
ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 

ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਜਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ

ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ COVID-19 ਦੀ ਸਜਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਰਹੇ ਹਾਂ*

ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੰਦ ਜਾਂ ਰੱਦ

• ਕੂੜਾਦਾਨ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨਾ

• ਘਾਹ ਕੱਟਣਾ

• ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ

• ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਰੈਸ਼ਨ

• ਭੋਜਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਿਆ

• ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਰੁਿ ਿਾਹਕਾਂ 
ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ

• ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਬੰਧਨ

• ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

• ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਾਜਰੈਕਟ

• ਬਾਲਵਾੜੀਆਂ (ਜਕੰਡਰਿਾਰਟਨ)

• ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਸਹਤ 
ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

• ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ - ਈ-ਜਕਤਾਬਾਂ, 
ਆਡੀਓਬੁੱ ਕਾਂ, ਜਡਜੀਟਲ ਰਸਾਜਲਆਂ 
ਅਤੇ ਸਟ੍ੀਮ ਜਫਲਮਾਂ ਉਧਾਰ ਲਰੈਣ 
ਲਈ yprl.vic.gov.au/eLibrary ‘ਤੇ 
ਜਾਓ

• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਜਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ 
ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਏ

• ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫੋਨ 
ਦੁਆਰਾ

• ਜਬਲਜਡੰਿ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

• ਅਸਮਰੱਿਤਾ ਪਾਰਜਕੰਿ ਪਰਜਮਟ, 
ਡਾਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ

• ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ
• ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰ (ਕਜਮਉਜਨਟੀ 

ਸੈਂਟਰ)
• ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ)
• ਖੇਡ ਦੇ ਮਰੈਦਾਨ, ਸਕੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 

ਬਾਰ-ਬੇ-ਜਕਊ ਖੇਤਰ
• ਪੂਲ ਅਤੇ ਜਜੱਮ (ਅੰਦਰ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰ)
• ਪਲੈਂਟੀ ਰੇਂਜਜ਼ ਆਰਟਸ ਐਡਂ 

ਕਨਵਰੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
• ਿਰਾਉਜਲੰਿ ਫਰੋਿ ਿੋਲਫ ਕੋਰਸ
• ਕੂੜਾ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
• ਸਮਾਿਮ

ਜਵਟਲਸੀਅ ਜਸਟੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਰਹਾ ਹਰੈ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ 
ਰਜਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਰੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਹਰੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ  
ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵੱਚ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਿ ਨੰੂ ਜਦਨੋ-ਜਦਨ ਪ੍ਭਾਜਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੈ।

GYM
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ਸਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫਰੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੈ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖੋ

ਜ਼ਕੁਾਮ, ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਿੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ 
ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੰਘ ਜਾਂ ਜਛੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਜਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲਰੈਣ ਜਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਓ।

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਜਆਂ ਜਵਚਕਾਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

1.5 metres

ਜਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਹੋ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਅਕਸਰ 
ਧੋਵੋ

COVID-19 ਸਜਿਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਿੇ ਜਾਓ:  
ਆਸਟ੍ੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਿ 

health.gov.au 

ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਭਾਿ ਜਵਕਟੋਰੀਆ 
coronavirus.vic.gov.au

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਦਾ ਹਰੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹਰੈ, ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1800 675 398 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਸਰਫ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਵੱਚ ਜਟ੍ਪਲ ਜ਼ੀਰ ੋ(000) ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਸੂਚਜਤ ਰਹੋ, ਘਰ ਵਜੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਜਅਤ ਰਹੋ

 ਫੋਨ: 9217 2170 
  ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰ ੇ8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ  

ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ
 ਜਸਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਜਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ

 ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੁੱ ਛਜਿੱਛਾਂ: 
 ਫੋਨ 9217 2259 ਜਾਂ ਈਮੇਲ  
	 buildplan@whittlesea.vic.gov.au

 ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ: 
  133 677 (9217 2170 ਲਈ ਪੱੁਛੋ)

*ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
 ਈਮੇਲ: info@whittlesea.vic.gov.au

 ਵਰੈਬਸਾਈਟ: whittlesea.vic.gov.au

 ਜਚੱਠੀ ਪੱਤਰ: Locked Bag 1, 
 Bundoora MDC VIC 3083 

  ਦੱਖਣੀ ਮੋਰੈਂਿ, ਜਮੱਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਈਜਪੰਿ ਜਵੱਚ 
ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰਾਂ ਨੰੂ ਅਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ 
ਮਜਹਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਜਿਆ ਹਰੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਰੈ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
9401 6644 ‘ਤੇ ਜਵਟਲਸੀਅ ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


