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25 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਰਹਾ ਹੈ,
ਸਕਉਂਸਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ ਪਰਕੋਪ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ, ਪਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਰਸਹਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ, NHS ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ, ਸਨਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਇਕੱ ਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀੇੇ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸ, ਸਚੰ ਤਤ, ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਸਵਆਕੁਲ ਵੀ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ

ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਸਸਿਤੀ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਆਮ ਪਰਸਤਸਕਸਰਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਰਤੀ
ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀ ਪਰਸਤਸਕਸਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ,

ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਵਹਾਰ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੋ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਉਨਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਕਪ
ੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰੇਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜਹੜੇ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਾਨਸਸਕ
ਸਸਹਤ ਸਮੱ ਸਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਪਰਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ1।
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ਰੱ ਸਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰ ਕਰਮਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ।ੋ
ਇਹ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਸਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱ ਚ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਸਰਆਂ ਲਈ ਿੋੜਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਸਵਚ ਿੋੜਹੀ ਸਜਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਵੇਂ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਵੀਂ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਲਾਭਦਾਇਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਫਾਈ, ਖਾਣਾ

ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਸਰਤ) ਜਾਂ ਅਰਿਪੂਰਨ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪੜਹਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਹੋਣਾ)
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਲਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਲੱਗੇ।

ਇਸ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਬਣਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਸਨਿੱਜੀ
ਬਗੀਸਚਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨਜੀ ਬਾਹਰੀ ਿਾਂਵਾਂ) ਤੇ 6 ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ (3 ਕਦਮ) ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ

ਸੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋ ਕ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਮਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ।

ਐਨਐਚਐਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵ ਇੱ ਕ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚੈਿੱਕ ਇਨ ਅਤੇ ਚੈਟ' ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਸਸਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱ ਲਤਾ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 0808 196 3646
(ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਜਾਓ।

ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਕਵੇਂ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਵੱ ਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਹਤਰ ਮਸਹਸੂਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਚੰ ਤਾਵਾਂ, ਸ਼ੰ ਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇੱ ਿੇ ਕੋਈ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਮੂਹ
ਹਨ ਸਜੱ ਿੇੇੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਸਕ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਸਚੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਸਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਤ, ਡਸਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਸਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਨਾ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਸਜੱ ਠਣ ਲਈ ਸਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮਸਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱ ਿੇ ਕੁਝ
ਲੋ ਕ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਚਐਸ ਦੁਆਰਾ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ ਰਾਹੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ।ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਸਹਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਵੇਂ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੱ ਚ, ਸਵਹਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਸਹਤਮੰ ਦ
ਪੈਟਰਨ ਸਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਸਹਤਮੰ ਦ, ਸੰ ਤੁਸਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।ੇੋ ਇੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਹਤਮੰ ਦ
ਭੋਜਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰ ਹਨ।

ਸਜਿੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਘਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਜੰ ਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਿ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ (PHE) ਤੋਂ 10 ਸਮੰ ਟ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ NHS ਸਫਟਨੈਸ

ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਸਵਖੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣ
ਲਈਸਪੋਰਟ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕੋਲ ਚੰ ਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਸਾਨ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਜਵੇਂ
ਸਕ ਟੈਸਨਸ ਜਾਂ ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਇਕੱ ਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ,
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 2 ਮੀਟਰ (3
ਕਦਮ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖੋ।

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਤਣਾਅ ਅਤੇ

ਸਵਘਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੇਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। NHS Smokefree ਤੰ ਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱ ਡਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ
ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 0300 123 1110 ਤੇ ਡਸਰੰ ਕਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
Down Your Drink ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੀਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਟਰਐਕਸਟਵ ਵੈਬਬੇਸਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱ ਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ FRANKਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਸਕ ਮਦਦ ਸਕਿੋਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ ਹੈ - 0300
123 6600। ਤੁਸੀਂ Marijuana Anonymous ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਿੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਸਟੰ ਗਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱ ਖੋ। ਸਚੰ ਤਤ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚੰ ਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਣ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰ ਗੀ-ਨੀਂਦ ਲੈ ਣਾ ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਵੇਂ
ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਨਯਸਮਤ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ
ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕੈਫੀਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Every
Mind Matters sleep page ਇਸ ਤੇ ਪਰੈਕਸਟਕਲ ਸਲਾਹ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਸਵੱ ਚ ਸਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)
ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਸਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਨੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸਚੰ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਮੱ ਸਸਆ ਬਣ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਸਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਯੰ ਤਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲੇ - 24 ਘੰ ਟੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਚੰ ਤਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ

ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਪੜਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਸਵੱ ਚ ਸਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਸਰਫ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਨ ਸਵਚ ਕਈ
ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱ ਖਣ ਸਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਯੰ ਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਚੰ ਤਾ 'ਤੇ Every
Mind Matters ਦਾ ਪੰ ਨਾ ਅਤੇ NHS ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਆਡੀਓ ਗਾਈਡਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਸਕ ਸਚੰ ਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੱ ਿਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ

ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ

ਉਸਚਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕੋ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ ਸਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ - ਸਜਵੇਂ ਸਕ GOV.UK, ਜਾਂ NHS ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ,ਅਤੇ ਤੱ ਿ-ਜਾਂਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਨਉਜ਼ਫੀਡਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ
ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਸਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਵੇਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ
ਤੱ ਿ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰੋ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚੰ ਤਤ, ਇਕੱ ਲੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਸਬਲਕੁਲ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰ ਦ
ਸ਼ੌਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਸੱ ਖਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਨਕਾਲਣਾ
(ਸੇਧਅਨੁਸਾਰ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚੰ ਤਤ ਸਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਵਚ ਰਸਹ
ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱ ਿੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਸਟਉਟੋਸਰਅਲ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਹੱ ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੱ ਬ ਕਸਵਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਸਾਸਰਤ ਲਾਈਵ ਸੰ ਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ।
ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਟੀਚੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਦੰ ਦਾ
ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਇੱ ਕ ਸਫਲਮ ਵੇਖਣਾ, ਇੱ ਕ ਸਕਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜਹਨਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਸਸੱ ਖਣਾ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰੱ ਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਯੰ ਸਤਰਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਸਚੰ ਤਤ
ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜਹ,ੋ ਸਲਖੋ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ,ੋ ਕਰਾਸ-ਵਰਡ ਪਹੇਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਸੁਡੋਕਸ,
ਜੈਗਸ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰ ਗ ਅਤੇ ਪੇਂਸਟੰ ਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਸਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭਸਵੱ ਖ

ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਹਤਰ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰ ਜਨ
ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੰ ਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਸਜੱ ਠਣ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, Every Mind Matters ਅਤੇ NHS mindfulness ਪੰ ਨਾਵੇਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਸਲਆਓ।ਹਸਰਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਿਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਖੁੱ ਲੇ ਸਿਾਨਾਂ ਦੀ
ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧੁੱ ਪ ਵੀ ਸੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ
ਹਵਾ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਲਈ ਸਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗਹਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ

ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਕੇ (ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ)ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਧੁੱ ਪ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਸਕਸੇ ਵੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਇਨਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਸਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ
ਸਸਹਤ ਨੂੰ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਸੰ ਭਾਸਵਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

ਬਣਾਓ। ਇਨਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ
ਦੀ ਰੱ ਸਖਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਸਰਵਾਰ ਜਾਂ
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਓ ਸਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ NHS ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਸਪੋਂਡਰਸ ਪਰੋਗਰਾਮਰਾਹੀਂ ਸਕਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਸਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ
ਕਰੈਸਡਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱ ਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਸਕ ਕੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਸਵੱ ਚ
ਖਾਣਾਸਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਵਾਉਚਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਦਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ

ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤਾਈ ਂ
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

ਸਵੱ ਤੀ ਸਚੰ ਤਾਵਾਂ।ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਇਹ ਮੁੱ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ

'ਤੇ ਵੱ ਡਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਕਾਰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਸਕਹੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲਈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਕਹੜੇ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਸਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਸੇਧ ਜਾਂ Citizens Advice ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂNational Debtline ਵੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ
ਸਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ

ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਅਿਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰ ਦੇ। ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੇਅਰਰਜ਼ ਯੂਕੇ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
ਸਜਿੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਸਹਣ ਦੀ

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ:
ਫੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ, ਿੈਰੇਸਪਸਟ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮੀ, ਨਰਸ, ਸਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜੋ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਕਾਰਨ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਅਿਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਕਲਪਕ
ਸਵਵਸਿਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ
ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਸਵਕਲਪਕ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਧਾਰਣ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਵਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਵੇਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਡੇ ਸੈਂਟਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਣ
ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਸਸਖਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱ ਕ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਸਕ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਸ
ਲਈ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। NHS ਵੇਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਣ ਅਤੇ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਸਖਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ
ਆਪਣੇ ਦੁਹਰਾਏ ਨੁਸਸਖਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਵੱ ਚ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਲੰਬੇ
ਅਰਸੇ ਜਾਂ ਵੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਪਰੈਕਸਟਸ (ਜਾਂ ਕਲੀਸਨਕਲ ਟੀਮ) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸਡਸਪੈਂਸਸੰ ਗ
ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਪਰੈਕਸਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਰਫ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਸਜਸਟਰਡ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਫਰਮਾਸੁਟੀਕਲ ਕਾਉਂਸਸਲ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਸਕ ਕੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਰਸਜਸਟਰਡ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਸਵੱ ਚ NHS 111 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਚੰ ਤਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ
ਸਲਾਹ
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੱ ਸਸਆਵਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੱ ਸਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID19) ਪਰਕੋਪ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱ ਿੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ Mind

ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਸੇਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੀਸਿੰ ਕ ਨੇ ਸਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੱ ਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਸਕ ਸਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਸਹਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਸਕਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੱ ਸਸਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਟੀਮ ਤੋਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਸਿਤੀ ਦਾ ਉਸਚਤ ਪਰਬੰਧ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ।
ਸਫਾਈ, ਧੋਣ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਕੁਝ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਮੱ ਸਸਆਵਾਂ ਧੋਣ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵਵਹਾਰ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਿ ਧੋਣ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਲੱਗੇ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ((COVID-19) ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਸਚੰ ਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨਯੰ ਸਤਰਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਸਵਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ NHS ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਰਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ Mind ਦੇ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 20 ਸਸਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱ ਿ ਧੋਵੋ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਿ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ
ਇਹ ਅਬਸੈਸਸਵ ਕੰ ਪਲਸਸਵ ਸਡਸਆਰਡਰ (OCD) 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੱ ਚ Mind ਦੇ ਕੁਝ
ਸੁਝਾਵਾਂ ਜਾਂ OCD UKਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪੜਹਨ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸਚੰ ਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ
ਜੇ ਤੁਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਫਲੈ ਸ਼ਬੈਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਵਚ ਇੱ ਕ 'ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਜਗਹਾ' ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੱ ਿੇੇੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ

ਲਈ, Mind ਕੋਲਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਵੱ ਜ਼ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕਸਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਸਣ ਜਾਂ ਕਲਾਸਟਰੋਫੋਬੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਸਵਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ

ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਹਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਸਵਚ ਬੈਠ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੋ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਕਮਸਰਆਂ ਨੂੰ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ
ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂੇਂ ਸਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਹਾ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣ ਦੇ ਸਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਸਿਤੀ ਦੇ ਪਸਹਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਪੂਰਨ ਲੱਗ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਖਾਸ ਖਾਸਣਆਂ ਦੀ ਘੱ ਟ ਰਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮਾਸਜਕ ਇਕੱ ਲਤਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਸਵਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।

ਈਸਟੰ ਗ ਸਡਸਆਰਡਰ ਚੈਸਰਟੀ BEAT ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ਇਲਾਜ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਸਮਆਂ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਬਦਲਾਆਂ ਅਤੇ

ਸਮਾਸਜਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ'ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਧ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਸਜਿੇ ਵੀ

ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਾਨਕ ਐਨਐਚਐਸ ਕਮਉਸਨਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
NHS ਜਾਂ ਸਮਾਸਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
NHS ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਗੱ ਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 85258 ਤੇ FRONTLINE ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਪਰਮੁੱਖ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਸੱ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Hospice UK ਨੂੰ 0300 303
4434 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਮਾਰਟੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱ ਕ ਮਾਹਰ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੋਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹੁੰ ਚ ਸਵੱ ਚ ਮੁਫਤ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਸਦਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 0300 131
7000 'ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਨਪੋਸਸਟੰ ਗ ਅਤੇ
ਗੁਪਤ ਸੁਣਵਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਸਚੰ ਗ ਅਤੇ ਸੋਗ ਸੰ ਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ
ਕਸਲਆਣ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱ ਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਸਜਵੇਂ ਸਕ Silvercloud, Sleepio ਅਤੇ Daylight'ਤੇ
ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਵਵਸਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਨਸਜੱ ਠਣਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਸਹਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ
ਐਨਐਚਐਸ ਸਟਾਫ ਲਈ NHS People'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮਾਸਜਕ ਸੰ ਭਾਲ ਸਟਾਫ ਲਈ CARE
workforce app'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)
ਪਰਕੋਪ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰੁੱ ਕਣ ਸਮੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਸਰਵਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਚੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਿ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ (PHE) ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜਹਣ
ਵਾਲੀ ਸੇਧਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Mencap ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ।

ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਦੋਸਤ, ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ)। ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ
ਰਸਹਣ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ
ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਵਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਸੜਹਆ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰ ਸਕਰਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਸਵੈ-ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ
ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਿਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ NHS ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ
ਹਾਲਾਂਸਕ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਹੋਰ ਸਸਹਤ ਸਸਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਸਆ
ਜਾਂਦਾ) ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱ ਕ ਹਲਕੀ ਜਾਂ ਦਰਸਮਆਨੀ ਸਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰ ਭੀਰ ਜਾਂ ਡੂੰ ਘੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ

(COVID-19) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੱ ਿ ਧੋਣਾ) ਅਤੇ ਇਹ
ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਸਹੀ ਸੰ ਚਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਖਾਸ

ਹੋਵੇਗੀ। ਸਜੱ ਿੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਿੋੜਹੀ ਸਜਹੀ ਸਧਾਰਣਤਾ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨੇ ਜੋ
ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਉਹ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ

ਆਸਟਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ:
ਆਸਟਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਹਨ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰਸਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਕ ਕੀ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ
ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱ ਪਡੇਟ ਰਹੋ ਸਜਨਹਾਂ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ NHS ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਜਆਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 4 ਆਸਾਨ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਆਪਣੇ ਹੱ ਿਾਂ ਨੂੰ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਸਕੰ ਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ
ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਸਛੱ ਕ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਟਸ਼ੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੂੜੇਦਾਨ ਸਵੱ ਚ
ਸੁੱ ਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਿ ਧੋਵੋ
ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ NHS 111 ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ
ਬਾਰੇ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਸਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਸਜਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਮਾਨਸਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਸਹਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਘਰ ਰਸਹਣ ਲਈ ਸਕਵੇਂ ਸਵਵਸਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਸਹਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਵੱ ਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ

ਰਸਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਦਨ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ
ਸਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਜਆਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਵੇਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ
ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਸਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਜਵੇਂ
ਸਕ:
ਇੱ ਕ ਡਾਇਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਸੱ ਖਣਾ
ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚੰ ਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਮਦਦ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਸੁਣਸਦਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਵੱ ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ

ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਨਯੰ ਸਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਚੰ ਤਤ ਜਾਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਸਕਸੇ
ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਸਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਦੋਸਤ,
ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਮਰਿਕ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਸਟਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਜ਼ਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾਉਪਯੋਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਸਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਸਿਤੀ ਸਵੱ ਚ, ਸਮਾਸਜਕ, ਸਸਹਤ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਚੰ ਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਜ਼ਮ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0808 800 4104 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਸਕ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਸਹਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਸਿਤੀ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਸਿਤੀ, ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਸਕਵੇਂ ਰਸਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਣਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਸਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਸਦਕ ਜਾਂ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਸਬਆਨ ਵਜੋਂ
ਸਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸਸਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟਜ਼ਮ ਵਾਲਾ
ਸਵਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੰ ਨੇ 'ਤੇਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
(COVID-19) ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱ ਪਡੇਟ ਰਹੋ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਇਹ ਹੈ ਸਕ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ
(COVID-19) ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਸਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ
ਰਸਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਸਵਚ ਹੋ, ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਸਿਤੀਆਂ

ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੀ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਸਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਚੰ ਤਤ
ਜਾਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਰਹੋ
ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਿੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਫੋਨ, ਡਾਕ

ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਸਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਵੇਂ ਸੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਪਰੈਕਸਟਕਲ ਮਦਦ ਲਓ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਸਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਸਕਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ Age UK ਅਡਵਾਈਸ ਲਾਈਨ
ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ (0800 678 1602 - ਲਾਈਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱ ਲੀਆਂ
ਰਸਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ) ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਦਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਸਦਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ,
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਾਧੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣਾ, ਇੱ ਕ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਸਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਦਮਾਗੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਿਲੱਗ
ਕਰਨ, ਸਮਾਸਜਕ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹੱ ਿ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮਝਣ ਸਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਵੇਂ ਉਸਚਤ ਲੱਗੇ ਦੁਹਰਾਓ। ਸਦਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਘੱ ਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਦਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID19) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਟਾਸਕੰ ਗ ਪੁਆਇੰ ਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਦਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਲੜੀ Alzheimer’s Research UK ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਚੰ ਤਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0300 222 11 22 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਮਾਹਰ ਐਡਸਮਰਲ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਡਮੈਂਸ਼ੀਆ UK ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, 'ਤੇ 0800 888
6687 'ਤੇ ਗੱ ਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੁੁੱ ਖ ਜਾਂ ਸੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਖੁੰ ਝ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ
ਵੀ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈੇੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਸਰਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ
ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਸਰਫ ਸੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬਲਸਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਸਵਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸਹ ਸਕੇਸਜਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੱ ਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ
ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਿੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਸਵੱ ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਬਰ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਹਰਾਂ ਮਸਹਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਉਦਾਸੀ, ਦੋਸ਼, ਸਦਮਾ
ਅਤੇ ਗੁੱ ਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂ
ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਸੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਰਿਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੁਸੀਂ NHS ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੂਜ਼ ਬੀਰੀਵਮੈਂਟ
ਕੇਅਰ (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਨਸਜੱ ਠਣ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ); ataloss.org (ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਸਵੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨਪੋਸਸਟੰ ਗ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱ ਗਸ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਸਮੱ ਸਸਆ ਹੈ
ਡਰੱ ਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਸਜਹੀ,
ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਨਸਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱ ਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ

ਸਵਚ ਰਸਹਣ ਦਾ ਤਣਾਅ ਇਨਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਯੰ ਤਰਣ ਸਵਚ ਰੱ ਖਣਾ ਮੁਸ਼ਸਕਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰੱ ਗ
ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਛੱ ਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਸਨਯੰ ਸਤਰਤ ਕਰਨ ਸਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਸਕ ਸਬਨਾਂ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ

ਰੋਕਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਇਿੋਂ ਤੱ ਕ ਸਕ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ

ਹਨ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕੰ ਬਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਚੰ ਤਾ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਪਸਹਲਾ ਸਡਰੰ ਕ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦ)ੇ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਸਦਨ ਸਵੱ ਚ 30 ਯੂਸਨਟ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ (ਸਸਪਰਟ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਬੋਤਲ, 3 ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਈਨ, 12 ਸਪੰ ਟ ਨਾਰਮਲ ਬੀਅਰ, 7 ਡੱ ਬੇ 9% ਸੁਪਰ ਲੇ ਜ਼ਰ ਜਾਂ 4
ਲੀਟਰ ਸਟਰਾਂਗ ਸਾਈਡਰ), ਸਮਰਗੀ ਹੈ, ਦੌਰੇ (ਸਫੱ ਟਸ) ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਵਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

ਬੰ ਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ (ਡੇਲੀਰੀਅਮ ਟਰੇਮਨਸ), ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ
ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੱ ਧ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਡਰੱ ਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਰੋਕਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਨਾਗੁਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱ ਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਮੈਂਬਰ ਅਫੀਮ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ
ਨਲੋ ਕਸੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਸਿਤੀ
ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਯੋਗ ਹੋਵ।ੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਕਸਮਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਰੇ ਸਿਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਨਸਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਚਐਸ ਡਰੱ ਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸੇਵਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਾਨਕ ਖੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਵਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਰੱ ਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸੇਵਾ
ਨਾਲ ਉਸ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਚੰ ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ

ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਸਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਮਰਿਨ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ।
ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰ ਸਿਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕSMART

Recovery, Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, Cocaine Anonymous and
Marijuana Anonymous।

ਅੱ ਗੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੱ ਿੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ NHS ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ, ਸਚੰ ਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-

ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਡੀਓ ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰੈਕਸਟਕਲ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ
NHS ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਵਰੀ

ਮਾਇੰ ਡ ਮੈਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦੀ ਸਬਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ
ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਈ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ
ਨੂੰ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ NHS 111 ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨੈਿੱਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NHS 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਕਸੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜਾਂ NHS
ਜਾਂ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਚੈਸਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ - ਐਨਐਚਐਸ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ ਰਸਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਸਡਜੀਟਲ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਜੱ ਿੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਸਕ
ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵੱ ਚ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਨੂੰ ਲੱਭਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਸਸਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦਵਾਈ ਇਕੱ ਠੀ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚੈਿੱਕ ਇਨ ਅਤੇ ਚੈਟ' ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ NHS ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 0808 196 3646 (ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਰਾਤ
8 ਵਜੇ) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵੱ ਚ, 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ
ਸਵੱ ਚ ਸਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ
ਸਰੀਰਕ ਸਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਣਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਮਸਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਸਿਤੀ ਸਵੱ ਚ

ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਸਕਸ
ਦਬਾਅ ਸਵੱ ਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸਲਸ ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ - ਪੁਸਲਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਦੇ
ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਲਸ ਨੂੰ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਸਵੱ ਚ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਲਈ ਅਤੀਆਵੱ ਸ਼ਕ ਮਦਦ ਸਕੱ ਿੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀਆਵੱ ਸ਼ਕ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿਾਨਕ ਸਵਕਲਪਾਂ ਲਈ NHS.UK Every Mind Matters urgent support'ਤੇ
ਜਾਓ
1. ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਲੰਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਲਈ ਹਨ। ਘਟੀਆ

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ, ਵੇਲਜ਼, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੇ ਪੰ ਸਨਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਸੇਧ
ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।↩

