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ਮ* ਤuਹਾ- ਉਹਨ/ ਕਦਮ/ ਬਾਰ3 ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 7ਣ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ/ ਜ< ਅਸ? ਕ<ਰ<ਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ 
ਮuਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚuCਕ ਰਹ3 ਹ/। 

ਕuਝ ਹੀ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵCਚ, ਇਸ 7ਸ਼ ਿਵCਚ ਰ<ਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼&ਦਗੀ ਬਹuਤ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈ J। ਅਸ? ਸਾਰ3 
ਕ<ਰ<ਨਾਵਾਇਰਸ 7 ਇਸ ਤੀਬਰ !ਭਾਵ - ਆਪਣ3 ਆਪ 'M ਹੀ ਨਹ?, ਬਲਿਕ ਆਪਣ3 ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲ<ਕ/ ਅM 
ਆਪਣ3 ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ 'M ਵੀ ਮਿਹਸNਸ ਕਰ7 ਹ/। 

ਮ* ਉਹਨ/ ਮuਸ਼ਕਲ/ - ਪNਰੀ ਤਰO/ ਸਮਝਦਾ ਹ/ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਿਵਘਨ R ਤuਹਾਡੀਆਂ ਿਜ਼&ਦਗੀਆਂ, 
ਕਾਰ<ਬਾਰ/ ਅM ਨTਕਰੀਆਂ ਿਵCਚ ਖੜOੀਆਂ ਕਰ ਿਦCਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇCਕ ਬਹuਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰU 

ਸਾਡ3 ਦuਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਿਬਲਕuਲ ਜ਼ਰNਰੀ J। 

ਜ3 ਇCਕ< ਸਮV ਬਹuਤ ਸਾਰ3 ਲ<ਕ ਗ&ਭੀਰ ਰNਪ ਿਵCਚ ਬੀਮਾਰ ਹ< ਜ/7 ਹਨ, ਤ/ NHS ਇਸਦਾ ਮuਕਾਬਲਾ ਨਹ? 
ਕਰ ਸUਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨ/ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡ3 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ J ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ 7 ਫXਲਣ - 

ਹYਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ3, ਅM ਹਸਪਤਾਲ/ 7 ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰNਰਤ ਵਾਲ3 ਲ<ਕ/ ਦੀ ਿਗਣਤੀ - ਘਟਾਇਆ ਜਾਵ3, 
ਤ/ ਜ< ਿਜ&ਨਾ ਹ< ਸU ਵCਧ ਤ[ ਵCਧ ਜਾਨ/ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਇਸ ਲਈ ਅਸ? ਇCਕ ਸਧਾਰਨ ਹਦਾਇਤ 7 ਰਹ3 ਹ/ - ਤuਹਾਡਾ ਘਰ ਿਵCਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ J। 
 
ਤuਹਾ- ਉਹਨ/ ਦ<ਸਤ/ ਜ/ ਿਰਸ਼Mਦਾਰ/ - ਨਹ? ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ< ਤuਹਾਡ3 ਘਰ ਿਵCਚ ਨਹ? ਰਿਹ&7। ਤuਸ? 
ਿਸਰਫ ਬਹuਤ ਸੀਮਤ ਉ7ਸ਼/ ਲਈ ਆਪਣ3 ਘਰ[ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕ7 ਹ<, ਿਜਵV ਿਕ ਭ<ਜਨ ਅM ਦਵਾਈ 
ਖਰੀਦਣੀ, ਿਦਨ ਿਵCਚ ਇCਕ ਵਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਅM ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲXਣੀ। ਤuਸ? ਕ&ਮ 'M ਜਾਣ 
ਅM ਆਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕ7 ਹ< ਪਰ ਜ3 ਹ< ਸU ਤ/ ਤuਹਾ- ਘਰ[ ਹੀ ਕ&ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ J। 



 
ਜਦ[ ਤuਹਾ- ਆਪਣ3 ਘਰ[ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵ3, ਿਜCਥ3 ਵੀ ਸ&ਭਵ ਹ<ਵ3, ਤuਹਾ- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ J ਿਕ ਤuਸ? ਆਪਣ3 ਘਰ ਤ[ ਬਾਹਰ ਿਕਸ3 ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤ[ ਦ< ਮੀਟਰ ਦੀ ਦNਰੀ 'M ਹ<। 
 
ਇਹਨ/ ਿਨਯਮ/ - ਮ&ਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ J। ਇਸ ਲਈ, ਜ3 ਲ<ਕ ਿਨਯਮ/ - ਤ<ੜ7 ਹਨ, ਤ/ ਪuਿਲਸ ਜuਰਮਾR 
ਜਾਰੀ ਕਰ3ਗੀ ਅM ਇਕCਠ_ ਹ<ਏ ਲ<ਕ/ - ਿਖ&ਡਾ 7ਵ3ਗੀ। 
 
ਮ* ਜਾਣਦਾ ਹ/ ਿਕ ਤuਹਾਡ3 ਿਵCਚ[ ਬਹuਤ ਸਾਰ3 ਲ<ਕ ਆਪਣ3 ਅM ਆਪਣ3 ਪਿਰਵਾਰ ਉaM ਿਵCਤੀ !ਭਾਵ/ ਬਾਰ3 
ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਚ&ਤਤ ਹ<ਣਗ3। ਸਰਕਾਰ ਗuਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਅM ਭ<ਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵCਚ ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰ3ਗੀ ਜ< ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ J।  
 
ਇਸ7 ਨਾਲ ਨCਥੀ ਪਰਚ3 ਿਵCਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅM ਉਹਨ/ ਿਨਯਮ/, ਿਜਨO/ ਦੀ ਤuਹਾ- ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲ<ੜ J, ਬਾਰ3 ਵਧ3ਰ3 ਵ3ਰਵ3 ਿਦCM ਗਏ ਹਨ। ਤuਹਾ- ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ 

gov.uk/coronavirus 'M ਵੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ J 
 
ਸ਼uਰN ਤ[, ਅਸ? ਸਹੀ ਸਮV 'M ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕ<ਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ J। ਜ3 ਿਵਿਗਆਨਕ ਅM ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਲਾਹ ਸਾ- ਦCਸਦੀ J ਿਕ ਇਹਨ/ ਉਪਾਵ/ - ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ J, ਤ/ ਅਸ? ਅCਗ3 ਵਧਣ ਤ[ ਸ&ਕ<ਚ ਨਹ? 
ਕਰ/ਗ3। 
 
ਮ3ਰ3 ਲਈ ਤuਹਾਡ3 ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਮਹCਤਵਪNਰਨ J - ਅਸ? ਜਾਣ7 ਹ/ ਿਕ ਚੀਜ਼/ ਿਬਹਤਰ ਹ<ਣ ਤ[ 
ਪਿਹਲ/ ਬਦਤਰ ਹ< ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸ? ਸਹੀ ਿਤਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹ3 ਹ/, ਅM ਅਸ? ਿਜ&ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਸਾਰ3 ਿਨਯਮ/ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ/ਗ3, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਘCਟ ਜਾਨ/ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅM ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਿਜ਼&ਦਗੀ 
ਆਮ ਵ/ਗ ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦੀ J। 
 
ਮ* ਉਹਨ/ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਧ&ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹu&ਦਾ ਹ/ ਿਜਹੜ3 ਵਾਇਰਸ - ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਿਮਹਨਤ ਕਰ 
ਰਹ3 ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰU ਇ&ਗਲ*ਡ, ਸਕYਟਲ*ਡ, ਵ3ਲਜ਼ ਅM ਨdਰਦਰਨ ਆਇਰਲ*ਡ ਿਵCਚ ਸਾਡ3 ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
NHS ਅM 7ਖਭਾਲ ਖ3ਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼। ਸਾਡ3 ਡਾਕਟਰ/, ਨਰਸ/ ਅM ਹ<ਰ 7ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ - 
ਸਮV ਦੀਆਂ ਲ<ੜ/ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢ&ਗ ਨਾਲ ਮuਕਾਬਲਾ ਕਰ7 ਹ<ਏ 7ਖਣਾ ਸਚਮuਚ !3ਰਣਾਦਾਇਕ ਿਰਹਾ J। 
 
ਹਜ਼ਾਰ/ ਿਰਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰ ਅM ਨਰਸ/ NHS ਿਵCਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹ3 ਹਨ - ਅM ਹਜ਼ਾਰ/ ਨਾਗਿਰਕ 
ਸਭ ਤ[ ਕਮਜ਼<ਰ ਲ<ਕ/ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇCਛਾ ਨਾਲ ਅCਗ3 ਆ ਰਹ3 ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਿਬgਿਟਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ? ਕ<ਰ<ਨਾਵਾਇਰਸ - ਹਰਾਵ/ਗ3 ਅM ਅਸ? ਇਸ - ਿਮਲ U ਖਤਮ ਕਰ/ਗ3। 



 

  

 
ਇਸ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜ*ਸੀ 7 ਇਸ ਸਮV 'M, ਮ* ਤuਹਾ- ਬ3ਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ/, ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰU, ਘਰ 
ਰਹ), NHS ਦੀ ਰ+ਿਖਆ ਕਰ) ਅ1 ਜਾਨ4 ਬਚਾਓ। 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 


