ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ
(COVID-19) ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ�
ਦੇ ਉਹਨ� ਸੰ ਪਰਕ� ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)
ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ� ਿਜਸਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ: COVID-19 ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨ�ੜਲਾ ਸੰ ਪਰਕ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ COVID-19
ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸ� ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ�
ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਿਵਚਲੇ
ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ?
ਂ ਟ�ੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ
ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਲਈ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹਨ ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ।
ਂ ਟ�ੇਸ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ,
ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਂ ਟ�ੇਸ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨ�ਹੇ, ਈਮੇਲ ਜ� ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ
NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਕਰੇਗੀ।

'ਸੰ ਪਰਕ' ਤ� ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

'ਸੰ ਪਰਕ' ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨ�ੜਤਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤ� 2
ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ 10 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਹੋਈ ਸੀ (ਇਹ ਉਹ ਸਮ�
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੰ ਪਰਕ ਹੇਠ�
ਿਦੱ ਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਉਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਿਬਤਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ

•

ਿਜਨਸੀ ਸਾਥੀ

•

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ (ਇੱ ਕ
ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ
ਆਇਆ ਹੈ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

�ਪਰ ਖੰ ਿਘਆ ਜਾਣਾ

•

ਇੱ ਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ

•

ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣਾ, ਜ�

•

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਿਬਨ� ਇੱ ਕ ਿਮੰ ਟ ਜ� ਵੱ ਧ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੀਟਰ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ

•

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ 15 ਿਮੰ ਟ� ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ

•

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨ� ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੱ ਡੇ
ਵਾਹਨ ਜ� ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ

ਿਜੱ ਥੇ 2 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰਿਕਿਰਆ ਇੱ ਕ ਪਰਸਪੈਕਸ (ਜ� ਬਰਾਬਰ ਦੀ)
ਸਕ�ੀਨ ਦੇ ਰਾਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ
ਿਕ �ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ: ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ, ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਅਗਲੇ 14 ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੂਸਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਂ ਟ�ੇਸ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨ�ਹੇ,
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਈਮੇਲ ਜ� ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚਲੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਨ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ, ਤ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਿਛੱ ਕ� ਨੂੰ
ਢੱ ਕਣਾ।
ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੇ ਸਥਾਨ� 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲਾ' ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਉਹ ਬਾਲਗ ਜੋ ਇਕੱ ਲੇ ਜ� ਿਨਰਭਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਤ� ਹੁਣ
ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ
ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ, 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿਬਨ�, ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ�
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕੱ ਠ� ਸਮ� ਿਬਤਾ ਸਕਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਬਾਰੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨ�ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ

ਂ ਟ�ੇਸ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱ ਖ ਸੁਨ�ਹੇ
•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ
ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ
ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 14 ਿਦਨ� ਲਈ
ਤੁਰੰਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

14 ਿਦਨ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਕੰ ਮ, ਸਕੂਲ, ਜ� ਜਨਤਕ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜ� ਟੈਕਸੀ
ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਅਗਲੇ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਹੁਣ ਅਸ�
ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਲੋ ਕ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� 2 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਤੱ ਕ ਲਾਗ-ਗ�ਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹ� ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸ� ਿਫਰ ਵੀ ਲਾਗ ਗ�ਸਤ ਜੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਜਾਣੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ COVID19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਲੱਛਣ ਹਨ: ਨਵ�, ਿਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ,
�ਚ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਦ ਜ� ਸੁੰ ਘਣ ਦੇ ਆਮ ਅਿਹਸਾਸ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜ� ਇਸਦਾ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ (ਅਨ�ਸਮੀਆ)।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

•

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਿਕੰ ਟ ਲਈ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ
ਧੋਵੋ ਜ� ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ�
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤ�, ਇੱ ਥੇ ਿਦੱ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ�
ਲਈ, ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਵ� ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮ� ਇੱਕ ਸੰ ਪਰਕ
ਹ�?
ਂ ਟ�ੇਸ ਸੇਵਾ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨ�ਹੇ, ਈਮੇਲ ਜ� ਫੋਨ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ
NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ
COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹ�
ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ, ਤ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਤੁਰੰਤ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
14 ਿਦਨ� ਲਈ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਤੰ ਦਰੁਸਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ�ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਦੇ ਪ�ਗਟ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ
14 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ�, ਿਵਸਿਤ�ਤ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਮੈਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ
COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ
ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?
ਂ ਟ�ੇਸ
ਿਜਨ�� ਸੰ ਪਰਕ� ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨ� ਨੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਸਰਿਵਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ
ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ: COVID-19 ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ
ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਬਾਅਦ 14 ਿਦਨ ਤੱ ਕ ਘਰ ਰਹੋ ਿਜਸਦਾ
COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੰ ਮ, ਸਕੂਲ, ਜ� ਜਨਤਕ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜ� ਟੈਕਸੀ
ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜ� ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼� ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ�
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
14 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ,
ਦੋਸਤ� ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੀ ਦੂਜੀ
ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਵੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੰ ਭਵ ਨਹ�
ਹੋਣਗੇ।
ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸੱ ਖਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਅਸਮਰਥਤਾ, ਆਿਟਜ਼ਮ ਜ� ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨ�ੜਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਜ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੇ
ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤ�, ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ
ਉਹਨ� ਤ� ਦੂਰ ਲੋ ਕ� ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ
ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰ ਪਰਕ, ਿਜਸਦਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ
ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ
ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਫਾਈ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਆਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜ� ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ, ਜ�

ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਘੁੰ ਮਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ� ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਫੋਨ ਰਾਹ� ਜ�
ਆਨਲਾਈਨ ਮੰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਨਹ� ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਚੀਜ਼� ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ।
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ� ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ

ਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ।
ਲਈ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਫ਼ਾਰ ਵਰਕ ਐਡ
ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ
ਅਤੇ ਇਕੱ ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਐਵਰੀ ਮਾਇੰ ਡ ਮੈਟਰਜ਼ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਅਲੱਗ
ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ
ਲੱਛਣ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ, COVID-19 ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ
ਲੱਛਣ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ - ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ NHS.UK 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ NHS 119 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਹੋ: COVID-19 ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ
ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨ�ਗੇਿਟਵ ਹੈ, ਤ� ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ
ਕਰਨ ਦੇ 14 ਿਦਨ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ COVID-19 ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਵੀ 14 ਿਦਨ�
ਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਲੇ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ - ਇਸਦਾ

ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ NHS.UK 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ ਤ�
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ NHS 119 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ
ਰੱ ਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ:
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
14 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ,
ਦੋਸਤ� ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੀ ਦੂਜੀ
ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਵੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹ�
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ
ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਪਸ਼ਟ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ।

ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ�
ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ - ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ NHS.UK 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ NHS 119 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਉਹਨ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ�, ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵਚ ਰਹੋ: COVID-19
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੱ ਥ� ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਿਕੰ ਟ� ਲਈ
ਧੋਵੋ, ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸੁਕਾਓ ਜ� ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਨਾ ਧੋਤੇ ਹੱ ਥ� ਨਾਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ�, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਚੋ। ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਿਨ�ਛ� ਨੂੰ ਢੱ ਕੋ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ�, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰ ਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕ COVID-19 ਤ� ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ। ਘਰ ਰਿਹ ਕੇ, ਤੁਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ NHS 'ਤੇ ਲੋ ੜ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।

ਮੈਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਨ�ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ ਹ�
ਿਜਸਦਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਟੈਸਟ
ਨਤੀਜਾ ਨਹ� ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ
ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਹੱ ਥ� ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸਫਾਈ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ�, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ

ਂ ਟ�ੇਸ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਜੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਅਲੱਗ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ

ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ�
ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ 14 ਿਦਨ� ਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ COVID-19 ਦੇ
ਲੱਛਣ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ - ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ NHS.UK 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ NHS 119 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ�
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸ� ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਉਹਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਿਦਨ� ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਪਿਹਲ� ਮੇਰਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੰ ੂ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹ� ਿਜਸਦਾ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ?
ਜੇ ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਤ�
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਦੀ ਪ�ਿਤਰੱ ਿਖਆ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ� ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਨ�� ਨੂੰ COVID19 ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਕੋਈ ਪ�ਿਤਰੱ ਿਖਆ ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ
ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਿਜਸਦਾ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਵ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਹੀ COVID-19 ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ� ਅਤੇ
NHS ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਤੁਸ� ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗ ਦੇ
ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਹਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ,
ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ
- NHS.UK 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ
NHS 119 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਹੋ: COVID-19 ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

