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ਪਪਆਰੇ [ਰੋਗੀ], 

 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰਲੈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਰਹਾ ਹੈ 

22 ਫਰਵਰੀ ਨ ੂੰ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪਰਕਾਪ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ 
ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਪਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ ਪਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਕ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਕਉਂਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਨਵਰੀ ਪਵਿੱਚ ਪਲਆਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਪਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਘਿੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇ22 ਪਮਪਲਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੈਕਪਸਨ ਦੀ ਘਿੱਟ-ੋ

ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਿੁਰਾਕ ਲਿੱ ਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਪਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਿਾ ਨਹੀਂ ਪਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਸੀਂ 
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗ।ੇ  

ਭਾਂਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜਰੋ ਲੋਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਹਣੋ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਫਰ ਵੀ 
ਪਸਫਾਪਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਪਕ ਜਦੋਂ ਪਕ ਵਾਇਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਫਲੈ ਪਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  
ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ।ੋ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਅਤ ੇਸਕ ਲ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਪਨਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਪਕ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇ

ਹੋ ਪਕ ਨਹੀਂ। ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਤ ੇwww.gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਪਮਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

17 ਮਾਰਚ 2021 



 
 

 

ਇਸ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਪਰਆਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਪਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਾਰ। 

ਜਦ ਤਿੱਕ ਪਕ ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਪਵਸਪਤਰਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਘਟਾਯਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਹਿੱਤਪ ਰਨ ਹੈ 
ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਪਿਆ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਰਿੱਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਪਜਿੱ ਥ ੇਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਅਯਗੋ ਹੋ। 

ਹਰੇਕ ਪਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਜੇਕਰ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵ ੇ'ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ 

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿ ੇਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜੋਪਿਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇਕੂੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਬੂੰ ਪਧਤ ਕੀਤ ੇਪੈਮਾਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਪਵਚ ਸਮਰਿੱਥ 

ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜੌਬ ਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਫਰਲੋ) ਨ ੂੰ  30 ਪਸਤੂੰਬਰ ਤਿੱਕ ਵਧਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ 

ਆਮਦਨੀ ਸਮਰਥਨ ਸਕੀਮ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਰੋਗ ਤਨਿਾਹ (SSP) ਜਾਂ 
ਰੋਜਗਾਰ ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ਭਿੱਤ ੇ(ESA) ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ।ੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਅਤ ੇਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਵਪਦਿੱਅਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਪਸ 

ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਕੋਰਵਡ-19 ਵਕੈਰਸਨ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਵੈਕਪਸਨ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਪਮਲ 

ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਾਲੇ ਤਿੱਕ ਆਪਣੀ ਪਪਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪਮਲੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।  



 
 

 

12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ, ਗੂੰਭੀਰ ਪਨਊਰ-ੋਪਵਕਲਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਪਵਕਲਪ ਬਾਰ ੇਮਾਤਾ-ਪਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਅਤ ੇਬਿੱਚੇ ਦੇ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ GP ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਪਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਿੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਵੈਕਪਸਨ 

ਦੀ ਹਾਲੇ ਪਸਫਾਪਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿੁਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਫਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਪਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਵੈਕਪਸਨ ਦੀ ਦ ਸਰੀ ਿੁਰਾਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ 

ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਦਾ ਪਿੱਧਰ ਹੋਰ ਵਿੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਪਸਨ 100% ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਅਤ ੇਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਦੋਨੋਂ  ਿੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ, 
ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ ਰੀ ਗਰੂੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਪਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਰਧਾਰਤ ਵਾਧ  ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ 

ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਸਲ ਅਤ ੇਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ 31 ਮਾਰਚ ਤਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਗ।ੇ ਕਾਊਂਸਲ ਇਸ ਪਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਰਪਹਣਗ,ੇ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ ਪਡਲੀਵਰੀ ਸਲੌਟ ਲਈ ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ 

ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰ ਪਲਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸੁਰਮਾਰਪਕਟ 21 ਜ ਨ ਤਿੱਕ ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਗੇ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜਵੂੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਿੱਕ 

https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਇੂੰਟਰਨ ੈੱਟ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਥਾਨਕ ਿੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਓਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਨ ਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗ।ੇ  

31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

www.gov.uk/find-coronavirus-support 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਕ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

  

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


 
 

 

ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ 

ਪਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਾਦ ਰਿੱਿੋ ਪਕ NHS ਖੁੱ ਲਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਸਾਰੀ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਦੀ 
ਤਾਕੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਪਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਪਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ NHS 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਧ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸਹਤ 'ਤੇ ਕੋਪਵਡ -19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰ ੇਪਚੂੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ GP, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 

ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ੋਜਾਂ NHS111 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤ ੇਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ 

ਪਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ GP ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤ ੇਸਮੇਤ ਅਿੱਪ ਟ  ਡੇਟ ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, 

ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਪਨੈੱਜੀ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇਓ, ਤਾਂਪਕ ਭਪਵਿੱ ਿ ਪਵਿੱ ਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

  



 
 

 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਪਫਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਦ ਪਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਪਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਪ਼ਿ਼ਿਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ, 

 

 
    

 

ਮੈਟ ਹੈਨਕੋਕ       ਰੋਬਰਟ ਜੇਨਰਰਕ  

ਪਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ  ਘਰ, ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ 

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ 
 

ਇਹ ਪੱ੍ਤਰ GOV.UK 'ਤੇ ਈਜੀ ਰੀਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਰਵੱਚ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਡੀਓ, ਬਰੇਲ, ਵੱਡੇ ਰਪ੍ਰੰ ਟ ਲਈ RNIB ਨੰੂ 0303 1239999 'ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰੋ 



 
 

 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਨਰੰਤਰ ਸਲਾਹ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021) 

ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧਾਂ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਲਈ ਲਾਗ  ਪਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕਪੋਵਡ-19 ਪਰਸਪੌਂਸ - ਸਪਪਰੂੰ ਗ 2021' ਨ ੂੰ  ਪਰਕਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਜੋਪਕ ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਪਵਿੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ 

ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧ ਹਟਾਏ 

ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਨਯਮਾਂ ਬਾਰ ੇwww.gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 'roadmap' ਲਈ ਿੋਜ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋਪਕ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦ ੇ

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਕਕਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪਦੂੰ ਦ ੇਹਾਂ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱਤ ੇਗਏ 

ਪਵਹਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ 

ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਕ ੇਰਿੱਿੋ, ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਬਿੱਚੋ।  

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਪਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਪਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਜੂੰ ਨੀਆਂ ਘਿੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, 
ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਕਰਪਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਦੋਂ ਪਨਯਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਕੋਪਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ 
ਤੁਹਾਡਾ ਿਤਰਾ ਘਿੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਪਮਲਦ ੇਹੋ।  

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਦਰ ਪਮਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਗਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਾਤਾਨੁਕ ਪਲਤ ਕਰਕੇ ਰਿੱਿ ੋਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਿੜਕੀ ਿੋਲ ਕ ੇਰਿੱਿੋ। ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਪਵਡ-

19: ਅੂੰਦਰਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਦੇਿ।ੋ 

http://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus


 
 

 

ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਓ ਪਜਿੱ ਥ ੇਤੁਸੀਂ ਸਾਮਪਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ 
ਪਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮਥਰਨ ਸਮ ਹਾਂ ਅਤ ੇਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ  
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਬਾਰ ੇਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥ ੇਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੰਮ 

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ ਹਰ ਪਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਜੇਕਰ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ 'ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਕਰਮਣ ਦੇ ਜੋਪਿਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇਕੂੰਮ 'ਤੇ 

ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਬੂੰ ਪਧਤ ਕੀਤ ੇਪੈਮਾਨੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣ ਪਵਚ ਸਮਰਿੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
ਕੁਝ ਰਜੋਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪਹਿੱ ਸ ੇਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਬਾਰ ੇਵੀ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗ ੇਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਪਕਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤ ੇਵਾਪਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਭੀੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਵਜਪਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਿੱਿਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ ਪਕਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨ ੂੰ  ਕੋਪਵਡ-

19 ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਕ ਉਹ ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀ ਪਕਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱ ਚ ਜਪੋਿਮ ਪਰਬੂੰ ਧਕ ਦਾ ਪਸਸਟਮ ਪਕਵੇਂ ਪਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਸਹਤ ਅਤ ੇਸਰੁਿੱ ਪਿਆ 

ਪਰਬੂੰ ਧਕ ਨੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਪਵਿ ੇਜੋਪਿਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਪਵਿੱ ਚ 

ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਮਜੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਵੀ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਰਕਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  ਐਕਸੈਸ ਟ  ਵਰਕ  ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਕੂੰਮ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਵਕਲਾਂਗਤਾ-ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਵਾਧ  ਿਰਪਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ੋਪਕਸੇ 
ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਮਆਰੀ ਵਾਜਬ ਪਵਵਸਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-childcare-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/talking-to-your-workers/index.htm
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/protect-people.htm
https://www.gov.uk/access-to-work
https://www.gov.uk/access-to-work


 
 

 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜੌਬ ਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਫਰਲੋ) ਨ ੂੰ  30 ਪਸਤੂੰਬਰ ਤਿੱਕ ਵਧਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਮਆਦ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਰਪਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਪਮਆਦ ਰੁਿੱ ਕ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਬਸ਼ਰਤ ੇਪਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪਹਮਤ ਹੋਣ। ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (SEISS) ਨ ੂੰ  ਵੀ 30 ਪਸਤੂੰਬਰ ਤਿੱਕ 

ਵਧਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। 

1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਰੋਗ ਤਨਿਾਹ (SSP) ਜਾਂ 
ਰੋਜਗਾਰ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਭਿੱਤ(ੇESA) ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਤੁਸੀਂ SSP ਜਾਂ ESA ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਮਾਰ ਹ ੋਜਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਪਵਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰੋ ਪਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ 
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸਹਤ ਅਤ ੇ

ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਬਾਰ ੇਪਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਯ ਨੀਅਨ, HSE ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 

ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਪਜਿੱ ਥੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਿਤਰ ੇਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਉੱਥੇ HSE ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਅਪਧਕਾਰੀ ਕੂੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਪੋਕ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨ, ਲਾਗ  ਸ ਚਨਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ 
ਕਰਨ, ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਪਭਆਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਤਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦ ਤਿੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਅਤ ੇਪਜਿੱਥ ੇਵਪਾਰ ਲਾਗ  ਸ ਚਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਪਵਿੱਚ ਅਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਪਹੂੰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਜਾ 
ਭੁਗਤਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਮੌਜ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਪਧਕਾਰ ਢਾਂਚ ੇਭੇਦਭਾਵ, ਪਿੱਿਪਾਤੀ ਬਰਿਾਸਤਗੀ ਅਤ ੇਪਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਪਵਰੁਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਪਦੂੰ ਦ ੇ

ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੇਪਵਡ-19) ਦੇ ਕਰਕ ੇਕੂੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੌਜ ਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੇ ਲਈ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।  

ਨਾਗਪਰਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਪਬਊਰ ੋਕੋਲ ਕੂੰਮ ਪਵਿ ੇਤੁਹਾਡੇ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਪਕ ਕੂੰਮ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿੇ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਦਾ ਹਿੱਲ ਪਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਪਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਸਪਥਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, Acas ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ 
ਕੇ ਜਾਂ Acas ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  0300 123 1100 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। 

ਸਕੂਲ, ਕਾਲੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵੱਰਦਅਕ ਸੈਰਟੰਗਸ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਅਤ ੇਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 
ਪਵਪਦਿੱਅਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਪਹੂੰਦ ੇ

https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/self-employment-income-support-scheme-grant-extension
https://www.gov.uk/government/publications/self-employment-income-support-scheme-grant-extension
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.citizensadvice.org.uk/work/
https://www.acas.org.uk/contact
https://www.acas.org.uk/contact


 
 

 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ 8 ਮਾਰਚ ਤਿੱਕ ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇਜ ਵਾਪਪਸ 

ਆ ਗਏ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।  

ਰੈਪਪਡ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਪਵਡ-19) ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋਪਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਪਲਆ ਂਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਹੋਰ 

ਸੂੰਕਰਮਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਪਨਯੂੰਤਰਨ ਪੈਮਾਨੇ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਬਨਾਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਲਿੱ ਭਣ 

ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸਲਈ ਅਪਧਆਪਨ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਸਹਤ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਸਕ ਲ ਅਤ ੇਕਾਲੇਜ ਪਵਿੱ ਚ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਟਾਫ, ਬਿੱ ਪਚਆਂ, ਅਤ ੇਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਿਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਕ ਲ ਅਤ ੇਕਾਲੇਜ ਲਈ ਰੈਪਪਡ 

ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਪਵਡ-19) ਜਾਂਚਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਜਾਂਚ ਘਰ, 

ਪਰਾਈਮਰੀ ਅਤ ੇਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕ ਲ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਪਪਰਵਾਰਾਂ, ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇਪਰਾਈਮਰੀ ਅਤ ੇਸਕੈਂਡਰੀ 
ਸਕ ਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਮ ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈਇਹ ਜਾਂਚ ਸਮੁਦਾਇ ਪਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਪਰਵਾਰਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇਗੀ।  

ਪਬਨਾਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕ ਲ ਅਤ ੇਕਾਲੇਜ ਕੋਪਵਡ-19 ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਪਿਮ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਤੋਂ 
ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਪਿਆਤਮਕ ਪੈਮਾਨੇ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਗ।ੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਮਾਪਜਕ 

ਦ ਰੀ, ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ, ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਥਤੀਆ ਂਪਵਿੱ ਚ ਪਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਮ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ 

ਅਤ ੇਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਾਮਪਲਆਂਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਰਵਜਪਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ   ਪਚਹਰ ੇਨ ੂੰ  ਢਕਣ ਵਾਲੀ 
ਸਮਿੱਗਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਦੇ ਘੂੰ ਪਟਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਕਸੇ ਹਰੋ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰ ੋਜਾਂ ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੂੰ ਮੀ ਯਾਤਰਾ 
ਲਈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਪਵਿੱ ਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।  

https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19#ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own


 
 

 

ਪਕਰਪਾ ਆਪਣ ੇਪਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਯਕੀਨੀ ਕਰੋ 
ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਪਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

  



 
 

 

ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਸੀਆ ਂਰਵੱਚ ਜਾਣਾ 

ਜਦਪਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਜਰ ਰੀ ਸ਼ੌਪਪੂੰਗ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ 

ਪਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਪਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਕੁਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਸੀ ਪਵਿ ੇਜਾਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਪਦਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਰੀ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ  ਪਚਹਰ ੇਨ ੂੰ  ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਿੱਕ ਪਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਿੱਕ 

ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੁਰਮਾਰਪਕਟ ਪਡਲੀਵਰੀ ਸਲੌਟ ਤਿੱਕ ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰ ਪਲਿੱ ਤਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ 21 ਜ ਨ ਤਿੱਕ 

ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਗ।ੇ ਇਸ ਪਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਅਕਤੀ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ ਤੋਂ 
ਪਡਲੀਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਬੁਿੱ ਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਗ।ੇ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਜਰ ਰੀ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਲਈ ਇਸ ਦੀ 
ਪਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਪਵਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਪਫਰ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਿੱਕ www.gov.uk/coronavirus-

shielding-support 'ਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ ਪਡਲੀਵਰੀ ਸਲੌਟ ਤਿੱਕ ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 

ਰਪਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਿੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਪਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਪਾਓਗ।ੇ 

ਤੁਸੀਂ ਪਫਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮੂੰਗਵਾਣ ਲਈ ਕਪਹਣਾ ਚਾਹਗੋ।ੇ 

NHS ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੋੜਵੂੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਸ਼ੌਪਪੂੰਗ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਰ ਰੀ ਵਸਤ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱਠਾ ਅਤ ੇਪਡਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਫਤ ੇਦੇ ਸਿੱਤੋਂ ਪਦਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤਿੱਕ 0808 196 3646 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 
ਜਾਂ ਸਵੈ-ਹਵਾਲਾ ਪਦਓ ਜਾਂ www.nhsvolunteerresponders.org.uk ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਿੇਤਰ 

ਪਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 

  

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
http://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support
http://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support
https://www.nhsvolunteerresponders.org.uk/


 
 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹ ੈਪਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੋ ਪਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ 

ਅਤ ੇਪਸਹਤਮੂੰਦ ਰਪਹਣ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਪਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਜੂੰ ਨਾਂ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਿੁਲਹੀਆਂ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਪਿਅਤ 

ਰਪਹਣ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਾ ਪਸਹਤ ਸਪਥਤੀਆ ਂਲਈ NHS ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 

ਤੋਂ ਕਈ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਦੁਹਰਾਓ ਨੁਸਪ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ 

ਸਲਾਹ-ਮ਼ਿਵਰ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਪਸਹਤ ਪ਼ੇਿੇਵਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ www.nhs.uk/health-at-home 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ  NHS ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਤਕਾਲ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ NHS ਨ ੂੰ  111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਲਈ, 999 ਡਾਇਲ 

ਕਰੋ। 

ਆਪਣੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰਿੱਿਣਾ ਵੀ ਜਰ ਰੀ ਹ।ੈ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਪਵਵਹਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਲਈ Every Mind 

Mattters (ਐਵਰੀ ਮਾਈਡਂ ਮਟੈਰਜ) ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਪਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਉਸ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਆਪਣੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। Let’s Talk Loneliness (ਲੈਟ੍ਸ ਟਾਕ ਲੋਨਲੀਨ ੈੱਸ) ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਝੁਾਅ, ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਹੋਰ 

ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਪਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਕ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਜਸ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਉਹ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸੂੰਕਟ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਪਰਹਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਸਥਾਨਕ ਪਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। NHS 

ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਟਰਿੱ ਸਟਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਵੂੰਦ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 24/7 ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮਲੁਾਕਾਤੀ ਜੋ ਤਹੁਾਡੀ ਰੋਜਮਰਹਾ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹ ਪਮਲਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਜਿੱ ਥ ੇਨਜਦੀਕੀ ਜਾਂ ਪਨੈੱਜੀ ਸੂੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ   ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ 

ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧ  ਸਹਾਉਤਾ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਬੂੰ ਧਕ Ofgem ਵਿੱਲੋਂ 
ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਕਮਜੋਰ ਸਪਥਤੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਰਾਥਪਮਕ ਸੇਵਾ ਰਪਜਸਟਰ ਨਾਮ ਦਾ 

https://www.nhs.uk/health-at-home
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/the-nhs-app
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/the-nhs-app
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://letstalkloneliness.co.uk/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19


 
 

 

ਇਿੱਕ ਰਪਜਸਟਰ ਹੋਵ।ੇ  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਵਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਪਜਸਟਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਕ ਰਪਜਸਟਰ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਵਾਧ  
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
Ofgem ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਪਰਬੂੰ ਧਕ Ofcom ਵਿੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਟੈਲੀਕੋਮ ਪਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਜੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। 
ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਕਮਜਰੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ofcom ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

https://www.ofgem.gov.uk/consumers/household-gas-and-electricity-guide/extra-help-energy-services/priority-services-register
https://www.ofgem.gov.uk/consumers/household-gas-and-electricity-guide/extra-help-energy-services/priority-services-register
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/what-is-ofcom/consumer-vulnerability
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/what-is-ofcom/consumer-vulnerability

