
   
   

 
 

17 ਸਤੰਬਰ 2021 
 
ਤੁਹਾਡਾ NHS ਨੰਬਰ: [NHS NUMBER] 

ਿਪਆਰੇ [Patient], 

ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮ� ਤੁਹਾ� ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਿਕ�ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੋਿਵਡ-19 ਪਰ੍ਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਿਵਅਕਤੀ 
ਵਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧ 
ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।  

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ� ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ 1 ਅਪਰ੍ੈਲ 2021 ਤ� ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰੋਕੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤ�, ਤੁਹਾ� ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਹਾਲਾਿਂਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਿਜਹਨਾ ਂ� ਤੁਸ�, ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹੁਣ ਜਦ� ਸਾਰੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ � ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾ ਂਮ� 
ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ � ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾ� ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਹ� ਿਦਆਗਂੇ।  

ਤੁਹਾ� ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤਰ�ਾ ਂਆਮ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ 
www.gov.uk/coronavirus ’ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਹਰ ਦੁਆਰਾ 
ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਿਥਤੀ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਗਂ ਹੀ, ਤੁਸ� ਵੀ 
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾ ਂਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਖੁਦ � ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ: 

• ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਤੁਸ� ਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ – 
ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲ ਿਨਕਟ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ,ਂ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ 
ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 14 ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ 

• ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਸਹੀ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

• ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਰੈਿਪਡ ਲੈਟਰਲ ਫਲੋ �ਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ 

• ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਮਾਨਾ ਂ� ਿਚਹਰੇ � ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ 

• ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਂਾ ਂਤ� ਬਚਣਾ 

ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਸਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂ� ਅਸ� 
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਂ� ਵਾਇਰਸ ਤ� ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 

With
dra

wn A
pri

l 2
02

2

http://www.gov.uk/coronavirus


   
   

ਦੇਣ ਦਾ ਔਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮ� ਉਹ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ 
ਉਦ� ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਦ� ਅਸ� ਕੋਿਵਡ-19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।  

ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬੰਦਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੋਵਾ ਂ� 
ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈਏ।  

ਹਾਲਾਿਂਕ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਜਾ ਂਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ 
ਸਫ਼ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਂ� 
ਕੋਿਵਡ -19 ਤ� ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮ� ਤੁਹਾ� 
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਖਰੁਾਕਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਿਦਆਗਂਾ।  

ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਸੈਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 
� ਅਪ-ਟ-ੁਡੇਟ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ 
ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ � ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਹਤ ਹਾਲਤਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਆਮ ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਆਪ-ੋਆਪਣੇ 
ਤਰੀਿਕਆ ਂ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਹੈ।  

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ  

ਹਾਲਾਂਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ 100% ਅਸਰਦਾਰ 
ਨਹ� ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ 
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੰੁਗਾਰਾ ਨਾ ਿਵਖਾਉਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੌਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਆੱਨ ਵੈਕਿਸਨੇਸ਼ਨ �ਡ ਇਿਮਉਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 
(Joint Committee on Vaccination and Immunisation - JCVI) ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ � ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ 12 ਸਾਲ 
ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ 
ਸਮ� ਵਾਧੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, � ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਕੋਿਵਡ-19 ਪਰ੍ਤੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ � ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾ� 
ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਇਦ 
ਤੁਹਾਡੇ �ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਿਕਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਵੇਰਵਾ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੀਜੇ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਖੁਰਾਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜੌਇੰਟ 
ਕਮੇਟੀ ਆੱਨ ਵੈਕਿਸਨੇਸ਼ਨ �ਡ ਇਿਮਉਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (JCVI) ਦੀ ਸਲਾਹ - GOV.UK (www.gov.uk). 

ਸਭ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾ ਂ� ਕੁਝ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵ� ਤੁਹਾ� ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਵੇ 
ਜਾ ਂਅਿਜਹੀ ਦਵਾਈ ਲ�ਦੇ ਹੋਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾ� ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਖੁੱਲ�ਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹ� ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਖੁਦ � ਅਤੇ 
ਹੋਰਨਾ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਲੈਣ 'ਤੇ ਿਦ�ੜਹ੍ਤਾ ਨਾਲ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

JCVI ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: 2021 ਤ� 
2022 ਦੀ ਸਰਦੀ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ JCVI ਦਾ ਿਬਆਨ - GOV.UK (www.gov.uk). 
ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਿਜਹਨਾ ਂਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਵੈਕਿਸਨੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜਾਅ 1 (ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹ 1 
ਤ� 9) ਿਵੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂ� ਤੀਜੀ ਖਰੁਾਕ COVID-19 ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
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https://www.gov.uk/government/publications/third-primary-covid-19-vaccine-dose-for-people-who-are-immunosuppressed-jcvi-advice/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-jcvi-advice-on-third-primary-dose-vaccination
https://www.gov.uk/government/publications/third-primary-covid-19-vaccine-dose-for-people-who-are-immunosuppressed-jcvi-advice/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-jcvi-advice-on-third-primary-dose-vaccination
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-september-2021-covid-19-booster-vaccine-programme-for-winter-2021-to-2022/jcvi-statement-regarding-a-covid-19-booster-vaccine-programme-for-winter-2021-to-2022
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-september-2021-covid-19-booster-vaccine-programme-for-winter-2021-to-2022/jcvi-statement-regarding-a-covid-19-booster-vaccine-programme-for-winter-2021-to-2022


   
   

• ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾ ਂਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕ 

• 50 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ 

• ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਕਰ 

• 16 ਤ� 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹਨਾ ਂ� ਅਿਜਹੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਹਤ ਹਾਲਤਾ ਂਹਨ, ਜੋ ਉਨ�ਾ ਂ� 
ਗੰਭੀਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਗਰ੍ੀਨ ਬੁੱਕ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ 
ਹੈ: ਕੋਿਵਡ-19: ਿਦ ਗਰ੍ੀਨ ਬੁੱਕ, ਅਿਧਆਏ 14a - GOV.UK (www.gov.uk)), ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ 

• ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕ (16 ਸਾਲ ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ)” 

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਇਸਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਿਨਆ ਂਬਾਅਦ ਤੁਹਾ� NHS ਦੁਆਰਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ � ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਾਪਣੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵਾ ਂਹਨ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ� ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰੁਟੀਨ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਹਰ � ਦੱਸੋ। ਲਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ � ਹੋਰ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾ� ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ GP ਤੁਹਾ� ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆ ਂ'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦੇ ਲਈ 
ਮਾਿਹਰ ਿਗਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮ� ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਗਛੱ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਗਂਾ। GP ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਲਈ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਜਾ ਂਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮ� ਤੁਹਾ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਗਂਾ। 

ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ 

ਸਾ� ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਨਵ� ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ� ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਤਾ ਂਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦਆਗਂ ੇਿਕ ਿਕਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂ� ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਸਰਕਾਰੀ 
ਵ�ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ NHS ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ੋ(ਇੱਥੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ https://test-for-
coronavirus.service.gov.uk/register-home-test) ਤਾਿਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਨਾਲ 
ਿਮਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਇਲਾਜ ਤ� ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂNHS 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

NHS ਸੇਵਾਵਾ ਂਤਕ ਪਹੁੰਚ  

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀਆ ਂਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਨਵੀਆ ਂਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾ ਂਲਈ NHS ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਿਸਹਤ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾ ਂਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਕਈ NHS ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਨੁਸਿਖ਼ਆ ਂਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਜਾ ਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 
www.nhs.uk/health-at-home 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਂNHS ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
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ਤਾ ਂਤੁਸ� NHS 111 ਆਨਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸ� ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾ ਂNHS 111 � ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਈ, 999 
ਡਾਇਲ ਕਰ।ੋ 
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ 

ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸ� ਐਵਰੀ ਮਾ�ਡ ਮੈਟਰਜ਼ ਵ�ਬਸਾਈਟ 
(www.nhs.uk/every-mind-matters) ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮਾ ਂਲਈ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸ� 
ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਹੱਬ ਆਫ਼ 
ਹੋਪ (www.hubofhope.co.uk) ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾ� ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 
ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜਾ ਂਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਮ� ਤੁਹਾ� ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ 
ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹ� ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ 
ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ NHS 24/7 ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹੌਟਲਾਈਨਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ: 
https://www.nhs.uk/service-search/mental-health/find-an-urgent-mental-health-helpline 
’ਤੇ ਜਾ ਂ‘NHS crisis lines’ ਖਜੋ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾ ਂਹੱਬ ਚਲਾ�ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 
ਚੈਿਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾ� ਲੋੜ�ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ 
ਕ�ਸਲ ਦੀ ਵ�ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਿਜ�-ਿਜ� ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ 
ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ� ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਹਰਕਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲ� ਿਕਤੇ 
ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ 
https://letstalkloneliness.co.uk/ ’ਤੇ ਜਾਓ। 

NHS ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਿਰਸਪ�ਡਰਜ਼ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦਵਾਈਆ,ਂ ਜਾ ਂਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਨ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ 
ਅਪੌਇਟੰਮ�ਟ ਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਫ਼ੋਨ 
ਕਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ www.nhsvolunteerresponders.org.uk ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, 
ਜਾ ਂਤੁਸ� 0808 196 3646 ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ 

ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆ ਂ'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਿਪਆ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ� ਤੁਹਾ� ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾ ਂਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਿਵੱਚ 
ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  

ਐਕਸ�ਸ ਟ ੂਵਰਕ (Access to Work) ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂ� ਿਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਂ� ਿਸਹਤ ਦੀ ਕੋਈ 
ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ � ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਛਾਟਂੀ ਜਾ ਂਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੀ ਿਮਆਦ ਮਗਰ� ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 
ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 
ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: 
www.gov.uk/access-to-work. 
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ਜੇ ਤੁਸ� ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੂਨੀਵਰਸਲ �ੈਿਡਟ (Universal Credit) ਜਾ ਂ�ਪਲੌਇਮ�ਟ 
ਸੱਪੋਰਟ ਅਲਾ�ਸ (Employment Support Allowance) ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਲਾਭਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: www.gov.uk/financial-help-disabled. 

ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾ ਂਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ 21 ਜੂਨ � ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾ ਂ� ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਸਲੌਟਾ ਂਤਕ 
ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੰੁਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਸਲੌਟਾ ਂਤਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੰੁਚ � ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-
ਵੱਖਰੀਆ ਂਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾ ਂਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.gov.uk/find-local-council. 

ਤੁਹਾ� ਹਾਈਿਬਰ੍ਡ ਵਰਿਕੰਗ (hybrid working) ਬਾਰੇ ACAS ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟਾਸਕ-ਫੋਰਸ 
ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਇੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: www.acas.org.uk/hybrid-working. 

ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ 

ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੀਆ ਂਅਵਧੀਆ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਸਰਿਵਸ 
ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ; ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨ� ਿਟਸ � ਹੁਣ 
ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ � ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨ� ਿਟਸ � ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ: 
www.gov.uk/coronavirus-shielding-support.  

NHS ਿਡਿਜਟਲ ਰੋਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂ� ਸਾਰੀਆ ਂਉਿਚਤ ਡੇਟਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾ ਂਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। NHS ਿਡਿਜਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਨ� ਿਟਸ ਵੇਖੋ: digital.nhs.uk/coronavirus/shielded-patient-
list/shielded-patient-list-transparency-notice. 

ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾ ਂਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾ� ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ
ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ 
ਕਮਜੋਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮ� ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾ� 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ-ਆਪ � ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਲਈ ਮ� ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ, 

 
RT HON SAJID JAVID MP (ਮਹਾਮਂਾਣਯੋਗ ਸਾਿਜਦ ਜਾਿਵਦ ਐਮਪੀ) 

 

ਇਹ ਿਚੱਠੀ GOV.UK 'ਤੇ, ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ ਸਮੇਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਆਡੀਓ, ਬਰ੍ੇਲ, ਵੱਡੇ ਿਪਰ੍ੰਟ ਲਈ RNIB � 0303 1239999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
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