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ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ� ਤ� ਗ�ਸਤ ਲੋਕ� ਵਾਸਤੇ 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦ ੇਲਗਾਤਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ� (ਪਸੋਟ-ਐਕਯਟੂ ਕੋਿਵਡ-19) ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  21 

ਅਪ�ੈਲ 2021 

ਉਦੇਸ਼ 

ਇਹ ਿਹਦਾਇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸਨੰੂ (ਜ� ਉਸਦੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ) ਕੋਿਵਡ-19 ਹ ੋਚੱੁਕਾ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਿਚੰਤਾ 
ਹੋਵ ੇਿਕ ਉਸਨੰੂ/ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਨ� � ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ‘ਲ�ਗ ਕੋਿਵਡ’ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ।ੈ   

ਮੁੱ ਖ ਗੱਲ� 
● ਲ�ਗ ਕਿੋਵਡ ਉਹ ਸਮੱਿਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿੋਵਡ-19 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਲਾਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਫਿਤਆ ਂਜ� ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ ਲੱਛਣ 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

● ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। 

● ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੁੱ ਝ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹਣੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗ ਿਕਵ� ਦੀ ਸੀ। 

● ਵਰਤਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਹਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

● ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲ�ਗ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ� ਆਪਣ ੇਿਨਯਿਮਤ ਡਾਕਟਰ (ਜਰਨਲ ਪ�ੇਕਿਟਸ਼ਨਰ ਜ� ਜੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਰ 
ਕਰ,ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ ਰਾਹ �ਤੇ ਇਨ� � ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਲ�ਗ ਕੋਿਵਡ ਕੀ ਹੈ? 

ਲ�ਗ ਕਿੋਵਡ ਉਨ� � ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਨਾਮ ਹ ੈਿਜਨ� � ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੁੱ ਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿੋਵਡ-19 ਲਾਗ ਦੇ ਬਾਦ ਹਫਿਤਆ ਂਜ� ਮਹੀਿਨਆ ਂ
ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੰੂ ‘ਪੋਸਟ-ਐਕਯੂਟ ਕੋਿਵਡ-19’ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਕੁੱ ਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹਣੋ ੇਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੱਛਣ ਹਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਲ�ਗ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਾਗ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਕਦੇ ਵੀ ਿਬਮਾਰ 
ਨਹ� ਹੋਏ ਸਨ। 

ਲ�ਗ ਕੋਿਵਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 
ਮੱੁਖ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

● ਸਾਹ ਫਲੂਣਾ 
● ਖੰਘ 
● ਥਕਾਵਟ/ਿਨਢਾਲ ਹੋਣਾ 
● ਿਧਆਨ ਦੇਣ/ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� 
● ਮੂਡ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ – ਿਚੰਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ, ਤਣਾਅ, ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵ� 
● ਸਵਾਦ ਜ� ਗੰਧ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਦਾ ਖੋ ਜਾਣਾ 
● ਿਸਰਦਰਦ 
● ਸੌਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
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● ਿਦਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾ/ਘਬਰਾਹਟ/ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 
● ਚਮੜੀ �ਤੇ ਦਾਣ ੇ
● ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 

ਪਰ, ਅਿਜਹ ੇਹਰੋ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਲ�ਗ ਕੋਿਵਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮ� ਿਚੰਿਤਤ ਹ� ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਲ�ਗ ਕੋਿਵਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਮ� 

ਕੀ ਕਰ�? 

ਆਪਣੇ ਿਨਯਿਮਤ ਡਾਕਟਰ (ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਿਟਸ਼ਨਰ ਜ� ਜੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਜ�ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਫੈਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ ੇਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋ ੇਤ�।  

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਲ�ਗ ਕੋਿਵਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ? 

ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਿਰਕਵਰੀ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮ� ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� �ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਨਹ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਹ ੈਤ� ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਯਿਮਤ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ �ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੋ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜ�ੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕਵ� ਰਿਹਣਾ ਹ,ੈ  

DHHS.vic – coronavirus (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus> ਵੇਖੋ  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਹਾਟਲਾਇਨ ਨੰੂ  1800 675 398 �ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ੋ
ਅਤੇ 0 ਦਬਾਓ। 

 

ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰ ੋਜ�       
DHHS.vic –ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨ - ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19> ਵੇਖੋ  

 

ਿਕਸੇ ਸਵਾਲ� ਲਈ 

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ 1800 675 398 (24 ਘੰਟੇ) 

ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰ ੋ(000) ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋ 

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1300 651 160 �ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ,ੋ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵੋ ੇਤ� ਨ� ਸ਼ਨਲ ਿਰਲੇਅ ਸੇਵਾ 13 36 77 ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਕ,ੇ ਜ� Project Management Office Communications  
<COVID-19PMO-Communications@dhhs.vic.gov.au> �ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ।ੋ 

ਿਵਕਟੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ, 1 Treasury Place, ਮੈਲਬਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ। 
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