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ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਿਧ ਸਭਾਲ
ੰ
(ਿੇਜ਼ੀਡੇਨਸ਼ੀਅਲ ਏਜ਼ਡ
ਕੇਅਿ) ਪਦਾਤਾਵਾਂ
੍ਰ
ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਿਧ ਸਭਾਲ
ੰ
ਪਦਾਤਾਵਾਂ
੍ਰ
ਲਈ ਕਿੋਨਾਵਾਇਿਸ (COVID-19) ਨਾਲ
ਸਿਰਧਤ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਰਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਪੀਰਿਤ ਲਕਾਂ
ੰ ੰ
ੋ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨਾ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਿਰਧ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਆਰਾ
ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ
ੁ
ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਗ ਕ੍ਨਯੰਤਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਪੀਕ੍ਿਤ ਲਕਾਂ
ੋ ਲਈ ਕੱੁ ਝ ਕ੍ਵਚਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕ੍ਦੱਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ
ਹੋ, ਤਾਂ ਕ੍ਸੱਧੇ ਉਨਾਂ੍ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.
ੁ ਕ੍ਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਪੀਕ੍ਿਤ ਕ੍ਕਸੇ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕ੍ਸਹਤ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਚਕ੍ਤਤ
ੰ
(ਿਾਕਟਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਿ੍ ਹੇ ਕੱੁ ਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕ੍ਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਕ੍ਵਤ ਲਕਾਂ
ੈ
ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕ੍ਵਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਨਲ
ਰਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਪਾਇਨ ਤੋਂ
1800 100 500 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਿਣਨੀਤੀਆਂ
ਕਿੋਨਾਵਾਇਿਸ ਿਾਿੇ ਵਧੇਿੀ ਰਿਤਾ
ੰ ਨੰ ੂ ਘਟਾਉਣਾ
ੱ
• ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਕ੍ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਕਸੇ ਅਕ੍ਧਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕ੍ਲੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਕ੍ਜਵੇਂ ਕ੍ਕ
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਿਲ ਦਾ ਕ੍ਸਹਤ ਕ੍ਵਭਾਗ)
• ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ 24–ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਰਾਂ ਨੰੂ ਿੰਦ ਕਰਕੇ ਮੀਕ੍ਿਆ ਤੋਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
ੰ
• ਉਨਾਂ੍ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਕ੍ਚਕ੍ਤਤ
ਹਨ ਕ੍ਕ
ਕੀ ਵਾਪਰ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ
• ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਨੱਜੀ ਸੁਰੱਕ੍ਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰੇ ਮੁਿ ਕ੍ਦਲਾਸਾ ਦੇਣੀ
• ਵਰਤਮਾਨ ਸਕ੍ਥਤੀ ਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਮੋਰੀ ਏਿਸ ਅਤੇ ਕ੍ਵਜ਼ੁਅਲ ਪ੍ਰਾਮਪਟਸ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
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• ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਕ੍ਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਨਯਕ੍ਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਿਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ ਤੋਂ ਪੁੱਕ੍ਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਉਨਾਂ੍ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨਾਂ੍ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ
• ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲਿਾਤ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕ੍ਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ
• ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਕ੍ਣਤ ਕਰਨਾ ਕ੍ਕ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਕ੍ਕਹੋ ਕ੍ਜਹਾ ਮਕ੍ਹਸੂਸ ਕਰ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ
• ਮੁਿ ਕ੍ਦਲਾਸਾ ਦੇਣੀ
• ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਾਮਣ
੍ਹ ੇ COVID-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕ੍ਵੱਚਕਾਰ ਗੱਲਿਾਤਾਂ, ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ
ਕ੍ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
• ‘ਲਾਕਿਾਉਨ’, ‘ਮਹਾਂਮਾਰੀ’, ਜਾਂ ‘ਸੰਕਟਕਾਲ’ ਵਰਗੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਿੱਚਣਾ
ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਲਕਿਤਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਿ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨਾ
ੰ
• ਪਕ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਭੰਨ-ਕ੍ਭੰਨ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਕ੍ਕ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸੰਿੰਧ ਕ੍ਵੱਚ ਲਾਗ ਕ੍ਨਯੰਤਰਨ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਉਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਕ੍ਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਜੇ ਕ੍ਵਕ੍ਜ਼ਟਰ ਿੀਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
ੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
• ਕ੍ਵਕ੍ਜ਼ਟਰਾਂ ਨੰੂ , ਕ੍ਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਮਾਕ੍ਜਕ ਦਰੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਉਨਾਂ੍ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕ੍ਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕ੍ਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਕ੍ਵਕ੍ਜ਼ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ
• ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਿਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕ੍ਵੱਚ ਕ੍ਕਸੇ ਖਾਸੇ ਨਾਮਜਦ ਖੇਤਰ ਕ੍ਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਕ੍ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕ੍ਕ ਕ੍ਕਸੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਕ੍ਵੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
• ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ ਦੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸੰਚਾਰ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ
ਭਲਾਈ ਿਾਰੇ ਕ੍ਨਯਕ੍ਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਿੇਟ ਦੇਣੇ
ੁ
ੁ
• ਤਹਾਿੇ
ਦਆਰਾ
ਸਥਾਪਤ ਲਾਗ ਕ੍ਨਯੰਤਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿ ਕ੍ਦਲਾਸਾ ਦੇਣੀ
• ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕ੍ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ - iPad, ਵੀਕ੍ਿਓ ਕਾਲ ਐਪਸ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਜਾਂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਕ੍ਿਆ ਮੈਸੇਕ੍ਜੰਗ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। Skype ਜਾਂ FaceTime ‘ਤੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟਾਂ
ਿੁੱਕ ਕਰਨਾ
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• ਸੂਝਵਾਨ ਿਣਨਾ ਅਤੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਚੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨਾ
• ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ ਦੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ ਦੀਆਂ ਕ੍ਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕ੍ਸਰ ਜਵਾਿ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਕ੍ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ
• ਜੇ ਤਸੀਂ
ੁ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਿ ਨਾ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਨੰੂ ਰੇਫਰ ਕਰਨਾ
• ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕ੍ਕ ਇਹ ਹਰ ਕ੍ਕਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਸ਼ਿੀਿਕ ਤਦਿੂ
ਸਤੀ ਿਣਾਏ ਿਖਣਾ
ੰ
ੱ
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕ੍ਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀਕ੍ਿਤ ਲਕਾਂ
ੋ ਨੰੂ ਅਕ੍ਤਕ੍ਰਕਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿ
ੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕ੍ਕ ਲਾਗ ਕ੍ਨਯੰਤਰਨ ਕਾਰਜਕ੍ਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• ਕ੍ਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀਕ੍ਿਤ ਲਕਾਂ
ੋ ਨੰੂ ਹੱਥ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਕ੍ਵੱਚ ਅਕ੍ਤਕ੍ਰਕਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲਿ
ੋ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕ੍ਦੱਤੇ ਪੰਜ ਸੁਝਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਨਾਲ ਜੁਿ੍ ਹੇ ਹਨ:
ੁ ੂ ਕ੍ਨਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਇਨ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕ੍ਵਚਾਰ
° ਿਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਕ੍ਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਨਕਲ
ੋ ਨੰੂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕ੍ਦਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕ੍ਕ ਉਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਕਰਨਾ ਕ੍ਜਸਨਾਲ ਕ੍ਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀਕ੍ਿਤ ਲਕਾਂ
20 ਸਕ੍ਕੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਿੁਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
° ਉਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕ੍ਵਖਾਉਣਾ। ਉਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਕ੍ਕੰਟਾਂ ਲਈ
ਹੱਥ ਯੋਣ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕ੍ਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ੍ਹਣਾ
° ਜੇ ਕ੍ਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਪੀਕ੍ਿਤ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕ੍ਸੰਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਂਿ
ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਿੈਕਟੀਕ੍ਰਅਲ ਹੈਂਿ ਵਾਇਪ ਇਸਦੇ ਤਤਕਾਕ੍ਲਕ ਕ੍ਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਂਿ
ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਕ੍ਸਰਫ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਲੇ ਨਾ ਹੋਣ
° ਉਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਕਸੇ ਕ੍ਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਹਣੀ ਕ੍ਵੱਚ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਕ੍ਿੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਧਾਵਾ
ੂ ਦਾਨ ਕ੍ਵੱਚ ਸੁੱਕ੍ਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਕ੍ਕ ਇਸਦੇ ਿਾਅਦ ਕ੍ਟਸ਼ੂ ਨੰੂ ਕਿੇ
° ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਜੁਿ੍ ਹੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਵੈੱਿਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/
how-to-wash-and-dry-hands
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ਉਰਿਤ ਸਾਮਾਰਜਕ ਸਪਿਕ
ੰ
ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਿ ਕਿਨਾ
• ਵਸਨੀਕਾਂ ਕ੍ਵੱਚਕਾਰ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕ੍ਵੱਚਕਾਰ ਿਿੀ ਕ੍ਸਸਟਰ (ਗਕ੍ਹਰੇ ਦੋਸਤ ਿਣਾਉਣ ਦੀ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕ੍ਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿਣ ਸਕਣ
• ਕ੍ਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਾਕ੍ਜਕ ਦਰੀ
ਸਾਮਾਕ੍ਜਕ ਸਮਰਥਨ ਿਣਾਏ
ੂ ਦੇ ਕ੍ਸਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਿੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਆਰਾ
ੁ
ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕ੍ਧਆਨ ਦੇਣਾ (ਕ੍ਜਵੇਂ ਕ੍ਕ ਵੱਿੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ)
• ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲਕ
ੋ ਇਸ ਕ੍ਵੱਚ ਸ਼ਾਕ੍ਮਲ ਹੋ ਸਕਣ
• ਇੰਟਰੇਕਕ੍ਟਵ ਗੇਮਾਂ ਖੇਿਣ ਲਈ ਔਵਰਹੇਿ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ (ਕ੍ਿੰਗੋ ਗੇਮ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)
• ਿਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਨਯਕ੍ਮਤ ਮੌਕ੍ਕਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਜੱਥੇ ਅਕ੍ਜਹਾ
ਕਰਨਾ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕ੍ਹੱਸਾ ਹੋਵੇ
• ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਦਆਰਾ
ਕ੍ਲੱਖੀਆਂ ਕ੍ਚੱਠੀਆਂ ਿਿਣ
ਲਈ
ੁ
ੱ
ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਕਲ
ਤੋਂ ਕ੍ਚੱਠੀਆਂ ਕ੍ਲੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਿਾਇੰ
ੂ ਦੇ ਿਕ੍ਚਆਂ
ੱ
ਡ੍ਰਾ ਗ ਿਣਾ ਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜਣ
ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ
• ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੱੁ ਝ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕ੍ਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਕ੍ਕਸੇ ਕਰਸੀ
‘ਤੇ ਿੈਠ ਕੇ ਜਾਂ
ੁ
ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਕ੍ਵੱਚ
• ਿਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਪਗ੍ਰ
੍ਰੋ ਾਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਆਨਲਾਇਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਕ੍ਜਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ iPads ਵਰਗੀ
ਤਕਨਾਲਜੀ
ੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਇਨਾਂ੍ ਕ੍ਵਕਲਪਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਸ਼ਾਕ੍ਮਲ ਹਨ: ‘A better visit’ ਐਪ
(dementialearning.org.au/technology/a-better-visit-app/),
ਵਰਚੁਅਲ ਕ੍ਚਿੀਆਘਰ (virtual zoo) (zoo.org.au/animal-house) ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ
ਅਜਾਇਿ ਘਰ (virtual museum) (artsandculture.google.com/)
• ਹੋਰ ਗਤੀਕ੍ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕ੍ਜਵੇਂ ਕ੍ਕ ਕਲਕ੍ਰੰਗ-ਇਨ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਫੋਲਕ੍ਿੰਗ, ਜ਼ੁਰਾਿਾਂ ਕ੍ਮਲਾਉਨੀਆਂ,
ਕ੍ਫਲਮਾਂ, ਕ੍ਕਤਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਨਾ
ਉਭਿਦੇ ਰਵਹਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣਾ
• ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਿਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕ੍ਖਆ ਵਧਾਉਣਾ। ਕ੍ਨੱਜੀ ਸੰਭਾਲ
ੈ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕ੍ਵਧੀਆਂ ਕ੍ਵੱਚ ਭਾਗ ਲਣ
• ਕ੍ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਕ੍ਨਯਕ੍ਮਤ ਰੂਟੀਨ ਨੰੂ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣਾ
• ਿੋਰ ਹੋਣ (ਅਕਣ) ਤੋਂ ਿੱਚਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕ੍ਦਨ ਕ੍ਵੱਚ ਸੋਣ ਜਾਂ ਝਪਕੀ ਲਣ
ੈ ਨੰੂ
ਘੱਟ ਕਰਨਾ
• ਕਦਰਤੀ
ਧੂੱਪ ਤਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦਵਾਉਣਾ
ੁ
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• ਕ੍ਜਨਾਂ੍ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਕ੍ਵੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਲ-ਦਆਲ
ੇ ੁ
ੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਕ੍ਮਲ ਹੈ,
ਉਨਾਂ੍ ਨੰੂ ਕ੍ਨਯਕ੍ਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ
੍ਹ ੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਸਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕ੍ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ
• ਜੇ ਕ੍ਵਹਾਰਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀ ਸਾਮਣ
• ਿਦਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧੇ ਕ੍ਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕ੍ਜਹੇ ਤਰੀਕ੍ਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਕ੍ਜਨਾਂ੍ ਕ੍ਵੱਚ ਦਵਾਈ ਕ੍ਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਕ੍ਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ
• ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸੀਕ੍ਮਤ ਪਹੁੰਚ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਵਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਾਮਪਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
• ਪਾਿੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਕ੍ਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿੱਚਣਾ
• ਿਦਲੇ ਹੋਏ ਕ੍ਵਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਕ੍ਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਮਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ (ਕ੍ਜਵੇਂ ਕ੍ਕ
CAUSEd – ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ dementialearning.org.au ਵੇਖੋ ਅਤੇ
‘behaviours’ ਸਰਚ ਕਰੋ)
• ਜਾਂ Dementia Behaviour Management Advisory Service (DBMAS) ਨਾਲ
1800 699 799 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਵਧੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਿੀ ਨਸ਼ਨਲ
ਰਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰੂ
ੈ
1800 100 500 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ੱ
੍ਰੋ ਾਮ
Centre for Dementia Learning ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਸਕ੍ਖਅਕ
ਪਗ੍ਰ
ਉਪਲਿਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਿਰਧ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉੱਤੇ ਕ੍ਦੱਤੇ ਕਈ ਮੁੱਕ੍ਦਆਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਧਆਨ
ੁ
ਦੇ ਸਕਣ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ 1300 DEMENTIA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤਸੀਂ
Dementia Australia ਦੀ ਲਾਇਿ੍ਰੇਰੀ dementia.org.au/library
‘ਤੇ ਕ੍ਵਆਪਕ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਉੱਤੇ ਕ੍ਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Alzheimer’s Disease Chinese (ADC) ਦਆਰਾ
ੁ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਕ੍ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ
Alzheimer’s Disease International ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ। ਤਸੀਂ
ੁ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.alz.co.uk/news/covid-19-sharing-experience-and-advice-from-adis-memberassociation-in-china
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਕ੍ਥਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਸਰਫ ਇੱਕ ਗਾਈਿ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ
ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਕ੍ਥਤੀ ਲਈ ਢੱੁ ਕਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.health.gov.au/news/healthalerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert ਵੈੱਿਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।
Dementia Australia ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕ੍ਵੱਚ Alzheimer’s Disease International ਅਤੇ
Alzheimer’s Chinese ਦਆਰਾ
ੁ
ਕ੍ਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਨਾਂ੍ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹੈ।
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