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ਤੁਹਾਡਾ ਐ/ਨਐ/ਚਐ/ਸ ਨੰਬਰ: [ਐ/ਨਐ/ਚਐ/ਸ ਨੰਬਰ]  

ਿਪਆਰੇ [ਰੋਗੀ], 

 

ਰਾ7ਟਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਲਾਹ 

4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੰੂ, ਪ<ਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨ?  ਦੇ@ ਭਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ Hਚ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵN ਰਾ@ਟਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋ@ਣਾ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ @ਾਮਲ ਹਨ: 

1. ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼\ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ, ਲੋਕ\ ਨੰੂ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

2. ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼\ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ, ਉਨ̂\ ਲੋਕ\ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤ̀ ਰੁਕਣਾ ਿਜਨ̂\ ਨਾਲ ਤੁਸb ਨਹb ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। 

3. ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ\ ਅਤੇ ਸਥਾਨ\ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਿਜਵN ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ<ਚੂਨ। 

4. ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ\ ਨੰੂ ਿਰਮੋਟਲੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਉਨ̂\ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਿਨਯਮ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ ਪਾਲਣ ਹਰੇਕ ਨੰੂ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ̂\ ਿਨਯਮ\ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ<ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ̀, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ\ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਾਧੂ 

ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ 21 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਲਾਹ 

ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ̀ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤ\ ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਿਲਖ\ਗੇ। 

ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹ\ ਿਕwਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ\ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤ̀ Hਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜ\ਦਾ 
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ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ -19 ਹੋ ਜ\ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ @ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ 

ਰੱਿਖਆ ਿਕਵN ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵN ਪ<ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ\ ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ @ਾਮਲ ਹੈ। 

ਜਦ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਖਤ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨ̂\ 

ਅਿਤਿਰਕਤ ਸਤਰਕਤਾਪੂਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਾਵ\ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਾਨੰੂਨ ਨਹb। ਹਾਲ\ਿਕ, 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਿਨਯਮ\ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸb ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਿਹਲ\ ਟੀਅਰ 4 ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤ\ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 

ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮN ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਲਾਹ ਸੰਖੇਪ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ\ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੱਧ ਤ̀ ਵੱਧ ਘਰ ਰਿਹਣ। ਤੁਸb ਕਸਰਤ 

ਕਰਨ ਜ\ ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਕਾਤ\ ਿਵੱਚ @ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸb ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਤ\ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਤ̀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸb ਘਰ ਤ̀ ਕੰਮ ਨਹb ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ\ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਿਵੱਚ @ਾਮਲ ਨਹb ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸb ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜੌਬ ਿਰਟੇਨ@ਨ ਸਕੀਮ (ਫਰਲੋ) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨ{ ਟੀਿਫਕੇ@ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜ̀ ਕੰਮ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸb 5 ਜਨਵਰੀ ਤ̀ 21 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਬਮਾਰ ਤਨਖਾਹ (ਐ~ਸਐ~ਸਪੀ) ਦੇ ਉਦੇ@\ 

ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ̀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹb ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਿਨ@ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤ\ ਿਨ~ਜੀ ਈਮੇਲ 

ਪਤਾ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਤ\ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ 

ਅਸb ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ\ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਥਾਨਕ ਕ̀ਸਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸb ਆਪਣੀ ਕ̀ਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

@ੀਲਿਡੰਗ ਸਪੋਰਟ ਵੈ~ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: gov.uk/coronavirus-shielding-

support  

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ) ਲਈ ਸਲਾਹ 



 
 

ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਿਗਆਨ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤ̀ ਵੱਧ 

ਜੋਖਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਉਨ̂\ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ\ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨ̂\ ਦੀ 

@ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ̀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ@ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ 

ਕੀ ਉਨ̂\ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ Hਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜ\ਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜ\ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜ\ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸb ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 

ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜ\ ਜੀਪੀ ਤ̀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ\ਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹb ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤ\ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ\ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਨ̂\ 

ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸb ਪਿਹਲ\ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 

ਡਾਕਟਰ\ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ\ਦਰਾ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ̂\ ਨ?  ਪੁ@ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ 

Hਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜ\ਦਾ ਹੈ, ਤ\ ਉਨ̂\ ਨੰੂ ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਐ/ਨਐ/ਚਐ/ਸ ਖੱੁਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਸੇਵਾਵ\ ਦੀ ਵਰਤ̀ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹ\ ਿਜਨ̂\ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪ<ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ@@ ਕਰਨ ਨਾਲ̀ 

ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਦੀ ਵਰਤ̀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸb ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਪ<ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ, ਤ\ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ\ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ111 ਦੀ ਵਰਤ̀ ਕਰੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੱਥੀ 

ਕੀਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼\ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ\ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤ̀ ਪਿਹਲ\ 

ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਸੀਵੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ<ਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲੇਗੀ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕਦ̀ ਅਤੇ ਿਕਵN ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ̀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸb ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ\ ਿਕ ਅਸb 

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪੇ@ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ\ਗੇ।   

ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸb ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਟਾਕੀਕਰਣ 

ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜbਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ<ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵN ਤੁਸb ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵN 

ਖੁਰਾਕ\ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਤ\ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੇ ਨ{ ਿਟਸ ਤਕ ਇਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵN ਿਕ ਅਸb ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ\ ਿਵਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ<ਭਾਵ\ ਦਾ ਮੁਲ\ਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹ\। ਿਜਨ̂\ 



 
 

ਲੋਕ\ ਨਾਲ ਤੁਸb ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨ\ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਨਯਮ\ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼\ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ Hਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ @ਾਮਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸb ਵੈਕਸੀਨ ਪ<ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਜੇ ਉਹਨ\ ਨ?  ਵੈਕਸੀਨ ਪ<ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰ ਉਨ̂\ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ\ ਲਈ 4 ਮਹੀਨ?  ਦੀ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੇ@ਕ@ ਨੰੂ ਵਧਾ 

ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਧਾਰਣ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸb ਪਿਹਲ\ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਨਹb ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤ\ ਤੁਸb www.nhs.uk/get-vitamin-d 'ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵN ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ<ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਿਜਵN ਿਜਵN ਪ<ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ\ਗੇ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਮਾਰਗ-

ਦਰ@ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ̀ ਪਿਹਲ\ ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ\ਗੇ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ, ਅਸb ਆਪਣੇ-ਆਪ 

ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਿ@@\ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ\। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ, 

 

 

 

 

 

 

 

ਮੈਟ ਹੈਨਕੋਕ        ਰੋਬਰਟ ਜੇਨਿਰਕ  

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਘਰ, ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਕਤਰ 

 

ਇਹ ਪੱਤਰ GOV.UK 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾ7ਾਵ) ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ) ਿਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜYਣ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ 

ਹੈ। ਆਡੀਓ, ਬ_ੇਲ, ਵੱਡੇ ਿਪ_ੰ ਟ ਲਈ ਆਰਐ/ਨਆਈਬੀ ਨੰੂ 0303 1239999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ  



 
 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ) ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰ7ਨ 

ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ\ ਲਈ ਹੈ। 

ਪੂਰੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ<ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਇਨ̂\ 

ਉਪਾਵ\ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਤ̀ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ\ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ\ ਨੰੂ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਨਹb ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ।  

 

ਸਮਾਜੀਕਰਨ 

ਨਵN ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਕਡਾਉਨ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਿਕ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੀਮਤ ਉਦੇ@\ 

ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਉਸ ਿਦ@ਾ-ਿਨਰਦੇ@ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਤ̀ ਬਾਹਰ ਨਹb ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਅਸb ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ\ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹ\ ਿਕ ਉਹ ਵੱਧ ਤ̀ ਵੱਧ ਘਰ ਰਿਹਣ। 

ਤੁਸb ਅਜੇ ਵੀ ਕਸਰਤ ਜ\ ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਕਾਤ\ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿ@@ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਵਅਸਤ ਖੇਤਰ\ ਤ̀ ਬਚੋ। 

ਤੁਸb ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੰੂ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸb ਉਨ̂\ ਲੋਕ\ ਨੰੂ ਨਹb ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਿਜਨ̂\ ਨਾਲ 

ਤੁਸb ਨਹb ਰਿਹੰਦੇ ਜਦ̀ ਤਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹb ਹੰੁਦੇ। ਬਾਹਰ, ਤੁਸb ਕਸਰਤ ਲਈ ਦੂਜੇ 

ਘਰ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਨ̂\ ਿਵਆਪਕ ਰਾ@ਟਰੀ ਿਨਯਮ\ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ 'ਤੇ 

ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕ\ ਤ̀ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿ@@ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਨ̂\ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਨਜ਼ਰ ਆwਦੇ ਹਨ ਜ\ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੰਮ 



 
 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਤ̀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ ਿਕwਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ 

ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸb ਘਰ ਤ̀ ਕੰਮ ਨਹb ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ\ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਿਵੱਚ @ਾਮਲ 

ਨਹb ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਿਵਕਲਪਕ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ\ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ\ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ\ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰ ਤ̀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ\ ਤੁਸb ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਵਰਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੰਮ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਅਪੰਗਤਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ<ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ 

ਪ<ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਮਆਰੀ ਵਾਜਬ ਿਵਵਸਥ\ ਤ̀ ਪਰੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸb ਿਵਕਲਿਪਕ ਪ<ਬੰਧ ਨਹb ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ\ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜੌਬ ਿਰਟੇਨ@ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਮੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਪ<ੈਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜ\ ਨਹb। 

ਿਜਵN ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਿਵੱਚ @ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸb ਕਨੰੂਨੀ ਿਬਮਾਰ ਤਨਖਾਹ 

(ਐ~ਸਐ~ਸਪੀ) ਜ\ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱਤਾ (ਈਐ~ਸਏ) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ̀ ਪ<ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜ\ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਨ@ਨ ਿਵਭਾਗ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜ̀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸb  ਐ~ਸਐ~ਸਪੀ ਜ\ ਈਐ~ਸਏ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹb ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਰਾ@ਟਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-

ਿਨਰਦੇਸ਼\ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਵਆਪਕ ਿਨਯਮ\ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਤ̀ ਕੰਮ ਨਹb ਕਰ ਸਕਦੇ ਤ\ ਉਨ̂\ ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾਵ) 

ਿਜਵN ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਿਗਆਨ ਵਧ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸb ਜਾਣਦੇ ਹ\ ਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 

ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤ̀ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਉਨ̂\ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ 

ਨੌਜਵਾਨ\ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨ̂\ ਦੀ @ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ̀ ਪਛਾਣ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁ@ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਨ̂\ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ Hਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜ\ਦਾ ਹੈ। 



 
 

ਜੇ ਤੁਸb ਪਿਹਲ\ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ\ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ\ਦਰਾ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ̂\ ਨ?  ਪੁ@ਟੀ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ Hਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਮੰਿਨਆ ਜ\ਦਾ ਹੈ, ਤ\ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ 

ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਿਰਮੋਟਲੀ ਿਸੱਖਣਗੇ, ਉਨ̂\ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ\ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜ\ ਹੋਰ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵਵਸਥਾਵ\ ਿਵੱਚ ਨਹb ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕwਿਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਸਕੂਲ ਜ\ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ̂ਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਢੱੁਕਵN ਪ<ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦ̀ ਤਕ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾ 

ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ̀ ਿਸਹਤ ਮੁਲਾਕਾਤ\ ਿਵੱਚ @ਾਮਲ ਹੋਣਾ)। 

 

ਖਰੀਦਦਾਰੀ 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਕਾਨ\ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸb ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ\ 

ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ (ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਸਥਾਨਕ 

ਕਾwਸਲ\ ਜ\ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ<ਿਤਿਕ<ਆਕਾਰ)। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹb ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸb ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 

ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ\ ਤੁਸb ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਿਡਲਵਰੀ ਸਲੋਟ\ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਰਿਜਸਟਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ\ ਤ̀ ਹੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸਲਾਟ ਤਕ ਤਰਜੀਹੀ 

ਪਹੰੁਚ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹb ਹੈ। ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸb ਇਸ ਨੰੂ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜ\ 

ਿਕਸੇ ਨੁਸਖੇ 'ਤੇ ਪ<ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹb ਹੈ ਿਕ ਤੁਸb ਿਨ@ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿਡਿਲਵਰੀ ਸਲੋਟ ਪ<ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸb ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਿਡਲੀਵਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ\ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 

ਇੱਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਲਾਟ ਬੱੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 



 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ\ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਿਡਲਵਰੀ ਸਲੋਟ\ ਤਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੰੁਚ 

ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ @ਾਮਲ ਹੈ, ਤ\ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾwਸਲ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾwਸਲ ਿਕਵN ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

 

ਦਵਾਈਆਂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਹਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਜ\ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਿਲਆ 

ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹb ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸb ਅਤੇ/ਜ\ 

ਫਾਰਮੇਸੀ ਿਕਸੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਦਾ ਪ<ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹb ਹੈ, ਤ\ ਤੁਸb ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਡਲਵਰੀ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋਵੋਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸb ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਮੁਫਤ ਪ<ਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

 

ਤੁਸb ਆਪਣੇ   ਸਮਰਥਨ ਬੁਲਬੁਲੇ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ\ ਤ̀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ<ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸb ਅਜੇ ਵੀ ਪੇ@ੇਵਰ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇ@ੇਵਰ\ ਤ̀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪ<ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਸb ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ\ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ\ ਲਈ 

ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਪ<ਦਾਤਾਵ\ ਦੀ ਵਰਤ̀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ\।  

 

ਤੁਸb ਘਰ ਤ̀ ਕਈ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਸੇਵਾਵ\ ਪ<ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਨੁਸਿਖ਼ਆਂ ਦਾ ਆਦੇ@ ਦੇਣਾ ਜ\ 

ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮ@ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇ@ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ @ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ www.nhs.uk/health-at-home 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜ\  ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਤਕਾਲ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ\ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਨੰੂ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ\ ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਲਈ, 999 

ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

 



 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ\ ਤੁਸb ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ 

ਐ~ਨਐ~ਚਐਸ ਸੇਵਾਵ\ ਚੰਗੀ ਤਰ̂\ ਿਤਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

 

ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਕਦਮ\ 

ਲਈ  ਐਵਰੀ ਮਾਈਡਂ ਮੈਟਰਜ਼  ਵੈ~ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸb ਇਸ ਮਹ\ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 

ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਪ<ਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸb ਜ\ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 

ਿਜਸਦੀ ਤੁਸb ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ\ ਅਸb 

ਤੁਹਾਨੰੂ  ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਪੇ@ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ  ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ\। 

 

ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜ\ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ̂ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ\ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਮਲਣਾ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜ\ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ\ ਿਨ~ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹb ਹੈ Hਥੇ ਉਨ̂\ ਨੰੂ  ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼\  ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ\ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐ~ਨਐ~ਚੈ~ਸ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਪ<ਿਤਿਕ<ਆਕਾਰ\ ਤ̀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ<ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 

ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਰਸਪ̀ਡਰ ਿਨਯਿਮਤ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ\ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ 

ਿਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ<ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ̀ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 0808 196 3646 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਜ\   ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਰਸਪ̀ਡਰ ਵੈ~ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।  

 

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ 

 

ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ-ਦਰ@ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ\ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾwਸਲ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ\ਦੀ ਹੈ ਤ\ ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਜ\ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ: 

● ਸੁਪਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸਲਾਟ ਤਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ\ ਤ̀ ਹੀ 

ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ - ਤ\ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹb ਹੈ।) 



 
 

● ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ\ ਆਪਣੇ ਕਾwਸਲ ਨੰੂ 

ਦੱਸੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸb ਇਸਦਾ ਪ<ਬੰਧ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜ\ ਦੋਸਤ\, ਪਿਰਵਾਰ ਜ\ ਹੋਰ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨ� ~ਟਵਰਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ । 

● ਇਹ ਸੁਿਨ@ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ, ਿਜਵN ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ 

ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸb ਇਸ ਨੰੂ ਐ~ਨਐ~ਚਐ~ਸ 

ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜ\ ਿਕਸੇ ਨੁਸਖੇ 'ਤੇ ਪ<ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸb ਰਿਜਸਟਰ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵN ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਸਮN ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹb ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮN ਬਦਲ ਜ\ਦੇ ਹਨ ਤ\ ਤੁਸb 

ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ\ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 


