
 
 

 مریض کا نام [

 1مریض کا پتہ الئن 

 2مریض کا پتہ الئن 

 [ 3مریض کا پتہ الئن 

 

  [NHS NUMBER                           ا پ کا این ایچ ایس نمبر: ]

 [، Patientمکرمی ]

 

 قومی الک ڈاؤن کے دوران طبی لحاظ سے انتہائی کمزور لوگوں کے لیے اہم مشورے 

کے بہت زیادہ اور بڑھتے ہوئے کیسز سے نمٹنے   19کو، وزیر اعظم نے ملک بھر میں کوویڈ  2021جنوری  4

ے کا  میں مدد کے لیے ایک نئے قومی الک ڈاؤن کا اعالن کیا۔ ہر ایک سے نئی قومی پابندیوں کی پیروی کرن 

 تقاضہ کیا جاتا ہے، بشمول حسِب ذیل کے: 

 لوگوں سے تقاضہ کرنا کہ مخصوص مقاصد کے عالوہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔  .1

 مخصوص مقاصد کے عالوہ ان لوگوں سے میل جول نہ رکھنا جن کے ساتھ آپ نہیں رہتے۔  .2

غیر ضروری اشیاء  بعض کاروباری مقامات اور مراکز کو بند رکھنا جیسے کھانے پینے کی جگہیں اور  .3

 کی پرچون کی دکانیں۔

بچوں اور نوجوانوں کی مدد کرنا کہ وہ نصف فروری تک دور سے ہی تعلیم حاصل کریں، سوائے ان  .4

 کمزور بچوں اور ان اہم کارکنوں کے بچوں کے جنہیں اب بھی اسکول جانے کی اجازت ہے۔ 

ک کے لیے قومی الک ڈاؤن کی نئی پابندیاں وہ اصول ہیں جو ہر ایک پر الگو ہوتے ہیں اور جن پر عمل کرنا ہر ای

 پر آن الئن دیکھی جا سکتی ہیں۔ gov.uk/coronavirusضروری ہے۔ ان قوانین کی مکمل تفصیالت  

الک ڈاؤن کے جزو کے طور پر حکومت طبی لحاظ سے انتہائی کمزور سبھی لوگوں کو اپنے تحفظ کے لیے 

تک ہو گا۔ اگر اس  2021فروری  21ورہ بھی دے رہی ہے۔ اس مشورے کا اطالق اضافی اقدامات کرنے کا مش

 تاریخ کے بعد بھی یہ مشورہ نافذ العمل رہا تو ہم آپ کو مزید معلومات پر مبنی ایک اور خط بھیجیں گے۔

ے  ہم آپ کواس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کی شناخت طبی لحاظ سے انتہائی کمزور سمجھے جان

کا شکار ہونے کی صورت میں انتہائی بیمار   19والے شخص کے طور پر ہوئی ہے اور جو اس وجہ سے کوویڈ 

ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ اس خط میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور مزید مدد حاصل کرنے کے 

اور نوجوانوں کے طریقوں سے متعلق اہم مشورے دیے گئے ہیں۔ اس میں طبی لحاظ سے انتہائی کمزور بچوں 

 لیے بھی مخصوص مشورے شامل ہیں۔

اگرچہ آپ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں مدد کے لیے ان اضافی احتیاطی تدابیروں پر عمل کرنے کا سختی  

سے مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ قانون نہیں بلکہ مشورہ ہے۔ تاہم آپ کو الک ڈاؤن کے ہر ایک پر الگو ہونے 

 عمل کرنا چاہیے۔ والے اصولوں پر 

اگر آپ اس عالقے میں رہتے ہیں جو پہلے چوتھے درجے میں تھا تو ہو سکتا ہے آپ کو حال ہی میں ایک خط  

موصول ہوا ہو جس میں خود کو محفوظ رکھنے کا آپ کو مشورہ دیا گیا ہو گا۔ اُس خط کی جگہ اب یہ خط بھیجا  

 ور دورانیے کی پیروی کرنی چاہیے۔ گیا ہے، اوراب آپ کو اس خط میں بیان کردہ ہدایات ا
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http://www.gov.uk/coronavirus


 
 

 مشورے کا خالصہ

آپ بدستور باہر جا  طبی لحاظ سے انتہائی کمزور لوگوں کو گھر پر  زیادہ سے زیادہ رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ 

کر ورزش کر سکتے یا معالج سے طے شدہ مالقات کر سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو گھر سے کام کرنے کی ہر  

ممکن کوشش کریں۔ گھر سے کام کرنا ممکن نہ ہو تو آپ کو جائے کار پر جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کورونا 

یہ خط تحفظ کا ایک باضابطہ نوٹیفکیشن ہے اور یہ آپ  کے اہل ہوں۔ ( furloughوائرس مالزمت برقراری اسکیم ) 

تک اپنے گھر   2021فروری   21جنوری سے 5کے آجر کے یہاں اس بات کے ثبوت کا کام کرسکتا ہے کہ آپ 

سے باہر کام نہیں کر سکتے نیز اس خط کو بیماری کی قانونی تنخواہ )ایس ایس پی( کے ضمن ِمں استعمال کیا جا  

 سکتا ہے۔

یقینی بنائیں کہ آپ کے جی پی کے پاس آپ کے موجودہ رابطے کی تفصیالت موجود ہیں، بشمول آپ کے   براہ کرم

گھر کا پتہ اور، اگر ممکن ہو تو، ایک ذاتی ای میل پتہ، تاکہ مستقبل میں ہدایات میں تبدیلی ہونے کی صورت میں  

 ہم آپ سے فی الفور رابطہ کر سکیں۔

ے میں مدد کے لیے کسی اضافی تعاون کی ضرورت ہو تو ممکن ہے کہ آپ کی  اگر آپ کو ان ہدایات پر عمل کرن

مقامی کونسل آپ کو مدد فراہم کر سکے۔ آپ اپنی کونسل سے رابطہ کر کے تحفظاتی سپورٹ ویب سائٹ پر مدد 

   support-shielding-www.gov.uk/coronavirusکے لیے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں:

 طبی لحاظ سے انتہائی کمزور بچوں اور نوجوانوں کے لیے مشورے 

ہماری تازہ معلومات کے مطابق بہت ہی کم بچوں کو وائرس کی وجہ سے شدید بیماری کا انتہائی خطرہ الحق ہوتا  

کے طور پر شناخت کردہ بچوں اور نوجوانوں ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹرز پہلے طبی لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ 

 کا یہ تصدیق کرنے کے لئے جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا انہیں ابھی بھی انتہائی غیر محفوظ خیال کیا جاتا ہے۔ 

اگر یہ خط کسی بچے یا نوجوان شخص کے نام ہے اور آپ نے اس پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ابھی تک آپ  

ر یا جی پی نے رابطہ نہیں کیا تو براہ مہربانی جو بھی عمومی طور پر آپ کے  کے بچے کے اسپتال کے ڈاکٹ

بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے اس سے رابطہ کر کے پتہ کریں کہ کیا انہیں ابھی بھی طبی لحاظ سے انتہائی غیر  

ادلۂ خیال  محفوظ سمجھا جانا چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے ہی اپنے بچے کے ڈاکٹروں سے اس پر تب

کرلیا ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ کے بچے کو ابھی بھی طبی لحاظ سے انتہائی غیر  

 محفوظ سمجھا جاتا ہے تو بچے کو اس خط میں دیے گئے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔

 صحت اور نگہداشت تک رسائی

گزارش ہے کہ این ایچ ایس کی ان تمام خدمات تک    اور ہماری این ایس ایچ کھال ہےبراہ مہربانی یاد رکھیں کہ 
رسائی کرتے رہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ اپنی نگہداشت خود کرنے کی بجائے این ایچ ایس کا استعمال آپ  

 کے لیے زیادہ محفوظ ہے۔

سے  کے اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں تو اپنے جی پی یا ہسپتال کے معالج 19اگر آپ اپنی صحت پر کوویڈ 
استعمال کریں۔ مدد اور اعانت تک رسائی کے بارے میں مزید معلومات منسلک ہدایات  NHS111بات کریں یا 

 میں مل سکتی ہیں۔

کے خالف ویکیسین تک عام آبادی سے پہلے اور   19طبی لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ افراد کو کوویڈ 

سی وی آئی( کی تعین کردہ ترجیحی آرڈزنگ کے   ویکسینیشن اور حفاظتی ٹیکوں سے متعلق مشترکہ کمیٹی )جے

مطابق رسائی حاصل ہوگی۔ این ایچ ایس آپ سے دوبارہ رابطہ کر کے اس بارے میں مزید معلومات فراہم کرے گا  

 کہ آپ کو ویکیسین لینے کے لیے کب اور کیسے مدعو کیا جائے گا۔  

یں اہم کردار ادا کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ  سے تحفظ فراہم کرنے م 19توقع ہے کہ یہ ویکسین آپ کو کوویڈ 

  فروری کے وسط تک ہم آپ کو ویکسین کی پہلی خوراک دے سکیں گے۔ 

http://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support


 
 

آپ کا مقامی این ایچ ایس اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کو انتہائی محفوظ انداز میں ویکسین نیز نگہداشت اور 

وراکیں لے لی ہوں آپ کو مزید نوٹس آنے تک تحفظ کے اس  اعانت موصول ہو۔ چاہے آپ نے ویکسین کی دونوں خ

مشورے پر عمل جاری رکھنا چاہیے کیونکہ ہم تمام گروہوں میں ویکسین لگانے کے اثرات کا جائزہ لیتے رہتے  

ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں انہیں صحت عامہ کے اصولوں اور ہدایات کے الگو رہنے تک ان پر عمل  

 ھنا چاہیے، جن میں یہ ہدایت بھی شامل ہے کہ کیا آپ کو اور انہیں یہ ویکسین لگ گئی ہے۔ کرنا جاری رک

ماہ تک   4حکومت طبی لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ سبھی بالغ افراد کی عمومی صحت بہتر بنانے کے لیے 
وٹامن ڈی سپلیمنٹس کی مفت فراہمی کی مدت میں توسیع کر رہی ہے۔ اگر آپ نے پہلے درخواست نہیں دی تو آپ  

d-vitamin-www.nhs.uk/get وٹامن ڈی سپلیمنٹس محفوظ انداز میں لینے کے    پر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔
 یں مزید ہدایات شرکت کی کارروائی کے دوران فراہم کی جائیں گی۔بارے م

 
فروری کو ان ہدایات کا اطالق ختم ہونے سے پہلے، ہم آپ کو بدلتے حاالت کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں   21

گے اور آپ کے لیے مزید مشورے جاری کریں گے۔  ایک بار پھر، ہم خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے  
 کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔  کی آپ

 
 آپ کا خیر خواہ،

 
 
 
 
 
 

 
   رابرٹ جنرک        میٹ ہانکوک 

ریاستی سیکرٹری برائے رہائش،  ریاستی سیکرٹری برائے صحت اور سماجی نگہداشت 
 کمیونٹیز اور لوکل گورنمنٹ 

 

پر مختلف زبانوں اور شکلوں، بشمول آسانی سے پڑھی جا سکنے والی وضع،    GOV.UKیہ خط  

  پر کال کریں   1239999  0303کو    RNIBآڈیو، بریل، بڑے پرنٹ کے لیے    میں دستیاب ہے۔ 

http://www.nhs.uk/get-vitamin-d


 
 

 طبی لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ لوگوں کے لیے ہدایات

 ہے۔ انگلینڈ میں طبی لحاظ سے انتہائی زدپذیر لوگوں کے لیے یہ ہدایات 

یہ اضافی ہدایات خاص طور پر طبی   پر آن الئن دیکھی جا سکتی ہیں۔ gov.uk/coronavirusمکمل ہدایات 
ظ کے ان اقدامات پر عمل کر کے خود کو اعتبار سے انتہائی غیر محفوظ لوگوں کے لیے ہیں جن کا مقصد تحف

 وائرس سے بچانے میں آپ کی مدد کرنا ہے۔ 

یہ ہدایات صرف طبی لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ افراد پر الگو ہوتی ہیں۔ گھر میں طبی لحاظ سے انتہائی غیر  
 جاتا۔   محفوظ شخص کے ساتھ رہنے والے دوسرے افراد کو ان ہدایات پر عمل کرنے کا مشورہ نہیں دیا

 
 میل جول رکھنا

کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر اور باغ سے باہر نہیں   قومی الک ڈاؤن ہدایاتہر ایک پر الگو ہونے والی نئی
 جانا چاہیے، سوائے ان ہدایات میں بیان کردہ محدود مقاصد کے۔ 

 ہم طبی لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ لوگوں کو گھر پر  زیادہ سے زیادہ رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔

باہر جا سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے باہر کے  آپ ابھی بھی ورزش یا عالج معالجے کی اپائنٹمنٹس کے لیے 
 لوگوں کے ساتھ کم سے کم رابطہ رکھنے کی کوشش کریں نیز مصروف جگہوں سے دور رہیں۔

آپ بدستور اپنے امدادی حلقے سے مل سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں سے تب تک نہیں مل  
ہوں۔ گھر سے باہر ورزش کے لیے آپ کسی دوسرے   سکتے جب تک وہ آپ کے امدادی حلقے میں شامل نہ

 خاندان کے ایک فرد سے مل سکتے ہیں۔ یہ ہر ایک پر الگو وسیع تر قومی ضوابط کا جزو ہے۔ 

میٹر دور رہنے کی کوشش کریں، خاص طور پر اگر ان میں وائرس کی   2اپنے گھر کے اندر دوسرے لوگوں سے 
 رہنے کا مشورہ دیا گیا ہو۔ عالمات ظاہر ہوں یا انہیں دوسروں سے الگ

 کام

فی الحال آپ کے عالقے میں وائرس کا شکار ہونے کے ممکنہ طور پر زیادہ خطرے کی وجہ سے آپ کو گھر  
 سے کام کرنے کا پر زور مشورہ دیا جاتا ہے۔ گھر سے کام کرنا ممکن نہ ہو تو آپ کو جائے کار پر جانا چاہیے۔

آپ کو متبادل عہدہ نبھانے یا اپنے کام کے طریقہ ہائے کار کو عارضی   جہاں گھر سے کام کرنا ممکن ہو وہاں
 طور پر تبدیل کرنے کے بارے میں اپنے آجر سے بات کرنی چاہیے۔

ست دے سکتے  کے لیے درخوا کام تک رسائیاگر آپ کو گھر پر کام کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو آپ 
"کام تک رسائی" کام کرنے کے معذوری سے متعلق ایسے اضافی اخراجات کے لیے معاونت فراہم کرے گی   ۔ہیں

 جو کسی آجر کی طرف سے الزمی طور پر فراہم کردہ معیاری معقول ایڈجسٹمنٹس سے باالتر ہیں۔ 

  کورونا وائرس نوکری برقرار رکھنے کی اسکیم اگر آپ متبادل انتظامات نہیں کرسکتے تو ہو سکتا ہے آپ کا آجر
آپ   کے آخر تک کر دی گئی ہے۔ 2021کے تحت آپ کو عارضی رخصت پر بھیج سکے، جس کی توسیع اپریل 

 ہ ممکن ہے یا نہیں۔ کو اپنے آجر سے بات چیت کرنی چاہیے کہ آیا ی

http://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/access-to-work
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-job-retention-scheme


 
 

چونکہ آپ کو کام نہ کرنے کا مشورہ دیا جارہا ہے اس لیے ہو سکتا ہے آپ بیماری کے قانونی معاوضے )ایسایس 
پی( یا مالزمت کے امدادی وظیفے )ای ایس اے( کے اہل ہوں۔ آپ کو موصول ہونے واال رسمی تحفظاتی خط آپ  

ے طور پر کام کرے گا کہ خود کو محفوظ رکھنے کا آپ کو  کے آجر اور محکمہ کام اور پنشن کے لیے ثبوت ک
 ای ایس اے کے اہل ہو سکتے ہیں۔  یا ایس ایس پی مشورہ دیا گیا ہے اور آپ

اگر خاندان کے وہ افراد جو طبی لحاظ سے زیادہ غیر محفوظ نہیں گھر سے کام کرنے سے قاصر ہوں تو انہیں 
 میں متعین وسیع تر اصولوں کے مطابق کام پر جانا چاہیے۔ قومی الک ڈاؤن ہدایات

 

 مراکز تعلیمی 

کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے اس لیے اب ہم جان چکے ہیں کہ وائرس کی   19چونکہ کوویڈ 
وجہ سے بہت کم بچے اور نوجوان شدید بیماری کے خظرے سے دوچار ہیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹرز پہلے طبی  

انوں کا یہ تصدیق کرنے کے لئے لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ کے طور پر شناخت کردہ تمام بچوں اور نوجو 
 جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا انہیں ابھی بھی انتہائی غیر محفوظ خیال کیا جاتا ہے۔ 

اگر آپ نے اس سے پہلے ہی اپنے بچے کے ڈاکٹروں سے اس پر تبادلۂ خیال کرلیا ہے اور انہوں نے اس بات کی  
ی غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے تو آپ کے بچے تصدیق کی ہے کہ آپ کے بچے کو ابھی بھی طبی لحاظ سے انتہائ

 کو محفوظ رہنے کے اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔

نصف فروری تک بچے دور سے تعلیم حاصل کریں گے، سوائے طبی لحاظ  موجودہ قومی الک ڈاؤن کے تحت، 
 سے غیر محفوظ بچوں اور ان اہم کارکنوں کے بچوں کے جو اب بھی اسکول جا سکتے ہیں۔ 

ظ سے انتہائی غیر محفوظ بچوں اور نوجوانوں کو اسکول یا دیگر تعلیمی مراکز میں نہیں جانا چاہیے طبی لحا
کیونکہ کمیونٹی میں وائرس کا شکار ہونے کا خطرہ اس وقت بہت زیادہ ہے۔ گھر پر تعلیم جاری رکھنے کے لیے 

 آپ کا اسکول یا کالج مناسب انتظامات کرے گا۔

 سفر 
 

آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ رہیں اور تب تک سفر نہ کریں جب تک ضروری نہ ہو  
 )مثال طبی اپائنٹمنٹس میں شرکت کر نے کے لیے(۔ 

 

 خریداری 
 

آپ کو دکانوں پر نہ جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہو سکے تو آن الئن خریداری کریں، یا دوسروں )دوست اور 
( کو آپ کے لیے خریداری کرنے اور پہنچانے کا  این ایچ ایس کے ذمہ دار رضاکار خانہ، مقامی رضا کار یا     ِ اہل  

 کہیں۔
 

اگر آپ کے پاس ایسا کوئی نہیں جس پر آپ اپنے لیے خریداری کرنے کے لیے بھروسہ کر سکیں توآپ سپر  
اگر آپ   ۔ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں یٹ کی ڈلیوری سالٹس تک ترجیحی رسائی کی درخواست کرنے کے لیےمارک

آپ کو مزید   -کے پاس پہلے سے ہی سپر مارکیٹ کی ٹلیوری سالٹ تک ترجیحی رسائی ہے تو یہ جاری رہے گی 
آپ اسے این ایچ   اندراج کرتے وقت آپ سے آپ کا این ایچ ایس نمبر پوچھا جائے گا۔  نے کی ضرورت نہیں۔کچھ کر

 کی طرف سے آپ کو بھیجے کسی بھی خط یا پھر کسی طبی نسخے پر دیکھ سکتے ہیں۔ 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support


 
 

وری سائٹ پر اندراج کرانے سے آپ کو صرف ترجیح ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو یقینی طور پر ڈلی
سالٹ مل جائے گی۔ اگر آپ سپر مارکیٹ کی ڈلیوریوں تک رسائی چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک سپرمارکیٹ  

                                                  ُ               کے ہاں اپنا اکاؤنٹ بھی بنانا ہو گا اور خود سالٹس ب ک کرنا ہوں گی۔ 

ئی  اگر آپ کو کسی اور طرح کی مدد کی ضرورت ہے، بشمول سپر مارکیٹ کی ڈلیوری سالٹس تک ترجیحی رسا
کے لیے رجسٹریشن کرانے کے لیے مدد، تو آپ کو اپنی مقامی کونسل سے براہ راست رابطہ کرنا چاہیے۔ معلوم 

 کس طرح مدد کر سکتی ہے۔ مقامی کونسل          ٓ     کریں کہ ا پ کی
 
 

 دوائیاں 

 آپ کو کسی فارمیسی میں نہ جانے کا پر زور مشورہ دیا جاتا ہے۔

 پہلے پہل آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا کوئی دوست، خاندان کا فرد یا رضاکار آپ کے لیے دوائیاں ال سکتا ہے۔

ست کرنے  اگر دوست اور اہل خانہ آپ کے لیے دوائیاں نہیں ال سکتے اور آپ اور / یا دوا خانہ رضاکار کا بندوب
سے قاصر ہیں تو آپ ادویات کی مفت ڈیلیوری کے اہل ہوں گے۔ براہ مہربانی دوا خانے والوں سے رابطہ کر کے  
بتائیں کہ آپ طبی لحاظ سے انتہائی غیر محفوظ ہیں اور آپ کو ادویات آپ تک پہنچائے جانے کی ضرورت ہے،  

 چنانچہ وہ ادویات مفت ڈیلیور کر دیں گے۔

 تک رسائی نگہداشت اور مدد
 

 کے لوگوں سے گھر پر غیر رسمی نگہداشت حاصل کر سکتے ہیں۔ امدادی حلقے آپ اب بھی اپنے

 ل کر سکتے ہیں۔آپ بدستور گھر پر سماجی اور طبی نگہداشت فراہم کرنے والوں سے نگہداشت حاص

ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی موجودہ بیماریوں اور صحت سے متعلق نئے خدشات کے لیے این ایچ 
 ایس اور دیگر صحت فراہم کرنے والوں کا استعمال جاری رکھیں۔ 

 
نا یا آن  آپ گھر سے کئی این ایچ ایس خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، بشمول بار بار نسخوں کا آرڈر دی

الئن مشاورت کے ذریعے اپنے صحت سے متعلق پیشہ ور افراد سے رابطہ کرنا۔ مزید معلومات کے 
اگر آپ کو طبی امداد کی  ڈاؤن لوڈ کریں۔ این ایچ ایس ایپ پر جائیں یا  home-at-www.nhs.uk/health لیے

 پر کال کریں۔ 999پر کال کریں یا طبی ایمرجنسی کے لیے  NHS 111فوری ضرورت ہے تو 
 

ت ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کی مقامی این ایچ اگر آپ کو خود جا کر دیکھ بھال موصول کرنے کی ضرور 
 ایس خدمات پوری طرح تیار ہیں اور آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کریں گی۔ 

 
 Every Mind اپنی ذہنی صحت کی دیکھ بھال کرنا بھی بہت اہم ہے۔ ایسے مشورے اور عملی اقدامات کے لیے

Matters   ویب سائٹ پر جائیں جن پر آپ اس وبا کے دوران اپنی جسمانی و ذہنی نگہداشت کا خیال رکھنے کے
اگر آپ یا کوئی ایسا شخص جس کی آپ نگہداشت کر رہے ہیں ذہنی صحت کے مسئلہ   لیے عمل کر سکتے ہیں۔

طب کے شعبے سے منسلک کسی مقامی   وری طور پرسے دوچار ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ف
 سے رابطہ کریں۔ فرد 
 

https://www.gov.uk/coronavirus-local-help
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.nhs.uk/health-at-home/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/the-nhs-app/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/


 
 

ا مالقاتی اب بھی آپ کے ہاں آ سکتے  آپ کی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کرنے والے بہبود کار ی
ہیں۔ اس کا اطالق آپ کی سرپرستی میں موجود بچے یا نوجوان کی نگہداشت کرنے والوں پربھی ہوتا ہے۔ جہاں 

 پر عمل کرنا چاہیے۔ سماجی فاصلے کی ہدایات قریبی یا ذاتی رابطے کی ضرورت نہ ہو وہاں انہیں

آپ کو مقامی رفاہی اداروں اور تنظیموں نیز این ایچ ایس کے رضاکاروں کی مدد حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ 
رضاکار آپ کو باقاعدگی سے خریداری اور دوائیوں کی ڈیلیوری میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ این ایچ ایس کے 

                                                  ٓ                             دوستانہ فون کالز کر سکتے نیز طبی مالقاتوں کے لیے ا نے جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔

  این پر فون کریں یا  08081963646بجے کے درمیان   8بجے سے شام  8مدد کا بندوبست کرنے کے لیے صبح 
   ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ ایچ ایس رضاکار

 
 اضافی مدد کے لیے رجسٹریشن کرانا

 

اگر آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے اضافی مدد کی ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے مقامی کونسل آپ کی مدد کر  
 کرا سکیں گے:  اپنا یا کسی اور کا اندراج                                                             ٓ  سکے۔ اگر خود کو محفوظ رکھنے کا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے تو ا پ 

سپرماکیٹ کی ڈیلیوری سالٹ تک ترجیحی رسائی کے لیے درخواست کرنے کے لیے )اگر آپ کے پاس پہلے  ●
 سے ہی ترجیحی رسائی موجود ہے تو یہ جاری رہے گی۔ آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہو گی(۔ 

پر، خاص طور پر اگر آپ  خود کو محفوظ رکھنے کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت پڑنے  ●
ِ                                                                           خود یا دوستوں، اہل  خانہ یا دوسرے معاون نیٹ ورکس کی مدد سے اس کا انتظام کرنے سے قاصر ہونے کی                     

 صورت میں، اپنی کونسل کو بتانے کے لیے۔

 یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کی تفصیالت، جیسے آپ کا پتہ، تازہ ترین ہیں۔  ●

ایچ ایس نمبر پوچھا جائے گا۔ آپ اسے این ایچ کی طرف سے آپ کو  رجسٹریشن کراتے وقت آپ سے آپ کا این 
بھیجے کسی بھی خط یا پھر کسی طبی نسخے پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس وقت مدد کی ضرورت نہیں ہے  
تب بھی اگر آپ اندراج کرائیں تو یہ مددگار ثابت ہوگا۔ اگر حاالت کسی بھی وقت بدل جاتے ہیں تو آپ الگ ان کر  

 ے اپنی ضروریات کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ک

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
http://www.nhsvolunteerresponders.org.uk/
http://www.nhsvolunteerresponders.org.uk/
http://www.nhsvolunteerresponders.org.uk/
http://www.nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support

