ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ
(ਕੋਵ ਡ-19) ਦੀ ਸੰ ਭਾ ੀ ਜਾਂ ਪਿੱ ਕੀ
ਲਾਗ ਾਲੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਧ
19 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਸੇਧ ਵਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਕਕ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰਕ ੱ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਕਵਡ-19) ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ
ਚੁੱ ਕੀਏ।
ਇਹ ਸੇਧ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੈ:
•

ਅਕਜਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਜੋ ਕਕ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਸਮੇਤ ਜੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ)

•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱ ਚ ਉਸੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਜੱ ਥੇ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਲਈ ਪਾਕਿਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ
ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੇਧ ਕਵੱ ਚ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
•

ਇਕੱ ਲਾ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਇੱ ਕ ਕਵਅਕਤੀ

•

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਹ (ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕਵੱ ਚ ਕਰਸ਼ਤਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ) ਜੋ ਇੱ ਕੋ

ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ, ਬਾਥਰਮਾਂ ਜਾਂ ਟੌਇਲਟਾਂ, ਜਾਂ
ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ

ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਬੋਰਕਡੂੰ ਗ ਸਕਲਾਂ ਜਾਂ

ਹਾਲਸ ਆਫ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਕਵੱ ਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਜਹੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ
ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
•

ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਹ ਜੋ ਕਕ ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਕਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੋ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂ ਨਕਹਰੀ ਕਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱ ਚ ਉਸੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਕਹੂੰ ਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਵੱ ਰੀ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯਕੇ ਪਹੁੂੰ ਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ
ੁ ਨੂੰ
ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਧ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਲਿੱਛਣ
ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਲੱਛਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚੀਿ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ
ਕਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੋਣੀ:
•

ਨਵੀਂ ਕਨਰੂੰ ਤਰ ੂੰ ਘ

•

ਤੇਿ ਬੁਖ਼ਾਰ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੂੰ ਘਣ ਦੇ ਆਮ ਅਕਹਸਾਸ ਕਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ
(ਅਨੋਸਮੀਆ)

ਕਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਕੋਕਵਡ-19 ਇੱ ਕ ਮਾਮਲੀ ਕਬਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉੱਪਰ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ।

ਕੋਕਵਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵੱ ਚ ਕੋਕਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਕੀ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੈ, ਮੁੱ

2 ਕਕਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
•

ਪੋਲੀਮੇਰੇਸ ਚੇਨ ਕਰਐਕਸ਼ਨ (PCR) ਟੈਸਟ

•

ਂ ੀਜਨ (LFD) ਟੈਸਟ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਪਡ ਲੈ ਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ
ਲੈ ਟਰਲ ਫਲੋ ਕਡਵਾਈਸ ਐਟ
ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

PCR ਟੈਸਟ ਕਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ RNA (ਕਰਬੋਨੁਕਕਲਕ ਐਕਸਡ, ਜੈਨੇਕਟਕ ਸਮੱ ਗਰੀ) ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PCR ਟੈਸਟ ਸਭ ਭਰੋਸੇਮੂੰਦ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ

ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਲੈ ਬੋਰਟਰੀ ਕਵੱ ਚ
ਪਰਕਕਕਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PCR ਜਾਂਚ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋ ਕ, ਜੋ ਉਸੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ
ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ
ਕਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।

LFD ਟੈਸਟ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਵੱ ਚ ਪਰੋਟੀਨ ੋਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ

ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। LFD ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ
ਕਵੱ ਚ PCR ਟੈਸਟਾਂ ਕਜੂੰ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ PCR ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰ
ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੂੰ ਕ ਆ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱ

ਤੌਰ

'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ।
ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, LFD ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕਦਆਂ ਕਨਯਕਮਤ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਕਵੱ ਚ ਕਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ
ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ LFD ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ' ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਦਕਜਆਂ ਕਵੱ ਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਿੱ ਖ ਸਨੇਹੇ
ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕਿਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ
ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਂ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ
ਜੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ1 । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਦ
ੁ ਨੂੰ
ਦਕਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਹੋ
ਂ ਟਰੇਸ ਸਪੋਰਟ
ਕਜਸ ਨੂੰ ਵੱ ਰਾ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ £500 ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1

ਂ ਟਰੇਸ ਸੂੰ ਪਰਕ ਟਰੇਸਰ/ਕਾਲ
ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਐਡ

ਂ ਟਰੇਸ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਟਰੇਸਰ,
ਹੈਂਡਲਰ, NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਪਬਕਲਕ ਹੈਲਥ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਸਹਤ ਸੁਰੱਕ ਆ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ NHS ਸਟਾਫ਼ (ਕਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ
ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਲਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਇਹ ਸੇਧ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ੁਰਾਕਾਂ
ਕਮਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕਵੱ ਚ ਦਕਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱ

ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੇ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਨਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱ ਚ ਕਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ
ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਧੇਰੇ ਖਰਾਕ ਵਮਲ
ਗਈ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ

ਦੁਆਰਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਨੂੰ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵੀ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਜਹਾ
ਹੋਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ੁਰਾਕ ਕਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ
ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋ ਮ ਦਾ ਘੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਕ ਆ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲੇ ਗੀ।

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਕੋਵ ਡ-19
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ

ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ਖੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੱ ਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਵਕਕਸਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿੀਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ

ਹਨ, ਤਾਂ ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਕਮਲਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ
ਰੱ ੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 119 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਕਕੱ ਟ, ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਕੂੰ ਮ, ਸਕਲ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਲਾਕਕਆਂ ਕਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ

ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ੋ ਕਜਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਉਹਨਾਂ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦਰ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ ਤੁਰੂੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।
ਂ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕਿਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸਕਚਤ ਕੀਤਾ
ਜੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਦੀ ਕਮਆਦ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ
ਤਕ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ LFD ਟੈਸਟ

ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੂੰਤ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ
ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕਮਆਦ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਕਦਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ
ਸ਼ੁਰ ਹੋਏ ਸਨ (ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਜਸ ਕਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਲਆ ਕਗਆ
ਸੀ), ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਪਰੇ ਕਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਕ, ਉਦਾਹਰਨ
ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ 15 ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋਏ ਸਨ (ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ

ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਹਲਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੈਸਟ 15 ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲਆ
ਕਗਆ ਸੀ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ 25 ਤਾਰੀ ਨੂੰ 23:59 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਂ ਟਰੇਸ ਸੇਵਾ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਕਵੱ ਚ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਲੌ ਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ 3 ਮੁੱ

ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ ਨੂੰ

ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਕਸੇ ਵੀ 3 ਮੁੱ

ਲੱਛਣਾਂ ( ੂੰ ਘ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੂੰ ਘਣ ਦੀ

ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ) ਦੇ ਕਵਕਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ
ਜਾਏਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਿਾ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਕਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ

ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ,
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱ ਕ ਆ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ
ਭਕਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
10 ਪਰੇ ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਫ ੂੰ ਘ ਜਾਂ

ਅਨੋਸਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਤਕ ਰਕਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ
ਰੁਟੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ
10 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ
ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕਿਕਟਵ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਵਕਕਸਤ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪਰੇ ਕਦਨ ਕਗਣਦੇ ਹੋਏ 10 ਕਦਨਾਂ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਰੀ ਕਮਆਦ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਰਕਹਣ ਦੀ ਪਕਹਲੀ ਕਮਆਦ ਦੇ ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ
ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਧ ਕਵਚਲੇ
ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਹਲਕੀ ਕਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਵਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੂੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।
ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਜੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦਰ ਰਹੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਿੋਰ ਹਨ। ਕਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕ ਮੌਜਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ
ਸਥਾਨਾਂ ਕਜਵੇਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ

ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ ਅਤੇ

ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਕਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਾਂਝੇ ੇਤਰਾਂ ਕਵੱ ਚ
ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਕਰੂੰ ਗ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਕਹਨੋ।

ਕਸਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਗੀਚੇ ਜਾਂ ਕਨੈੱਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ
ਅੂੰ ਦਰ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕਕਸੇ ਯਾਤਰੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਵਾਹਨ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂ ਨਕਹਰ ਦੀ ਕਕਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਕਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਵਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਡੇ ਕੋਵ ਡ-19
PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਵਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਕਟਵ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਿੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਰਕਹਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ।
ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਕਹਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ:
•

ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱ ਚ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਕਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ

•

ਂ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ

ੁਦ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ,
ਦਕਜਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਕਹਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਹਾਡੀ ਖਦ ਨੰ ਿੱ ਖਰਾ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ

ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰਕਤਰੱ ਕ ਆ ਕਵਕਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਗਰੂੰ ਟੀ
ਨਹੀਂ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਕਤਰੱ ਕ ਆ ਕਵਕਕਸਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਕੂੰ ਨੀ
ਦੇਰ ਤਕ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਕਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ
ਪਾਕਿਕਟਵ ਰਕਹਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਕਜਸਦਾ ਪਕਹਲਾਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ
ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੋਂ 90 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਉਸ ਕਵੱ ਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਕਵਕਕਸਤ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਂਕਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਛਲੇ ਪਾਕਿਕਟਵ ਕੋਕਵਡ-19 PCR ਟੈਸਟ ਦੇ 90 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇੱ ਕ
ਂ ੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਕਮਉਕਨਟੀ
LFD ਐਟ

ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸੇਧ
ਕਵਚਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਕਵਡ-19 ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਕਿਕਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਹੋਏ 90 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਗਏ
ਂ ੀਜੇਨ ਜਾਂ PCR
ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ, ਜਾਂ ਪਾਿੀਟਵ LFD ਐਟ
ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੇਧ ਕਵਚਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਬਨਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੀ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਵ ਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ

ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, LFD ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰਕਦਆਂ ਕਨਯਕਮਤ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਕਵੱ ਚ ਕਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਉਹਨਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਕਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮਕਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲਾਗ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਕਵੱ ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕਣ।
ਕਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ LFD ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਨਯਕਮਤ
ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਕਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। LFD ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ LFD ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਲਈ ਨਤੀਜਾ
ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ -ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
LFD ਟੈਸਟ 2 ਤਰੀਕਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਕਵਅਕਤੀ ਕਕਸੇ ਪਰਾਪਤ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ

ਕਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਪਰਕਕਕਰਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਕਵੱ ਚ (ਸਵੈ-ਕਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ) ਟੈਸਟ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤੀ ਦ
ੁ ਟੈਸਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PCR ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ LFD ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ LFD ਟੈਸਟ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦੀ

ਂ ਟਰੇਸ ਸਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ £500 ਦੇ ਇੱ ਕ
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਾਕਿਕਟਵ LFD ਟੈਸਟ ਦੇ 2 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ
ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫਾਲੋ -ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕਦਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋ -ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ PCR ਟੈਸਟ ਪਾਕਿਕਟਵ LFD ਟੈਸਟ ਦੇ 2 ਕਦਨਾਂ ਦੇ
ਂ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ
ਅੂੰ ਦਰ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ

ਦੱ ਕਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ:
•

ਇਸ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ -ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲੋ -ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਪਾਕਿਕਟਵ LFD ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 2 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ
ਕਿਆਦਾ ਬਾਅਦ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਕਟਵ LFD ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਲੋ ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਡੇ (ਸ ੈ-ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ) LFD ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ LFD ਟੈਸਟ ਇੱ ਕ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ (ਸਵੈ-ਕਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਰੂੰਤ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਫਾਲੋ -

ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਲੋ -ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਕਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਉਸੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਵ ਡ-19
ਾਲਾ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ੋ। ਕੂੰ ਮ, ਸਕਲ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਲਾਕਕਆਂ ਕਵੱ ਚ
ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ੁਰਾਕਾਂ ਕਮਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਅਵਧੀ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਕਦਨ, ਕਜਸ ਕਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱ ਚ ਪਕਹਲੇ

ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੋਈ ਸੀ (ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਜਸ
ਕਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਰੇ 10 ਕਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਕ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ 10 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਮਹੀਨੇ
ਦੀ 15 ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ 25 ਤਾਰੀ ਨੂੰ 23:59 ਵਜੇ
ਤਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NHS COVID-19

ਂ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਐਪ ਸਮੇਤ, NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਂ ਟਰੇਸ ਸਪੋਰਟ ਪੇਮੇਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਕਹਤ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਐਡ
£500 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ

ਸਰਪਰਸਤ ਹੋ ਕਜਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੋ £1000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ

'ਤੇ ਕਿੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਕੋਕਵਡ-19
ਂ ਟਰਸ
ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰਕੇ ਦ
ੁ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ੇਲੇ PCR ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਲਿੱਗ
ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕੋ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋ ਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। PCR ਟੈਸਟ
ਂ ਟਰੇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ

ਕਰਨਗੇ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਚਲਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 10 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ

ਂ ਟਰੇਸ ਉਹਨਾਂ
PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਵੱ ਚ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਕਕੱ ਟ ਮੂੰ ਗਵਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲ PCR
ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਕਜਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਫ ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ ਟੈਸਟ
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦਰ ਰਹੋ ਜੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ ਤੁਰੂੰਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਘਰੇਲ ਟੈਸਟ ਕਕੱ ਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ
ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਕਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮ ਕਵੱ ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ

ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ 10 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗ-ਗਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਘਰ
ਰਕਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰੇ 10-ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ,

ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੱ ਲ ਕਧਆਨ ਕਦੱ ਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਲ 10 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ
ਕਵੱ ਚ ਕਕੱ ਥੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ 10 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ
ਲੂੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 90 ਕਦਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਸੇ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੱ ਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਕਵਕਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਕਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਰਕਹਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ।

ਉਸ ੇਲੇ LFD ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਲਿੱਗ
ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ LFD ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ
ਕਵੱ ਚ ਕਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਘਰ

ਕਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ
ਕਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱ ਚ ਕਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ LFD ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਕਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮ ਕਵੱ ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ

ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ 10 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗ-ਗਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ LFD ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਕਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਫਾਲੋ ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਉਸ ੇਲੇ ਤਹਾਡੇ ਵ ਿੱ ਚ ਲਿੱਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਸੰ ਪਰਕ
ਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ ਰਕਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਕਵਕਕਸਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਕਵਡ-19
ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਰੇ

10 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ
ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ 10 ਕਦਨਾਂ ਦੀ

ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ ਕਵੱ ਚ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਮਆਦ 10
ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੂੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਇਸ ਕਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਦਨਾਂ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।

ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜਨਹਾਂ ਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਧੇਰੇ
ਖਰਾਕ ਵਮਲ ਗਈ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ

ਦੁਆਰਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਨੂੰ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵੀ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਜਹਾ
ਹੋਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ

ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ੁਰਾਕ ਕਮਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋ ਮ ਘੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੱ ਕ ਆ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਮਲੇ ਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਕਦੱ ਤਾ ਹੈ ਕਕ ਕਜਵੇਂ-ਕਜਵੇਂ ਕਿਆਦਾ ਲੋ ਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈ ਣਗੇ,
ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਲਈ ਦ
ੁ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਣ ਦੇ ਕਨਯਮ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ

ਤਕ, ਕਕਸੇ ਸੱ ਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂੰ ਨੇ 'ਤੇ ਸੇਧ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਆਉਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਮਾਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਨਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਦਾ ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਦਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ
ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਿਰਰੀ ਦੇ ਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ, ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋ ਮ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਦੇ ਭਾਲ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦ
ੁ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣ ਦੀ ਕਮਆਦ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-

ਿਰਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੂੰਮਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਡਕਲਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਲੈ ਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਿਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱ ਣ ਲਈ ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹੋ।

ਕੋਵ ਡ-19 ਵਕ ੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
ਕੋਕਵਡ-19 ਇੱ ਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੇ ਕਵਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ, ਏਰੋਸੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸੱ ਧੇ

ਸੂੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ੂੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਕਛੱ ਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ
ਵਸਤਆਂ ਨੂੰ ਛੁਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਕਵਡ-19 ਨਾਲ ਦਕਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਲਣ ਦਾ
ਜੋ ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕ ਦਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਕਵੱ ਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕੋ ਕਮਰੇ ਕਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ
ਕਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਣੀ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਚੂੰ ਗੀ ਸਫਾਈ (ਕਟਸ਼ਆਂ ਨੂੰ
ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱ ਟਣਾ), ਸਤਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਹਵਾਦਾਰ ਰੱ ਣਾ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਢੂੰ ਗ ਹਨ।
ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੈ ਉਹ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ
10 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਦਸਕਰਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗ
ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਹੀ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋ ਕ ਉਸੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ

ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋ ਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਮਕਹਸਸ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਵੀ ਕਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਕਵੱ ਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਹੀ
ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਦਵਜਆਂ ਨਾਲ
ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰ ਵਕ ੇਂ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰਮ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ੇਤਰਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਜੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱ ਟ
ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਸਰੇ ਲੋ ਕ ਮੌਜਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨਾਂ ਕਜਵੇਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ

ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ

ਕਮਰੇ ਕਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਕਜਕ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਿੇ 'ਤੇ ਕਲਆਉਣ, ਸਫਾਈ
ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
ਕਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਾਥਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱ ਰਾ
ਬਾਥਰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰ ਕਵੱ ਚ ਬਾਥਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਥਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ।
ਬਾਥਰਮ ਨੂੰ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ

ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ।
ਬਾਹਰ ਕਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕ ੜਕੀ ੋਲਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱ ੋ।
ਦਕਜਆਂ ਤਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਾਂਝੇ
ੇਤਰਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਕਰੂੰ ਗ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਵਰਤੋਂ।
ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਕਜਆਂ ਦੀ ਰੱ ਕ ਆ

ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਕਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਲੋ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਿੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਘਟਾਉਣਾ

GermDefence ਇੱ ਕ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ
ੁ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ

ਕੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਕਵਕਗਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸੱ ਧ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ।

GermDefence ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਕਸਰਫ 10 ਕਮੂੰ ਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
GermDefence ਵੱ -ਵੱ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਕਲ ੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱ ਕਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋ ੋ
ਇਹ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਸਕਰਆਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ
ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਢੂੰ ਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸਕਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਹੈਂਡ

ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ੂੰ ਘਣ, ਕਛੱ ਕਣ ਅਤੇ ਨੱਕ ਸੁਣਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ
ਾਣਾ ਾਣ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਚਹਰੇ
ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਵਨਿੱਛਾਂ ਨੰ ਢਿੱ ਕੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ੂੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਕਛੱ ਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਕਡਸਪੋਿੇਬਲ ਕਟਸ਼ਆਂ ਨਾਲ
ਢੱ ਕੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਣੀ ਦੇ ਮਰੋੜ ਕਵੱ ਚ ੂੰ ਘੋ ਜਾਂ ਕਛੱ ਕੋ,
ਨਾ ਕਕ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਕਵੱ ਚ।
ਕਟਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਕਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਕਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ
ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਛੱ ਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ੂੰ ਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਵੀ
ਬਲਗਮ ਜਾਂ ਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡਸਪੋਿੇਬਲ ਕਟਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ
ਅਕਸਰ ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ
ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਕਰਮੋਟ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ੇਤਰ ਕਜਵੇਂ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰਮ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਜਵੇਂ
ਕਕ ਕਡਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਬਲੀਚ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਬਾਥਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕਦਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਹਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਛਕਹਆ ਹੈ।
ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਕਨੈੱਜੀ ਕੜਾ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਟਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਕਚਹਰੇ ਦੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱ ਟ ਕਦੱ ਤੇ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਡਸਪੋਿੇਬਲ ਕੜੇ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਆਮ ਬਾਹਰੀ ਘਰੇਲ ਕੜੇਦਾਨ ਕਵੱ ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਬੈਗ ਕਵੱ ਚ
ਪਾ ਕੇ, ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਬੂੰ ਨਹ ਕੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 72 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਕ ਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੜੇ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਨਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਰੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਟਲਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ
ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵੱ ਰੇ ਟੀ-ਟਾਵਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਕਾਓ।

ਲਾਂਡਰੀ
ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਗੂੰ ਦੇ ਕੱ ਪਕੜਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ
ਨਾਲ ਨਾ ਛੂੰ ਡੋ। ਕਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜਾਂ ਧੋਵੋ। ਸਾਰੇ ਗੂੰ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਇੱ ਕੋ
ਲੋ ਡ ਕਵੱ ਚ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਕਸ਼ੂੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਮਆਦ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 72 ਘੂੰ ਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਕਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਡਰੀ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਜਨਤਕ ਲਾਂਡਰੇਟ ਕਵੱ ਚ ਕਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੌਲੀਏ, ਹੈਂਡ ਟਾਵਲ ਅਤੇ ਪੋਣੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਅੰ ਦਰਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹ ਾਦਾਰੀ ਕਰੋ
ਅੂੰ ਦਰਨੀ ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਿੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱ ੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਂਝੇ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ
ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ । ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਕਜੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕ ੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ੋਲੋ ਹ

•

ਦਰਵਾਿੇ ੋਲੋ ਹ

•

ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਕਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਂਟ ਲੇ
ੁੱ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਕਆ ਨਹੀਂ ਕਗਆ ਹੈ

•

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਿਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਵਾਲੇ ਪੱ ੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆਦਾ
ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱ ਲਦੇ ਛੱ ਡ ਕਦਓ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਾਥਰਮਾਂ ਕਵੱ ਚ)

ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਯਕੇ ਕਵੱ ਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਮਨੁੱ ਾਂ ਕਵੱ ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਬਤ ਹਨ ਕਕ ਪਾਲਤ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SARS-CoV-2
(ਕੋਕਵਡ-19 ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ) ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਕਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਜਨਹਾਂ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਅਲੱਗ ਰੱ

ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀਕਮਤ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਅੂੰ ਤਰ-ਕਕਕਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਵਦਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਦਾ
ਵਧਆਨ ਰਿੱ ਖਣਾ
ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਅਤੇ ਦ
ੁ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱ ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਦਾਸ ਮਕਹਸਸ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਿਆਦਾ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਹ ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਕਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ੋ।

ਐਵਰੀ ਮਾਇੂੰ ਡ ਮੈਟਰਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਦੇ ਭਾਲ ਲਈ ਸਰਲ ਸੁਝਾਅ
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱ ਕ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੱ ਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੂੰ ਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਕਕਉਂ ਹੈ। ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ

ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ, ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰੱ ਕ ਆ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਹ ਚੀਿਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਸੌ ਾ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਵੱ ਚ ਰਹੋ

•

ਯਾਦ ਰੱ ੋ ਕਕ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ
ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

•

ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਕ ਪਰੀ ਕਮਆਦ ਤਕ ਘਰ ਰਕਹਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸ ਚੀਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ

•

ਆਪਣੇ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਿਾਂ ਲੈ ਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਹੋ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ

•

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਕਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ

•

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਵੈਸੇਵੀ

ਕਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਲਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
•

ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਿ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਕਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਕ

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱ ਕਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ
•

ਉਹਨਾਂ ਚੀਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਾਣਾ
ਪਕਾਉਣਾ, ਪੜਹਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਸੱ ਣਾ ਅਤੇ ਕਫਲਮਾਂ ਵੇ ਣਾ

•

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ 10 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ
ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈ ਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਮੂੰ ਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਵਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਕਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਰਾਬੀ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ

ਤੁਰੂੰਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰੋ। ਕੋਕਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਬਾਲਗਾਂ
ਅਤੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਲਈ ਚੌਵੀ ਘੂੰ ਟੇ ਿਰਰੀ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ

ਸਰਕਵਸ ਫਾਇੂੰ ਡਰ ਕਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਕੋਡ ਜਾਂ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ
NHS ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲੱਭੋ।

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਕੋਕਵਡ-19 ਸਮੇਤ, ਕਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੀ
ੁੱ ਰਕਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਕਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ

ਹਲਕੀ ਕਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਜਸਦਾ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ
ਕਵੱ ਚ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ
ਰੱ ਦ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਚੂੰ ਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਇਆ

ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੂੰ ਪਰਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਜਾਂ
ਡੈਂਕਟਸਟ, ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਿ ਸੇਵਾ) ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਵਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੂੰਤ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂੰ ਕਟਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਸਮੱ ਕਸਆ
ਲਈ NHS 111 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਕਵਡ-19 ਸੇਵਾ ਜਾਂ NHS 111 ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੂੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ NHS 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਂ ਲੈਂ ਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ 999 'ਤੇ
ਜੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬ
ਡਾਇਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਜਾਂ ਲੱਛਣ
ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈਂਡਲਰ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕਚਤ ਕਰੋ।

ਵ ਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵ ਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦ
ੁ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਕੂੰ ਮਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ

NHS ਦੀ ਰੱ ਕ ਆ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ
ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ

ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਕਜਸਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ
ਗਾਰੂੰ ਟੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱ ਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ -19 ਨਹੀਂ ਕਦਓਗੇ, ਦ
ੁ ਨੂੰ
ਦਕਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ
ੁ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੂੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ
ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਾਣਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਰੀ ਚੀਿਾਂ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਲੋ ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੈਕਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਸਮਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ੇਤਰ ਕਵੱ ਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਾਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ

ਕਵਕਰੇਤਾ ਇੱ ਕ ਕਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਈਮੇਲ
ਦੁਆਰਾ)।
NHS ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਕਰਸਪਾਂਡਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਰੀਦਦਾਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਰਰੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨਯਕਮਤ ਦੋਸਤਾਨਾ
ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ
ੁ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਕਦਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ 0808 196 3646 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
NHS ਵਾਲੂੰਟੀਅਰ ਕਰਸਪੋਂਡਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ੇਤਰ ਕਵੱ ਚ ਹੋਰ ਵਾਲੂੰਟਰੀ ਜਾਂ
ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ

ਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੇਧ
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਵਰਕ ਐਡ
ਦੇ ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਦ
ੁ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ

ਂ ਟਰਸ
ਤੁਸੀਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ੇ ਸਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ £500 ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਹੋ
ਕਜਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱ ਲਤਾ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ NHS COVID-19 ਐਪ ਰਾਹੀਂ
ਂ ਟਰੇਸ ਸਪੋਰਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
NHS ਟੈਸਟ ਐਡ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:
•

ਂ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ NHS COVID-19 ਐਪ ਸਮੇਤ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ੁ ਨੂੰ ਦਕਜਆਂ
ਨੂੰ ਵੱ ਰਾ ਰੱ ਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਰੁਿਗਾਰ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਿਗਾਰ ਕਵੱ ਚ ਹੋ

•

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨੀ ਗੁਆ ਕਦਓਗੇ

•

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਕਦੱ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:

•

ਯਨੀਵਰਸਲ ਕਰੈਕਡਟ

•

ਵਰਕਕੂੰ ਗ ਟੈਕਸ ਕਰੈਕਡਟ

•

ਂ ਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ
ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਇੂੰ ਪਲੋ ਇਮੈਂਟ ਐਡ

•

ਇਨਕਮ ਬੇਸਡ ਜੌਬਸੀਕਰਿ ਅਲਾਉਂਸ

•

ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ

•

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਟ ਜਾਂ ਹਾਉਕਸੂੰ ਗ ਬੈਕਨਕਫਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ।ੋ

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜੀ ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ
ਜੋ ਲੋ ਕ ਕਕਸੇ ਯਾਤਰੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਵਾਹਨ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂ ਨਕਹਰ ਦੀ ਕਕਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ
ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਜਪਸੀ ਐਡ
ਟਰੈਵਲਰ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਜਾਂ ਨਕਹਰ 'ਤੇ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਓ ਕਕ ਕਜਸ ਜਲ-ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਇਸਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂੰ ਸਥਾ
ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱ -ਵੱ

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ

ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਤਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਜੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ
ੁ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਵਰਗੀਆਂ
ਬੁਕਨਆਦੀ ਸਹਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ
ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਤਕਰਕਤ ਸਹਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਰੁਕਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਣਅਕਧਕਾਰਤ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਅਣਅਕਧਕਾਰਤ ਕਵਕਾਸ ਦੇ ਕਵਰੁੱ ਧ ਮੌਜਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜਾਰੀ ਰਕਹਣਗੇ।

ਕੜੇ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤਰੀਕਕਆਂ ਨਾਲ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਘਰੇਲ ਕੜੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਕਲੂੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ੋਲਹਣ ਜਾਂ ਰੱ ਣ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ
ਪਰਸਾਸਨ ਲਈ ਸੇਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਰਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡ ਜਾਂ ਦਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਕਆਂ ਕਵੱ ਚ ਰੁੱ ਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ

ਤੁਸੀਂ ਕਕਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਮਕਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ what3words app ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਿੱ ਧ ਚੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ
ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਜਸ ਨੂੰ ਕੋਕਵਡ-19 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਤਕ ਫੈਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨਿਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ
ਦੁਆਰਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਣ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਜੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਕ, ਇਹ ਇੱ ਕ

ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਡਵਾਈਫ, ਹੈਲਥ ਕਵਕਿਟਰ ਜਾਂ ਜੀਪੀ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਕਫਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਕਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਬੱ ਚੇ ਕਵੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਇਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜਦਾ ਸਬਤ ਇਹ
ਹੈ ਕਕ ਕੋਕਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਗੂੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ

ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰਮਲਾ ਜਾਂ ਕੱ ਕਢਆ ਕਗਆ ਦੁੱ ਧ ਕਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਕਕਟਾਣਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ
ਬਰੈਸਟ ਪੂੰ ਪਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਸਿੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਂ, ਆਵਟਿਮ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਨਵਸਕ
ਵਬਮਾਰੀ ਾਲੇ ਲੋ ਕ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ,
ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਸੱ ਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਆਕਟਿਮ ਜਾਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾਨਕਸਕ
ਕਬਮਾਰੀਆਂ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕ ਅਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਬਹਤਰੀਨ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

