
Care famiglie, 

ਪਿਆਰੇ ਿਪਰਵਾਰ 

ਪਿਹਤ ਤੇ ਐਮਰਜੈਿੀ ਦੇ ਇਿ ਿਮੇ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਰਬੂੰ ਧ ਲਈ ਅਿੀ ਆਿ ਜੀ ਤੋ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾ 
੧)ਿਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਅਿਗਰੇਡ(ਬਦਲਣ) ਦੀ ਿ ਰਤ ਪਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਓ ,ਪਜਿ ਤੇ ਤੁਿੀ ਤਰੁੂੰ ਤ ਜਵਾਵ ਦੇ ਿਕੋ(ਤੁਿੀ ਆਿਣੇ 
ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨੂੰ ਬਰ ਵੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਜਾ ਆਿ ਜੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਿੈਣ ਤੇ ਕੂੰਮ ਤੇ ਵੀ ਿੂੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ ) 

ਿਕ ਲ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿ ਰਨ ਹੈ ਆਿ ਜੀ ਦ ੇਲੜਕ/ੇਲੜਕੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਿ ਰਤ ਪਵੱਚ ਆਿ ਜੀ ਨਾਲ ਪਜਹਨੀ 
ਛੇਤੀ ਹੋ ਿਕੇ ਿੂੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕ.ੇ 

੨)ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਬੁਖਾਰ (37.5 ਤੋ ਪਜਆਦਾ ਹੈ ਜਾ ਫਲ  ਦੇ ਲੱਛਣ(ਗਲੇ ਪਵੱਚ ਖਰਾਸ਼ ,ਖੂੰਘ ,ਜੁਕਾਮ ਆਪਦ) ਤਾ ਉਿ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਹੀ ਰਪਹਣਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ .ਿਕ ਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਿ ੇਗਏ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਰਵਾਓ . 

ਿਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਦੱਿ ੋਜੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਜਾ ਿਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਨਜਦੀਕੀ ਿੂੰਿਰਕ)ਨ ੂੰ  ਘਰ ਪਵੱਚ ਅਲੱਗ ਰਪਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋਨਾ 
ਿੌਜਪਿਵ(ਕਰੋਨਾ ਿੀੜਤ) ਹੋਣ ਤ ੇ 

ਿਕ ਲ ਪਵੱਚ ਵਾਪਿਿ ਆਓਣ ਤੇ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਿੈਿਿ (ਿੂੰਮਿੋਨੇ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗਪਿਵ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦ ੇਡਾਕਿਰ ਤੋ ਿਰਿੀਪਫਕਿੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਿੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਿਕ ਲ ਪਵੱਚ 

ਿੜਨ ਆਓਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਪਦੂੰਦਾ ਹੋਵੇ  
-ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਿੈਿਿ( ਿੂੰਮਿੋਨੇ) ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ: 

ਪਿਰਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ (ਿਕ ਲ ਦੁਆਰਾ ਪਦੱਤ ੇਗਏ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ)ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਿਾਓਦੇ ਹੋਏ 

(ਿਪਰਵਾਰਕ ਪਿਹਤ -ਕਰੋਨਾ ਨਹੀ ਆਪਦ ) 

੩)ਜੇ ਤੁਿੀ ਆਿਣੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਤੋ ਇਿਲੀ ਵਾਪਿਿ ਆਓਦੇ ਹੋ ਤਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਜਰ ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ : 
-ਆਿਣੀ ਿਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ  ਪਿਹਤ ਪਵਭਾਗ ਨਾਲ (https://it.surveymonkey.com/r/Covid19-Rientri-in-Italia ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਪਜਿਿਰ 

ਕਰੋ )ਅਤੇ 3357729530 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ  

-ਪਬਮਾਰੀ ਲੱਛਣ ਮਪਹਿ ਿ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੂੰ ਤ ਆਿਣ ੇਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਿੂੰਿਰਕ ਕਰੋ  

ਧੂੰਨਵਾਦ          


