅੰਕਨੜਆਂ ਵਾਲ਼ੇ  ਡ਼ੇ ਟਾ ਿੰੂ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

� ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਬਾਰ਼ੇ  ਨਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਸਥਾਿਕ DHB ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਦਾ 
ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ। 

� ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਨਟੰਗ ਲਈ ਜਮ੍ਾ ਕਰਿ ਤਂੋ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਇਿਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵ਼ੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ਼ੇ  ਨਕ ਹੋਰ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਜੋਿਮਾਂ ਿੰੂ ਘੱਟ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਵਜਂੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੱੁਲ 20 ਨਦਿਾਂ ਤੱਕ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 

� ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਦ਼ੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਪ੍ਰ ਤ਼ੀ ਪ੍ਰ ਤ਼ੀਨਕਨਰਆ ਦ਼ੇ  ਹਹੱਸ਼ੇ  ਵੱਜਂੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਲਣਾ ਦ਼ੇ  ਉਦ਼ੇ ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਏਜੰਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕ਼ੀਤਾ 
ਜਾਵ਼ੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਂਚ, ਅਤ਼ੇ  ਅਪਰਾਿਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

� ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਜਗ੍ਾ 'ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਨਸਹਤ ਟ਼ੀਮ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਸਹਤ ਬਾਰ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਬਾਰ਼ੇ  ਦੱਸੋ ਜੋ ਟੈਸਨਟੰਗ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ ਹੈ।
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ਅੰਧਤਕਾ 2: ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਸਫਰ ਦ਼ੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਚਰਚਾ ਕਰਿ਼ੀ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 7 ਨਦਿਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਵੱਲਂੋ ਸੁਨਵਿਾ ਛੱਡਣ 
ਤਂੋ ਦੋ ਨਦਿ ਬਾਅਦ (ਨਦਿ 9) ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਸ਼ਂੀ 
ਿੈਗ਼ੇ ਨਟਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਤ਼ੀਜਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਹ਼ਂੀ ਕਰਦ਼ੇ , ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਨਹਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੱਿਣਾ ਹੋਵ਼ੇਗਾ। 
ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਜਾਣ ਸਮ਼ੇ ਂ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਿਾਲ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਸਫਰ ਦ਼ੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਚਰਚਾ ਕਰ਼ੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਾਸਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 
ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੀ ਰਵਾਿਗ਼ੀ ਬਾਰ਼ੇ  ਸੋਚਣ ਦ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਾਂ, ਇਹ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿੰੂ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਜਾ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ 
ਅਤ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਉੱਟਥ਼ੇ  ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਪਹੰੁਚੋਗ਼ੇ ।

ਇਹ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਪਹੰੁਚਣ ਦ਼ੇ  ਕੁਝ ਨਦਿਾਂ ਬਾਅਦ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵ਼ੇਗ਼ੀ। 

ਅੱਗੇ ਧਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਧਤਆਰ ਰੱਖੋ
� ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਆਪਣ਼ੀ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦ਼ੀ ਨਮਆਦ ਪੂਰ਼ੀ ਕਰਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ:

– ਮੁਕੰਮਲ ਨਰਹਾਇਸ਼਼ੀ ਪਤਾ
– ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਵ਼ੇਰਵ਼ੇ  ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਆਪਣ਼ੇ  ਘਰ / ਨਰਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਸਫਰ ਕਰੋਗ਼ੇ  ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਕੱਥ਼ੇ  ਪੂਰਾ ਕਰੋਗ਼ੇ । 

ਨਮਸਾਲ ਲਈ, ਕ਼ੀ ਤੁਸ਼ਂੀ ਘਰ਼ੇ ਲੂ ਉਡਾਣ ਲਓਗ਼ੇ  ਜਾਂ ਕ਼ੀ ਇੱਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਘਰ ਨਲਜਾਣ ਲਈ ਆਏਗਾ। 
– ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਵਾਈ-ਅੱਟਡ਼ੇ  ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਸ਼ਟਲ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਨਲਜਾਏ ਜਾਣ ਦ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ, ਸਵਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਕੱੁਲ ਨਗਣਤ਼ੀ, ਕਮਰਾ 

ਿੰਬਰ, ਅਤ਼ੇ  ਰਵਾਿਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਫਲਾਈਟ ਅਤ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਵ਼ੇਰਵ਼ੇ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।

� ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦ਼ੀ ਯੋਜਿਾ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਟ਼ੀਮ ਿੰੂ ਦੱਸੋ ਅਤ਼ੇ  ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗ਼ੇ ।

� ਨਕਸ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਵ਼ੇਰਵ਼ੇ  ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੁਨਵਿਾ ਤਂੋ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

�  ਜਮ਼ੀਿ਼ੀ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਜਿ੍ਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਸਾਿੰੂ ਜਾਣਿ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਹੋਰ ਸ਼ਨਹਰ ਦ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਨਿਆਿ ਨਦਓ ਨਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਹਵਾਈ ਅੱਟਡ਼ੇ  'ਤ਼ੇ  ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ, ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ 
ਉਡਾਣ ਏਅਰਲਾਈਿ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰਿ ਦ਼ੀ ਸਨਥਤ਼ੀ ਨਵੱਚ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੀ ਫਲਾਈਟ ਿੰੂਦੁਬਾਰਾ ਬੱੁਕ ਕਰਿ ਲਈ ਨਸੱਿ਼ੇ  ਏਅਰਲਾਈਿ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਵ਼ੇਰਨਵਆਂ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਫਲਾਈਟ ਨਟਕਟ ਦ਼ੇ ਿੋ ਨਕ ਤੁਸ਼ਂੀ ਫਲਾਈਟ ਿੰੂ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱੁਕ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  
ਹੋ।

ਅੰਧਤਕਾ 3: ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਅਨਿਕਾਰ 
ਹੇਠਾਂ ਧਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਧਵਿਾ ਧਵੱਚ ਰਧਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਨਵਡ-19 ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਪੌਸਂ ਆਰਡਰ 2020 (ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲ਼ੇ  ਨਕਸ਼ੇ  ਹੁਕਮ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੁਨਵਿਾ ਅੰਦਰ ਰਨਹਣਾ ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  
ਜਰੂਰ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲਂੈਡ ਿੰੂ ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਫੈਲਾਵ ਤਂੋ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਹੈ। 

ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਿਕਲ ਇੱਥ਼ੇ  ਉਪਲਬਿ ਹੈ: www.pco.govt.nz/Covid-19-legislation 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਬਗੈਰ ਨਕਸ਼ੇ  ਦ਼ੇ ਰ਼ੀ ਤਂੋ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਸਮ਼ੇ ਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਖ਼ਰਚ਼ੇ  ’ਤ਼ੇ  ਇੱਕ ਵਕ਼ੀਲ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ  ਨਿਰਦ਼ੇ ਸ਼ ਦ਼ੇ ਣ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਗੁਪਤ ਮਾਹੌਲ 
ਨਵੱਚ ਆਪਣ਼ੇ  ਵਕ਼ੀਲ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ ਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕ਼ੀਲ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਮਲਣ ਦ਼ੇ  ਯੋਗ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋਵ਼ੇਗਾ।

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਧਕੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 
ਤੁਸ਼ਂੀ ਇਹਿਾਂ ਤਂੋ ਮੁਫਤ ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਸਲਾਹ ਅਤ਼ੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ:

ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਂੇਦਰ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਕ਼ੇ ਂਦਰ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਮੁਫਤ ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ ਜੋ ਵਕ਼ੀਲ ਿੰੂ 
ਨਮਲਣ ਦ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਹ਼ਂੀ ਰੱਿਦ਼ੇ । ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਅਤ਼ੇ  ਸੰਪਰਕ ਵ਼ੇਰਵ਼ੇ   
communitylaw.org.nz 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ

ਨਾਗਧਰਕ ਸਲਾਹ ਧਬਊਰੋ

ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਚ਼ੀਜ ਬਾਰ਼ੇ  ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ — ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਸਥਾਿਕ ਿ਼ੇ ਤਰ ਅਤ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ। 
 ਤੁਸ਼ਂੀ CABNZ ਰਾਸ਼ਟਰ਼ੀ ਦਫਤਰ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ admin@cab.org.nz ਿੰੂ ਈਮ਼ੇਲ ਕਰਕ਼ੇ  
ਜਾਂ 0800 367 222 'ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰਕ਼ੇ

Youth Law (ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੰੂਨ)

25 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ਼ੇ  ਸਾਰ਼ੇ  ਬੱਨਚਆਂ ਅਤ਼ੇ  ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਿੰੂਿ਼ੀ ਸ਼ੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
0800 884 529  'ਤ਼ੇ  ਕਾਲ ਕਰੋ
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ਅੰਧਤਕਾ 4: ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਨਕਵ਼ੇ ਂ ਪਨਹਿਣਾ ਅਤ਼ੇ  
ਉਤਾਰਿਾ ਹੈ
ਇਹ ਪ੍ਰ ਬੰਧਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਧਵਿਾਵਾਂ (MIQF) ਧਵੱਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਲਈ ਖਾਸ ਸੇਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਂੋ ਯੋਗ ਮਾਸਕ ਹੀ ਪਧਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮੱ.ਆਈ.ਧਕਊ.ਐਫੱ.(MIQF) ਵੱਲਂੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੁਧਵਿਾ ਧਵੱਚ ਰਧਹਣ ਸਮਂੇ ਮੁੜ ਵਰਤਂੋ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੇਸ ਕਵਧਰੰਗਜ਼ ਦੀ ਆਧਗਆ ਨਹੀ ਂਹੰੁਦੀ।

ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਇਿ੍ਾਂ ਫ਼ੇ ਸ ਮਾਸਕਾਂ ਿੰੂ ਨਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ਼ੀ ਹ਼ੀ ਪਨਹਿਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ – ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮ਼ੇ ਂ ਹਰ ਵਾਰ਼ੀ ਿਵਾਂ 
ਫ਼ੇ ਸ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ੇ  ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ਼ੀ ਵਰਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਫ਼ੇ ਸ ਮਾਸਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹਿ, ਤਾਂ MIQF ਸਟਾਫ ਿਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ ਅਤ਼ੇ  ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਗ਼ੇ ।

ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨਣ ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

1.  ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਆਪਣਾ ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ ਪਨਹਿਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ, ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥਾਂ ਿੰੂ ਿੋ 
ਅਤ਼ੇ  ਸੁਕਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦ਼ੇ  ਸੈਿ਼ੇ ਟਾਈਜਰ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ।

5.  ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥ ਿੋ ਅਤ਼ੇ  ਸੁਕਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦ਼ੇ  
ਸੈਿ਼ੇ ਟਾਈਜਰ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ।

3.  ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨੋ।
ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਿੱਕ, ਮੰੂਹ ਅਤ਼ੇ  ਠੋਡ਼ੀ ਉੱਤਤ਼ੇ  ਰੱਿੋ, ਅਤ਼ੇ  
ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਰੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੇ  ਕੰਿਾਂ ਦ਼ੇ  ਉੱਪਰ 
ਤਂੋ ਤਣ਼ੀਆਂ ਲੱਗਾ ਨਦਓ। ਨਚਹਰ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਆਪਣ਼ੇ  ਿੱਕ ਦ਼ੇ  
ਉਭਰਵ਼ੇ ਂ ਹਹੱਸ਼ੇ  ਉੱਤਤ਼ੇ  ਚੰਗ਼ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਾਲ ਬੰਿੋ੍।

ਆਪਣ਼ੇ  ਮਾਸਕ ਦ਼ੇ  ਮੂਹਰਲ਼ੇ  ਹਹੱਸ਼ੇ  ਿੰੂ ਛੂਹਣਾ। ਆਪਣਾ ਨਚਹਰਾ ਛੂਹਣਾ। ਆਪਣ਼ੇ  ਫ਼ੇ ਸ ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਨਹਲਾਉਣਾ-ਜੁਲਾਉਣਾ।

2.  ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੇਖੋ।
ਇਹ ਯਕ਼ੀਿ਼ੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਇਹ ਸਾਫ, ਿੁਸ਼ਕ ਅਤ਼ੇ  
ਿੁਕਸਾਿਗ੍ਰਸਤ ਿਹ਼ਂੀ ਹੈ।

4.  ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਘੰਧਟਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਪਧਹਲਾਂ ਬਦਲੋ, ਜੇ 
ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਧਸੱਲ੍ਹ ਾ, ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰ ਸਤ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਿਬ਼ੇ ੜਾ ਕੂੜ਼ੇ ਦਾਿ ਨਵੱਚ ਕਰ ਨਦਓ। 

ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨਣਾ:

1.  ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਆਪਣ਼ੇ  ਨਚਹਰ਼ੇ  ਦਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਿ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ, ਆਪਣ਼ੇ  
ਹੱਥ ਿੋਵੋ ਅਤ਼ੇ  ਸੁਕਾਓ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦ਼ੇ  ਸੈਿ਼ੇ ਟਾਈਜਰ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰੋ।

2.  ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਉਤਾਰੋ।
ਆਪਣ਼ੇ  ਕੰਿਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਤਣ਼ੀਆਂ ਿੰੂ ਉਤਾਰ ਕ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  
ਨਚਹਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਪਰ੍ਾਂ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣਾ ਨਚਹਰ਼ੇ  ਦਾ ਮਾਸਕ 
ਉਤਾਰੋ। 

4.  ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਆਪਣ਼ੇ  ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ ਿੰੂ ਉਤਾਰਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣ਼ੇ  ਹੱਥਾਂ ਿੰੂ ਿੋਵੋ ਅਤ਼ੇ  
ਸੁਕਾਓ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦ਼ੇ  ਸੈਿ਼ੇ ਟਾਈਜਰ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ।

3.  ਫੇਸ ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਧਨਬੇੜਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਧਵੱਚ ਕਰ 
ਧਦਓ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤ਼ੇ  ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ  ਫ਼ੇ ਸ ਮਾਸਕਾਂ ਿੰੂ ਮੁੜ ਵਰਤਣ 
ਦ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਿੰੂ ਕ਼ੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦ਼ੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਾ 
ਕਰੋ।

ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਧਕਵਂੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ:
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ਆਪਣ਼ੇ  ਭਾਈਚਾਰ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਨਿਊ ਜ਼ੀਲਂੈਡ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਿੰਿਵਾਦ। 
ਹ਼ੇ ਠਾਂ ਕੁਝ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਨਦੱਟਤ਼ੇ  ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ ਬਾਰ਼ੇ  ਅਸ਼ਂੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪ੍ਰ ਬੰਨਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਸਮ਼ੇ ਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਹੰਦ਼ੇ  ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਤ਼ੇ  ਹੋਰਿਾਂ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਦ਼ੇ  ਹਿ ਅਤ਼ੇ  ਕੋਨਵਡ-19 ਦ਼ੇ  ਫੈਲਾਵ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ਼ੇ  ਹਿ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਹ਼ਂੀ 
ਕਰਦ਼ੇ , ਤਾਂ ਇਸ ਦ਼ੇ  ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਭੁਗਤਣ਼ੇ  ਪੈ ਸਕਦ਼ੇ  ਹਿ ਨਜਵ਼ੇ ਂ ਨਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਵੱਚ ਵੱਿ ਸਮਾਂ।

ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਨਕ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਅਪੌਇੰਟਮਂੈਟ ਿਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦ਼ੀ, ਤੁਸ਼ਂੀ ਤਾਜਾ 
ਹਵਾ ਲਈ ਜਾਂ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕ਼ੀਤ਼ੇ  ਸਮ਼ੇ ਂ ਅੰਦਰ ਿਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦ਼ੇ  ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਵਰਗ਼ੀ ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ 
ਿਹ਼ਂੀ ਹੰੁਦ਼ੀ।
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣ਼ੀ ਪਹੰੁਚ ਦ਼ੇ  24 ਘੰਨਟਆਂ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਟੈਸਟ ਿਤ਼ੀਜ਼ੇ  ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ 
ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦ਼ੀ ਆਨਗਆ ਿਹ਼ਂੀ ਹੋਵ਼ੇਗ਼ੀ।

ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਣ ਤਂੋ ਪਧਹਲਾਂ ਧਚਹਰੇ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਧਹਨੋ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਦੱਟਤ਼ੇ  ਗਏ ਨਚਹਰ਼ੇ  ਦ਼ੇ  ਮਾਸਕ ਹਰ ਵ਼ੇਲ਼ੇ  ਪਨਹਿੋ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜਾ ਿੋਲ੍ਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ 
ਹੰੁਦ਼ੇ  ਹੋ, ਜਾਂ ਜ਼ੇਕਰ ਨਕਸ਼ੇ  ਿੰੂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਭੋਜਿ ਅਤ਼ੇ  ਲਾਉਡਂਰ਼ੀ ਲਂੈਦ਼ੇ  ਹੋ, ਆਪਣ਼ੇ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਅਤ਼ੇ  ਕਪੜ਼ੇ  ਰੱਿਦ਼ੇ  ਹੋ, ਜਦਂੋ 
ਤੁਸ਼ਂੀ ਤਾਜਾ ਹਵਾ ਜਾਂ ਨਸਗਰਟਿੋਸ਼਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ  ਿ਼ੇ ਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹੋ, ਕੋਨਵਡ-19 ਜਾਂਚ ਸਮ਼ੇ ਤ 
ਨਕਸ਼ੇ  ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਅਪੌਇੰਟਮਂੈਟ ਲਈ ਜਾਂਦ਼ੇ  ਹੋ, ਅਤ਼ੇ  ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਵਰਗ਼ੀ ਐਮਰਜਂੈਸ਼ੀ ਨਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਕਮਰਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹੋ 
ਹਮ਼ੇਸ਼ਾ ਹੋਰਿਾਂ ਿਾਲਂੋ 2 ਮ਼ੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕ਼ੇ  ਰੱਿੋ ਨਸਵਾਏ ਉਿ੍ਾਂ ਤਂੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਬੱਬਲ (ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰਵਾਰ/ਪਾਰਟਿਰ) ਨਵੱਚ ਹੰੁਦ਼ੇ  
ਹਿ।

ਧਕਸੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਧਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ
ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਕਸ਼ੇ  ਵ਼ੀ ਸਮ਼ੇ ਂ ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਨਕਸ਼ੇ  ਮੁਲਾਕਾਤ਼ੀ ਿੰੂ ਿਹ਼ਂੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦ਼ੇ । ਨਕਸ਼ੇ  ਅਨਜਹ਼ੇ  ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਦਾਿਲ ਿਾ 
ਹੋਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ਼ੇ  ਬੱਬਲ ਨਵੱਚ ਿਹ਼ੀ ਹੰੁਦਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜ਼ੇ  ਤੁਸ਼ਂੀ ਨਬਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦ਼ੇ  ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਹ਼ੀ ਰਹੋ ਅਤ਼ੇ  ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਨਸਹਤ ਟ਼ੀਮ ਿੰੂ ਫੋਿ 
ਕਰੋ।
ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰ਼ੇ  ਸਲਾਹ ਦ਼ੇ ਣਗ਼ੇ  ਨਕ ਅੱਗ਼ੇ  ਕ਼ੀ ਕਰਿਾ ਹੈ।

ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸ਼ੇ  ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਫੋਿ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਦਆਂ ਨਰਸੈਪਸ਼ਿ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਕੋਈ ਿਾ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤ਼ੀ ਨਦਿ ਨਵੱਚ 24 ਘੰਟਟ਼ੇ  ਉਪਲਬਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਨਸਹਤ ਅਤ਼ੇ  ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਟ਼ੀਮਾਂ ਵ਼ੀ ਨਦਿ ਨਵੱਚ 24 ਘੰਟਟ਼ੇ , ਹਫਤ਼ੇ  ਨਵੱਚ 7 ਨਦਿ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਪਲਬਿ 
ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਿ। ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸ਼ਂੀ ਆਪਣ਼ੇ  ਅਤ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਵਹਾਿਾਉ (ਪਨਰਵਾਰ) ਦ਼ੀ ਸਰ਼ੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਿਨਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਬਾਰ਼ੇ  ਨਚੰਤਾ ਕਰਿ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੰਦ਼ੇ  ਹੋ ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਿਾਸ ਨਸਹਤ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ  ਆਪਣ਼ੇ  ਕਮਰ਼ੇ  ਨਵੱਚ ਫੋਿ ਰਾਹ਼ਂੀ ਉਿ੍ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰੋ। 
ਤੁਸ਼ਂੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤ਼ੇ , ਉਸ ਜਗ੍ਾ ’ਤ਼ੇ  ਮੌਜੂਦ ਆਪਣ਼ੀ ਿਰਨਸੰਗ ਟ਼ੀਮ ਦ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲ ਆਪਣ਼ੀ ਸੁਨਵਿਾ ਨਵਿ਼ੇ  ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦ਼ੇ  ਕਨਲਨਿਸ਼਼ੀਅਿ ਤੱਕ 
ਵ਼ੀ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦ਼ੇ  ਹੋ। 
ਧਰਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧਨਕਲੋ।
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