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तपा-को NHS न1बर: [NHS NUMBER]  

आदरणीय ["बरामी], 

 

राि;<य लकडाउनको समयमा BचDकEसकFय Gपमा कमजोर IयिJतको लाBग महMवपूणQ सRलाह 

4 जनवर= 2021 मा, ?धानमABीले देशभEर COVID-19 को उNच र बPदो अवRथाहUको सामना 
गनW नयाँ रािZ[य लकडाउनको घोषणा गनुWभयो। सबैलाई नयाँ रािZ[य ?cतबAधहUको पालना गनW 
आवfयक छ, जसमा cनhन कुरा समावेश छन:् 

1. lवशषे उmदेfय बाहेक, nयिoतलाई घरमै रहन आवfयक पनp। 
2. lवशषे उmदेfय बाहेक, तपाqले नrचनेका माcनसहUसँग भेट नगनp। 
3. आcतtय र अनावfयक खुvा "बwx जRता केह= nयवसाय र RथलहU बAद गनp। 
4. अझै lवmयालय जान सoने कमजोर बालबाzलका र गhभीर कामदारहUका बालबाzलका 

बाहेक, अAय बालबाzलका र युवाहUलाई फे|ुअर=को आधा अवrधमा टाढाबाट अ~ययन गनW 
मmदत गनp। 

नयाँ रािZ[य लकडाउन ?cतबAधहU सबैलाई लागू हुने र सबैले पालना गनुWपनp cनयमहU हुन।् यी 
cनयमहUको पूणW lववरण अनलाइन gov.uk/coronavirus मा फेला पानW स�कAछ। 

लकडाउनको भागको Uपमा, सरकारले सबै rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर माcनसहUलाई 
आ�नो संर�णको लाrग थप सुर�ा उपायहU गनW स�लाह �दइरहेको छ। यो स�लाह 21 फे|ुअर= 
2021 सhम लागू हुनेछ। य�द स�लाह �यस zमcतपcछ जार= गनp हो भने, हामी तपाqलाई थप 
जानकार=का साथ फेEर पB ले�छे�। 

हामी तपाqलाई पB ले�खरहेका छ� �कनभने तपाqलाई अcघ�लो पटक rच�क�सकxय Uपमा 
अ�यAतै कमजोर र यmयlप तपाqलाई COVID-19 भएमा एकदमै "बरामी हुने उNच जो�खममा 
हुन सoने nयिoतको Uपमा प�हचान गEरएको rथयो। यो पBमा आ�नो सुर�ा कसर= गनp र थप 
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सहायता कसर= पहँुच गनp भAने बारेमा मह�वपूणW स�लाह समावेश छ। यसमा rच�क�सकxय 
Uपमा अ�यAतै कमजोर बालबाzलका र युवा माcनसहUका लाrग lवशषे स�लाह पcन समावेश छ। 

तपाqलाई सुर��त रा� मmदत गनWको लाrग यी अcतEरoत सावधानी सुर�ा मापनहUको पालना 
गनW कडा तEरकाले स�लाह �दँदा, यो कानून नभएर स�लाह रहAछ। यmयlप, तपाqले सबैजनालाई 
लागू हुने लकडाउनका cनयमहUको पालना गनुWपछW। 

तपाq अcघ�लो पटक टायर 4 मा रहेको �ेBमा बRनुहुAछ भने, तपाqले हालै तपाqलाई आ�नो 
सुर�ा गनW स�लाह �दइरहेको एउटा पB ?ा�त गनुWभएको हुन सoछ। यो पBले अब उoत पBलाई 
?cतRथापन गदWछ र तपाqले यस पBमा उ�लेख गEरएको मागWदशWन र समय अवrधको पालना 
गनुWपछW। 

सRलाहको सारांश 

rच�क�सकxय Uपमा कमजोर nयिoतहUलाई सकेसhम घरमा बRन स�लाह �दइAछ। तपाq अझै पcन 
nयायाम गनW वा RवाRtय अपोइAटमेAटहUमा सहभागी हुनको लाrग सावधानीपूवWक बा�हर जान 
सoनुहुAछ। तपाq सoनुहुAछ भने तपाqलाई घरबाट काम गनW �ढतापूवWक स�लाह �दइAछ। तपाq 
घरबाट काम गनW सoनुहुAन भने, तपाq काममा उपिRथत हुनुपद�न। तपाq कोरोनाभाइरस जाrगर 
धारणा योजना (अनुपिRथcत) को लाrग यो�य हुन सoनुहुAछ। यो पB एउटा औपचाEरक सुर�ा 
सूचना हो र वैधाcनक "बरामी भुoतान (SSP) उmदेfयहUका लाrग स�हत तपाq 5 जनवर=दे�ख 21 
फे|ुअर= 2021 सhम आ�नो घर बा�हर काम गनW सoनुहुAन भनी देखाउनको लाrग तपाqको 
रोजगारदाताको लाrग ?माणको Uपमा कायW गनW सoछ। 

कृपया तपाqको GP मा तपाqको घर ठेगाना र सhभव भएमा, nयिoतगत इमेल ठेगाना स�हत, 
सबैभAदा नवीनतम सhपकW  lववरणहU छन,् जसकारण हामी भlवZयमा मागWदशWनका 
पEरवतWनहUको समयमा तपाqलाई vतु Uपमा सhपकW  गनW सoछ� भनी cनिfचत गनुWहोस।् 

तपाqलाई मागWदशWनको पालना गनWमा मmदतको लाrग थप कुनै पcन सहयोगको आवfयकता 
भएमा, तपाqको Rथानीय सzमcतले मmदत गनW सoनेछ। तपाq आ�नो सzमcतलाई सhपकW  गरेर 
सुर�ा समथWन वेबसाइटमा सहायताको लाrग दताW गनW सoनुहुAछ: www.gov.uk/coronavirus-
shielding-support  

BचDकEसकFय Gपमा अEयVतै कमजोर बालबाXलका र युवा माZनसहGका लाBग सRलाह 



 
 

हाो हालको ®ानले भाइरसको कारण धेरै कम बालबाzलका गhभीर रोगको उNच जो�खममा छन ्
भनी सुझाव �दAछ। तसथW rच�क�सकहUले सु¯मा rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोरको Uपमा 
प�हचान गEरएका सबै बालबाzलका र युवा माcनसहU अझै उNचतम जो�खममा छन ्भनी माcनAछ 
�क माcनँदैन भनी पुिZट गनW उनीहUलाई समी�ा गEररहेका छन।्  

यो पB बNचा वा युवा nयिoतलाई सhबोधन गEरएको छ र तपाqले आ�नो बNचाको अRपतालको 
rच�क�सक वा GP बाट यस बारे छलफल गनp कुरा सुAनुभएको छैन भने, कृपया तपाqको 
बNचालाई rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर माAनुपछW �क पद�न भनी हेनWका लाrग 
सामाAयतया उहाँलाई Rयाहार �दने nयिoतलाई सhपकW  गनुWहोस।् तपाqले यस बारे आ�नो बNचाका 
rच�क�सकहUसँग छलफल गEरसoनुभएको छ र उहाँहUले तपाqको बNचालाई अझै rच�क�सकxय 
Uपमा अ�यAतै कमजोर माcनAछ भनी पुिZट गनुWभएको छ भने, उहाँहUले यस पBमा �दइएको 
स�लाहको पालना गनुWपछW। 

[वा[\य र [याहारमा पहँुच 

कृपया NHS खुला छ र हामी तपाqलाई आवfयक भएका सबै NHS सेवाहU पहँुच गनW जार= 
रा� अनुरोध गछ² भAने कुरा याद रा�ुहोस।् तपाqको लाrग एoलै ?बAधन गनुWभAदा NHS ?योग 
गनुW सुर��त हुAछ। 

तपाq आ�नो RवाRtयमा COVID-19 को ?भाव बारे rचिAतत हुनुहुAछ भने, आ�नो GP, 
अRपतालको rच�क�सकसँग कुरा गनुWहोस ्वा NHS111 ?योग गनुWहोस।् मmदत र सहायता पहँुच 
गनp बारे थप जानकार= संल�न मागWदशWनमा फेला पानW स�कAछ। 

rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर माcनसले साधारण जनस³´याभAदा प�हले र खोप र 
?cतर�ण (JCVI) को संयुoत सzमcतmवारा उ�लेख गEरएको ?ाथzमकताको wममा COVID-19 
lवUmधको खोपमा ?ाथzमकता पाउनुहुनेछ। तपाqलाई खोप लगाउन क�हले र कसर= आमिABत 
गEरनेछ भAने बारे थप जानकार=का साथ NHS mवारा फेEर सhपकW  गEरनेछ।  

खोपले तपाqलाई COVID-19 बाट बचाउनको लाrग सhभाlवत Uपमा मह�वपूणW योगदान 
पु¶ याउँछ। हामी तपाqलाई म~य-फे|ुअर=सhम खोपको प�हलो डोज ?दान गनW स�म हुAछ� भनी 
अपे�ा गदWछ�।  

तपाqको Rथानीय NHS ले तपाq खोप सhभव भएसhम सुर��त Uपमा र साथै कुनैपcन 
आवfयक Rयाहार र सहायता पcन ?ा�त गनW सoनुहुनेछ भनी सुcनिfचत गनpछ। तपाqले खोपका 
दबैु डोज ?ा�त गनुWभएतापcन, हामीले सबै समूहहUम~ये खोपको ?भाव मू�या³कन गनW जार= रा� े



 
 

भएकाले थप सूचना न�दँदासhम तपाqले यो सुर�ाको पालना गनW जार= रा�ुपछW। तपाqले र 
उहाँहUले खोप ?ा�त गनुWभएको छ भने स�हत, तपाqसँगै बRने माcनसहU Rथानमा हँुदासमम 
cतनीहUले सावWजcनक RवाRtय cनयमहU र मागWदशWनको पालना गनुWपछW।  

सरकारले सामाAय RवाRtयमा सहायता गनW rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर भएका सबै 
वयRकहUका लाrग cनःशु�क 4-म�हने zभटाzमन D पूरकहUको पूcत Wको ?Rताव lवRतार गEररहेको 
छ। तपाqले प�हले नै आवेदन �दनुभएको छैन भने, तपाq www.nhs.uk/get-vitamin-d दताW गनW 
सoनुहुAछ। zभटाzमन D पूरकहU सुर��त तEरकाले कसर= zलने भAने बारेमा थप मागWदशWन अ�ट 
इन ?�wयाको समयमा उपल¹ध गराइनेछ। 
 
हामी पEरिRथcत पEरवतWनहU हुनासाथ तपाqलाई अपडटे रा�छे� र यो मागWदशWन 21 फे|ुअर=मा 
समा�त हुनुअcघ तपाqलाई थप स�लाह जार= गनpछ�। फेEर पcन, हामी आफैलाई र अUलाई 
सुर��त रा�मा तपाqको ?यासको लाrग तपाqलाई धAयवाद �दAछ�। 
 

भवद=य, 
 

 
 
 
 

 
 
MATT HANCOCK       ROBERT JENRICK  

RवाRtय र सामािजक Rयाहारको राºय सrचव  आवास, समुदायहU र Rथानीय 
सरकारको राºय सrचव 

 

यो पg GOV.UK मा सहज पढाइ सmहत nवXभVन भाषा र ढाँचाहGमा उपलqध छ। 
अtडयो, vेलx, ठूलो nzVटको लाBग RNIB लाई 0303 1239999 मा फोन गनुQहोस ्  



 
 

BचDकEसकFय Gपमा अEयVतै कमजोर माZनसहGका लाBग मागQदशQन 

यो मागWदशWन England मा rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर माcनसहUका लाrग हो। 

पूणW मागWदशWन gov.uk/coronavirus मा अनलाइन फेला पानW स�कAछ। यी सुर�ा उपायहUको 
पालना गरेर तपाqलाई भाइरसबाट आफूलाई जोगाउनको लाrग, यो rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै 
कमजोर माcनसहUका लाrग lवशषे मागWदशWन हो। 

यो मागWcनदpशन rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर माcनसहUमा माB लागू हुAछ। 
rच�क�सकxय Uपमा अ�यAत कमजोर माcनसहUसँग घरमा सँगै बRने अAय माcनसहUलाई यो 
मागWदशWनको पालना गनW सुझाव �दइँदैन।  

 
समािजक Gपमा घुलXमल गन� 

सबैलाई लागू हुने नयाँ रािZ[य लकडाउन मागWदशWन भAनुको अथW उoत मागWदशWनमा उ�लेख 
गEरएका सीzमत उmदेfयहU बाहेक आ�नो घर र गाडpन छो¼न वा �यहाँबाट बा�हर cनिRकनु हँुदैन 
भAनु हो। 

हामी rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर माcनसहUलाई सकेसhम घरमा बRन स�लाह 
�दइरहेका छ�। 

तपाq अझै पcन nयायामको लाrग वा RवाRtय अपोइAटमेAटहUमा उपिRथत हुन बा�हर जान 
सoनुहुAछ, तर तपाqको घर बा�हरका nयिoतसँग Aयूनतम सhपकW  रा� े?यास गनुWहोस ्र nयRत 
�ेBबाट टाढा रहनुहोस।् 

तपाq अझै पcन आ�नो सपोटW बबललाई भे½न सoनुहुAछ, तर अUहU तपाqको सपोटW बबलको 
�हRसा नभएसhम तपाq cतनीहUलाई भे½न सoनुहुAन। बा�हर= �ेBहU, तपाq nयायामको लाrग 
अक¾ घरको एकजना माcनसलाई भे½न सoनुहुAछ। यो nयापक रािZ[य cनयमहUको �हRसा हो 
जुन सबैलाई लागु हुAछ। 

तपाईको घर zभB अAय nयिoत दे�ख 2 zमटर टाढा रहन कोzसस गनुWहोस,् lवशषे गर= य�द 
cतनीहUले भाइरसका ल�णहU ?दशWन गरे वा Rव-पथृक गनW स�लाह �दइयो। 

काम 



 
 

तपाqलाई घरबाट काम गनW कडा स�लाह �दइAछ �कनभने तपाq �ेBमा भाइरससँग संwमण हुने 
जो�खम हाल उNच हुन सoछ। य�द तपाq घरबाट काम गनW सoनुहुAन भने, तपाqले काममा भाग 
zलनुहँुदैन। 

तपाq एक वैकि�पक भूzमका zलन वा अRथायी Uपमा आ�नो काम ढाँचा पEरवतWन गनW को लाrग 
तपाqको रोजगारदातासँग कुरा गनW सoनुहुAछ जसकारण तपाq घरबाट काम गनW सoनुहुAछ। 

य�द तपाqलाई घरमा काम गनW सहयोग चा�हएको छ भने तपाqले काममा पहँुचका लाrग आवेदन 
�दन सoनुहुAछ। काममा पहँुच अस�मता सhबिAधत कामका अcतEरoत लागतहUको लाrग 
समथWन ?दान गदWछ जुन मानक nयावहाEरक समायोजनहU बा�हरका हुAछन ्जुन एक 
रोजगारदाताले ?दान गनुWपछW। 

य�द तपाq वैकि�पक nयवRथा गनW सoनुहुAन भने, तपाqको रोजगारदाताले 
तपाqलाई कोरोनाभाइरस रोजगार अवधारणा योजना अAतगWत अ¿ेlषत गनW सoदछ, जुन अl?ल 
2021को अA�यसhम lवRतार गEरएको छ। यो सhभव छ �क छैन भनेर तपाq आ�नो 
रोजगारदातासँग कुरा गनुWपछW। 

जRतो �क तपाqलाई काममा नजान स�लाह �दइAछ, तपाq वैधाcनक "बरामी भुoतानी (SSP) वा 
रोजगार समथWन भÀा (ESA) को लाrग यो�य हुन सoनुहुAछ। तपाqले ?ा�त गनुWभएको 
औपचाEरक सुर�ा पBले तपाqको रोजगारदाता र काम lवभाग र पेAसनको लाrग ?माणको Uपमा 
काम गदWछ जुन तपाqलाई सुर�ा गनW स�लाह �दइAछ र SSP वा ESA को लाrग यो�य हुन 
सoछ। 

रािZ[य लकडाउन मागWदशWनमा उ�लेख गEरएका cनयमहUका साथ, पEरवारका सदRयहU जो 
rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर छैनन ्उनीहU काममा लाrगरहनुपछW य�द cतनीहU घरबाट 
काम गनW असमथW छन।् 

 

Xश�ा सेmटङहG 

जसर= COVID-19 को बारेमा हाो ®ान बढेको छ, हामीलाई थाहा छ �क धेरै कम बालबाzलका 
र युवाहU भाइरसको कारण गhभीर रोगको उNच जो�खममा छन।् �यसकारण rच�क�सकहUले सबै 



 
 

बालबाzलका र युवा माcनसहU समी�ा गEररहेका छन,् जो सु¯मा rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै 
कमजोर माcनAtयो, पुिZट गनW य�द cतनीहU अझै उNच जो�खममा छन ्भने। 

य�द तपाqले आ�नो बNचाको rच�क�सकहUसँग यस बारे छलफल गEरसoनुभएको छ भने र 
उनीहUले यो पुिZट गरे �क तपाqको बNचालाई अझै पcन rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर 
माcनAछ, तपाqको बNचाले यो सुर�ा स�लाहको पालना गनुWपछW। 

हालको रािZ[य लकडाउन अAतगWत, फे|ुअर=को आधा अवrधमा, बालबाzलकाले टाढाबाट zसoनेछन,् 
कमजोर बालबाzलका र मह�वपूणW कामदारहUको बालबाzलका बाहेक जो अझै Rकूलमा भाग zलन 
सoदछन।्। 

rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर बालबाzलका र युवाहUले Rकूल वा अAय zश�ा से�टङहUमा 
जानु हँुदैन, �कनभने समुदायमा भाइरसको संwमणको जो�खम अब धेरै नै छ। तपाq Rकूल वा 
कलेजले तपाqका लाrग उrचत nयवRथा गनpछ जसकारण तपाq घरमा zश�ालाई जार= रा� 
सoनुहुनेछ। 

याgा 
 
तपाqलाई सकेसhम घरमा बRन र आवfयक (उदाहरणका लाrग RवाRtय अपोइAटमेAटहUमा भाग 
zलनु) नभएसhम याBा नगनW स�लाह �दइAछ। 
 
शnपङ 
 
तपाqलाई पसलहUमा नजान स�लाह �दइAछ। अनलाइन शlपङ ?योग गनुWहोस ्य�द तपाq 
सoनुहुAछ भने, वा अUलाई संकलन गनW र तपाqलाई शlपङ डzेलभर गनW भAनुहोस ्(साथीहU र 
पEरवार, Rथानीय RवयhसेवकहU वा NHS Rवयंसेवक उÀरदाताहU)। 
 
तपाq सुपरमाकp ट डzेलभर= Rलटमा ?ाथzमकता पहँुच अनुरोध गनWका लाrग दताW गनW सoनुहुAछ, 
य�द तपाq lवfवास गनW सoने कोह= छैन भने, जुन तपाqसँग शlपङ जान सoनुहुAछ। य�द 
तपाqसँग प�हले नै सुपरमाकp ट डzेलभर= Rलटमा ?ाथzमकतामा पहँुच छ भने, �यो जार= रहनेछ - 
तपाqले अगाÃड केह= गनW आवfयक पद�न। दताW गदाW तपाqलाई तपाqको NHS नhबरको लाrग 
सोrधनेछ। तपाq यसलाई NHS ले पठाएको कुनै पcन पBमा वा cनधाWरणमा फेला पानW 
सoनुहुAछ। 



 
 

साइटमा दताW गनाWले तपाqलाई ?ाथzमकता �दAछ। यसको मतलब यो होइन �क तपाq cनिfचत 
Uपमा डzेलभर= Rलट ?ा�त गनुWहुनेछ। य�द तपाq सुपरमाकp ट डzेलभर=हUमा पहँुच चाहानुहुAछ भने 
तपाqले किhतमा एउटा सुपरमाकp ट र पुRतक RलटहU आफैमा खाता सेट अप गनW आवfयक 
पदWछ। 

य�द तपाqलाई सुपरमाकp ट डzेलभर= RलटहUमा ?ाथzमकता पहँुचका लाrग दताW गनWको लाrग 
समथWन स�हत मmदतको अAय ?कारहU चा�हAछ भने, तपाqले आ�नो Rथानीय सzमcतलाई zसधा 
सhपकW  गनुWपछW। तपाqको  Rथानीय सzमcतले  कसर= मmदत गनW सoछ पÀा लगाउनुहोस।् 
 
 
औषBधहG 

तपाqलाई फामpसीमा नजान स�लाह �दइAछ। 

प�हलो उदाहरणमा तपाqले सो~नुपछW �क य�द कुनै साथी, पEरवार वा Rवयंसेवकले तपाqका लाrग 
औषrध स³कलन गनW सoछन।् 

य�द साथीहU र पEरवार तपाqको लाrग उनीहUको औषrध स³कलन गनW असमथW छन,् र तपाq 
र/वा फामpसी एक Rवयंसेवकको लाrग nयवRथा गनW असमथW हुनुहुAछ, तपाq cन:शु�क औषrध 
डzेलभर=को लाrग यो�य हुनेछ। कृपया तपाqको फामpसीमा सhपकW  गनुWहोस ्र उनीहUलाई भAनुहोस ्
�क तपाq rच�क�सकxय Uपमा अ�यAतै कमजोर हुनुहुAछ र तपाqको औषrध आवfयक छ र 
cतनीहUले यसको cन:शु�क nयवRथा गनpछन।् 

[याहार र समथQन पहँुच गन� 
 
तपाq अझै पcन आ�नो सपोटW बबल zभB nयिoतबाट घरमा अनौपचाEरक Rयाहार ?ा�त गनW 
सoनुहुनेछ। 

तपाq अझै पcन पेशवेर सामािजक Rयाहार र rच�क�सा पेशवेरहUबाट घरमा Rयाहार ?ा�त गनW 
सoनुहुAछ। 

हामी तपाqलाई तपाqको अविRथत RवाRtय अवRथाहU र कुनै पcन नयाँ RवाRtय समRयाको 
लाrग NHS र अAय RवाRtय ?दायकहUको ?योग जार= रा� आ¿ह गदWछ�।  
 



 
 

तपाq घरबाट धेरै NHS सेवाहU पहँुच गनW सoनुहुनेछ, दोहोEरने cनधाWEरतहU अडWर गनp वा 
अनलाइन परामशW माफW त तपाqको RवाRtय पेशवेरलाई सhपकW  गनW स�हत। थप जानकार=का 
लाrग www.nhs.uk/health-at-home Åमण गनुWहोस ्वा NHS अनु?योग डाउनलोड गनुWहोस।् 
य�द तपाqलाई त�काल rच�क�सा आवfयकता छ भने, NHS 111 मा कल गनुWहोस ्वा rच�क�सा 
आपतकाल=नका लाrग, 999 डायल गनुWहोस।् 
 
य�द तपाqलाई nयिoतगत Uपमा Rयाहार ?ा�त गनW आवfयक छ भने, तपाq सoनुहुAछ। तपाqको 
Rथानीय NHS सेवाहU रार= तयार छन ्र तपाqलाई सुर��त रा� उपायहU रा´दछन।् 
 
तपाq मानzसक RवाRtयलाई Rयाहार गनुW पcन मह�वपूणW छ। स�लाह र nयावहाEरक चरणहUको 
लाrग ?�येक lवचारको मह�व छ वेबसाइट Åमण गनुWहोस,् जुन तपाq आ�नो RवाRtयलाई 
समथWन गनW र तपाqको मानzसक RवाRtयलाई nयविRथत गनW यस महामार=को समायमा zलन 
सoनुहुAछ। य�द तपाq वा तपाईले ´याल गनp कोह=ले मानzसक RवाRtय समRया अनुभव गद� 
हुनुहुAछ भने हामी तपाईलाई एक Rथानीय RवाRtय पेशवेरसँग तु¯Aत सhपकW  गनW आ¿ह गदWछ�। 
 
कुनै पcन RयाहारकताW वा आगAतुकहU जसले तपाqको दैcनक आवfयकताहU समथWन गदWछ 
cतनीहU Åमण गनW जार= रा� सoदछन।् यो तपाqको Rयाहारमा बNचा वा युवा nयिoतको लाrग 
nयिoतहU पcन लागू हुAछ। cतनीहUले सामािजक दरू= मागWदशWन अनुसरण गनुWपछW जहाँ निजक 
वा nयिoतगत सhपकW को आवfयक छैन। 

तपाqले Rथानीय परोपकार= संRथा र संगठनहUका साथै NHS Rवयंसेवी उÀरदाताहUबाट समथWन 
पहँुच गनW जार= रा�ुपदWछ। शlपङ र औषrध डzेलभर=मा मmदतका साथ, NHS Rवयंसेवक 
उÀरदाताहU cनयzमत, zमलनसार फोन कल र RवाRtय अपोइAटमेAटहUमा आउने या जानका 
लाrग सहयोग पुयाWउन सoछन।् 

समथWन nयवRथा गनW "बहान 8 दे�ख 8 बेलुका बीच 0808 196 3646 कल गनुWहोस ्वा NHS 
Rवयंसेवी उÀरदाताहU वेबसाइटको Åमण गनुWहोस ् 
 
थप समथQनका लाBग दताQ गन� 
 

य�द तपाqलाई cनदpशनको पालना गनW मmदतको लाrग कुनै थप समथWन आवfयक छ भने, 
तपाqको Rथानीय पEरषदले सहयोग गनW सoनेछ। य�द तपाqलाई सुर�ा गनW स�लाह �दइAछ 
भने तपाq आफै वा अU कसैलाई दताW गनW स�म हुनुहुनेछ : 



 
 

● सुपरमाकp ट डzेलभर= Rलटमा ?ाथzमकता पहँुच अनुरोध गनुWहोस ्(य�द तपाqसँग प�हले नै 
?ाथzमकता पहँुच छ जुन जार= रहनेछ - तपाqलाई अU केह= गनW आवfयक पद�न) 

● तपाqको सzमcतलाई बताउनुहोस ्य�द तपाqलाई सुर�ा मागWदशWनको पालना गनW सहयोग 
चा�हएमा, lवशषेगर= य�द तपाq आफैले वा साथीहU, पEरवार वा अAय समथWन नेटवकW हUको 
सहयोगमा यो nयवRथा गनW असमथW हुनुहुAछ। 

● तपाqको ठेगाना जRता तपाqका lववरणहU नवीनतम छन ्भनी सुcनिfचत गनुWहोस ्

दताW गदाW तपाqलाई आ�नो NHS नhबर सोrधनेछ। तपाq यसलाई NHS ले पठाएको कुनै पcन 
पBमा वा cनधाWEरतमा फेला पानW सoनुहुAछ। यो समयमा तपाqसँग कुनै पcन सहायता 
आवfयकता नभएतापcन तपाqले दताW गनुWभयो भने उपयोगी हुAछ। कुनै पcन समयमा 
पEरिRथcतहU पEरवतWन भएमा तपाq लग इन गरेर आ�ना आवfयकताहU अmयावrधक गनW 
सoनुहुAछ। 

 


