ਏਏਟੀ (AAT) ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ
ਕੋਿਵਡ-19 ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ
ਏਏਟੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕ , ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵ ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਏਏਟੀ ਦੀ ਿਕਸੀ ਰਿਜਸਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਹ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤ ਅਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ । ਜਦ ਤੁਸ ਦੁਬਾਰਾ ਏਏਟੀ ਿਵੱਚ ਆ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਏਟੀ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ :
ਨਾਮ:
ਸੰ ਪਰਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ:
ਏਏਟੀ ਕੇਸ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ):
ਤੁਸ ਏਏਟੀ ਿਵਖੇ ਿਕ ਫੇਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ:
ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ

ਕਾਨਫਰੰ ਸ/ਸਮਝੌਤਾ/ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ

ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਣ ਲਈ

ਹੋਰ - ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ:

ਿਬਨਕਾਰ/ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਧਰ

ਪਤੀਿਨਧ

ਗਵਾਹ

ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ

ਦੁਭਾ ੀਆ

ਹੋਰ - ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ:

ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨ ਾਨ ਲਗਾਓ:

ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ, ਮ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ:

1. ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਬੁਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾ , ਦੁਖਦਾ/ਖਾਰ ਵਾਲਾ ਗਲਾ, ਸਾਹ ਚੜਨਾ, ਗੰ ਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ
ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ।

2. ਸਭ ਤ ਤਮ ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਇਹਨ ਦੇ:
(ਓ) ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਕਰਨਾ ਜ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ੱਕ ਹੈ।
(ਅ) ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਇੱਕ ਪੁ ਟੀਕਰਣ ਕੇਸ* ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣੇ ਕੇਸ
ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
(ੲ ) ਨੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਨੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਨ ਦੇ ੁਰੂਆਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੋਏ।
(ਸ) ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸੰ ਪਰਕ ਵਜ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਪਤ ਨਹ
ਹੋਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਇਕ ਪੁ ਟੀਕਰਣ ਕੇਸ* ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਾਮਲ ਹੈ।
(ਹ) ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ COVID-19 ਹੌਟਸਪੌਟ * ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਪਤ ਨਹ

ਹੋਇਆ ।

(ਕ) ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੋਇਆ ।

ਦਸਤਖਤ:

ਿਮਤੀ:

*ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ: www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker/hotspots-and-case-locations

ਗੋਪਨੀਯਤਾ: ਏਏਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਰਾ ਟਰਮੰ ਡਲ, ਰਾਜ ਜ ਪਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਏਟੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਅਸ ਉਨ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹ ਜਾਵੇਗਾ (ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਏਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ)। ਇਹ ਫਾਰਮ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਨ ਟ ਕਰ ਦੇਵ ਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ
ਵਰਤਦੇ ਹ , ਇਸ ਤੱਕ ਿਕਵ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ਸਾਨੂੰ ਿ ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਏਏਟੀ ਪਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ (AAT Privacy Policy) ਵੇਖੋ।

