ਉਹਨ� ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਸੇਧ� ਿਜੰ ਨ�� ਿਵੱ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱ ਧ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜ� ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ� ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਿਤਬੰ ਧ ਸਥਾਿਪਤ ਹਨ, ਤ� ਸਥਾਨਕ ਪ�ਿਤਬੰ ਧ�
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ।ੋ

ਲੱਛਣ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਹਨ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ
•
•
•

ਨਵ� ਿਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ
ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਸੁਆਦ ਜ� ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਜ� ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ (ਐਨ� ਸਮੀਆ)

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ� ਲਈ, ਕੋਿਵਡ-19 ਇੱ ਕ ਮਮੂਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ �ਪਰ ਦੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ�
ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਤ� ਜੋ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਨਹ�।

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ� ਪੱ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
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ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪੱ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਇਹ ਸੇਧ ਿਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ

ਇਹ ਸੇਧ ਇਹਨ� ਲੋ ਕ� ਲਈ ਹੈ;
ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜੰ ਨ� � ਿਵੱ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹ
ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਜ� ਵੱ ਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤ� ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੈ
• ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਲੋ ਕ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ 70 ਸਾਲ ਜ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜੰ ਨ� � ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠ ਦੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਹਤ
ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਵਜ� ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਲੂ ਦਾ
ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ)
• ਪੁਰਾਣੇ (ਿਚਰਕਾਲੀਨ) ਸਾਹ-ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰੋਗ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦਮਾ, ਕ�ੌਿਨਕ ਔਬਸਟ�ਕਿਟਵ ਪੁਲਮੋਨਰੀ ਿਡਸੀਜ਼
ਂ ੀਸੀਮਾ ਜ� ਬ��ਿਚਿਟਸ (ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼)
(COPD), ਐਫ
• ਿਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦਲ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ
• ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ
• ਿਜਗਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੈਪਟ
ੇ ਾਈਟਸ
• ਤੰ ਤੂਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਰਿਕਨਸਨਸ ਰੋਗ, ਮੋਟਰ ਿਨਊਰੋਨ ਰੋਗ, ਮਲਟੀਪਲ
ਸਕਲੈ ਰੋਿਸਸ (MS) ਜ� ਸੀਰੀਬ�ਲ ਪੈਲਸੀ
• ਸ਼ੂਗਰ
• ਤੁਹਾਡੀ ਿਤੱ ਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� - ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਿਸੱ ਕਲ ਸੈਲ ਰੋਗ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਤੱ ਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ
• HIV ਅਤੇ AIDS ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�, ਜ� ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੀਆਂ
ਗੋਲੀਆਂ ਜ� ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਰੋਗ� ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ
• ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ (40 ਜ� ਇਸ ਤ� �ਪਰ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰ ਡੈਕਸ (BMI))
• ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ�
•

ਗੰ ਭੀਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗੇਤਰੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤ� ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ �ਚ
ਜੋਖਮ ਹੈ। ਉਹਨ� ਨੂੰ, ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ� ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ� ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� — ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਨਵ� ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ ਜ� ਸੁਆਦ ਜ� ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜ� ਬਦਲਣਾ
(ਐਨ� ਸਮੀਆ) ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ� ਇਹ ਿਕੰ ਨ� ਵੀ ਹਲਕੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ�
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ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਲੱਛਣ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱ ਖ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਿਦਨ� ਦੀ
ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਨਹ� ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਿਦਸਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਪਛਲੇ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ� ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ
ਨਾਲ� ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ�। ਜੋ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਹੱ ਥ� ਅਤੇ ਸ�ਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਵੱ ਛਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਉਹ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਉਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਜੰ ਨ� � ਲੋ ਕ� ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਸੰ ਦੇਸ਼, ਈਮੇਲ ਜ� ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਏਗੀ
ਂ ਟ�ੇਸ (NHS Test and Trace) ਦੀ
ਿਜਸ ਰਾਹ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰਨ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ

ਕਰੀਬੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨ� �ਟ ਤਾਈ ਂ ਪਹੁੰ ਚ

ਂ ਟ�ੇਸ (NHS Test and Trace) ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰ ਟੈਕਟ ਟ�ੇਸਰ
ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ
ਦੇ ਰਾਹ� ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਗੁਪਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਂ ਟ�ੇਸ (NHS Test and Trace) ਸੇਵਾ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ
ਨਾਲ NHS ਟੈਸਟ ਐਡ

ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਤ� ਵੱ ਖ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣਾ (ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ)
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਦੱ ਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਹਲ� ਲੱਛਣ ਸਾਮ�ਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਇਹ
ਂ ਟ�ੇਸ (Test and Trace) ਵੱ ਲ� ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਟੈਸਟ ਐਡ
ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਿਦਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ।

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹੈ
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ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਘਰ
ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣ। ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ�, ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ NHS ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਿਦਸਣ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ
ਹੇਠ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਗ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੰ ਨ� ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਿਜਆਂ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਮ�ਬਰ�, ਿਜੰ ਨ� � ਿਵੱ ਚ ਿਬਨ� ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਘਰ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਿਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰ ਮ, ਸਕੂਲ ਜ� ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ
ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਵਾਹਨ ਜ� ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ
ਜ� ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼� ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 14 ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਉਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਮਾਰ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ� ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
14 ਿਦਨ� ਤਕ ਘਰ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀ
ਸਮੁੱ ਚੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱ ਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਆਨ� ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਜ� ਦਵਾਈਆਂ ਚੁੱ ਕਣ, ਕੁੱ ਤੇ ਨੂੰ ਗੇੜਾ
ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸ� ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹ� ਜ� ਔਨਲਾਈਨ
ਦਵਾਈਆਂ ਮੰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਡਿਲਵਰੀ ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੀਜ� ਬਾਹਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ।
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤਾਈ ਂ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਸੇਧ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 70 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ, ਜ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ� ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਿਜੰ ਨ� ਿਚਰ ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਨ� ਸਮ� ਲਈ ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਜ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਣ, ਦੋਸਤ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਘਰ�
ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਣ, ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਜੰ ਨ�
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਜ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਹਨ,
ਉਹਨ� ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ� ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ
ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਭਾਵ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਭਾਵ� ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸ�ਝੀਆਂ ਜਗ�ਾਵ�,
ਿਜਵ� ਿਕ ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ�ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸ�ਝੀਆਂ ਜਗ�ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
70 ਜ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� 2 ਮੀਟਰ (3 ਕਦਮ)
ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਿਬਸਤਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਵੱ ਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਤ� ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹਾਉਣ ਜ� ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣ ਤ�
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱ ਥ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 70 ਜ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਟੌਇਲੈ ਟ ਜ� ਬਾਥਰੂਮ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਜੰ ਨ� � ਸਤ�ਾਵ� ਨਾਲ ਤੁਸ� ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪੂੰ ਝਣਾ)। ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ
ਹੈ ਿਕ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੁਟੀਨ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਨਹਾਉਣ ਆਿਦ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 70 ਜ� ਵੱ ਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਸ�ਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਉਹਨ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਹੈ, ਤ�
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਰੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਟਲਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ
ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਆਮ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ��
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ਸੁਕਾਓ। ਜੇਕਰ 70 ਜ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ
ਦੇ ਭ�ਡੇ ਅਤੇ ਚਮਚੇ-ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਪੋਣੇ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।
ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹਨ� ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ�
ਨੂੰ:
•
•
•

20 ਸਿਕੰ ਟ� ਲਈ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ� ਹ�ਡ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਨਹ� ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿਜਆਦਾ ਹੱ ਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ�ਾਵ� ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੰ ਭਾਵਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਘਰ� ਲਈ ਘਰ ਰਿਹਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਧ� ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਸਫਾਈ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਿਨਬੇੜ,ੇ ਕੱ ਪੜੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹਨ� ਸਾਰੇ ਜਤਨ� ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਜੰ ਨ� ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਅਸ� ਜੋ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਘੱ ਟ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਦਾ
ਜੋਖਮ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ ਇਹਨ�
ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ।
ਜੇਕਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� NHS 111 ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੰ ਟਰਨ� �ਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ NHS 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਂ ੂਲ�ਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬ
ਕਾਲ ਚੱ ਕਣ ਵਾਲੇ ਹ�ਡਰਲ ਜ� ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ
ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡ�ਟਲ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ� ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ� ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਜ�
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਮੈਡਕਲ ਸੰ ਪਰਕ (ਉਦਾਹਰਨ
ਵਜ�, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਜ� ਡ�ਿਟਸਟ, ਲੋ ਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਟਪੇਸ਼�ਟ ਸੇਵਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ।
ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਇਕੱ ਲਤਾ
ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਜ� ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਉਦਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਹੈ ਜ� ਬਗੀਚੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਭਿਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਜ� ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ।
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਐਵਰੀ ਮਾਇੰ ਡ ਮੈਟਰਸ
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ।
ਉਹਨ� ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਘਰ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਜ� ਵੱ ਧ ਸਮ�
ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਪੜ�ਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਫਲਮ�
ਦੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਸਤ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ
ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮ�ਬਰ ਿਜੰ ਨ� � ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਜ� ਵੱ ਧ ਹੈ, ਜ� ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ, ਉਹਨ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰ ਨ� ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਿਜਆਂ ਮ�ਬਰ�
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ 70 ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਲੋ ਕ� ਲਈ
�ਪਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸੇਧ� ਦੇਖ।ੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰ ਨਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਦਰਿਮਆਨ� ਲੱਛਣ� ਤ� ਵੱ ਧ
ਕੁਝ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਬੁਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਕੇ, ਤੁਸ�
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ NHS ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਉਹਨ�
ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ� ਤੁਸ� NHS ਵੱ ਲ� ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਿਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਸੇਧ� ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੋਖੋ।
ਕੁਝ ਚੀਜ� ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

•
•
•

•

•
•

•

•

ਪਿਹਲ� ਤ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ – ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ 70 ਸਾਲ ਜ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ, ਜ�
ਕਲੀਿਨਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧੀਨ ਲੋ ਕਤ� ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ� ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰ ਗਣੀ ਿਜੰ ਨ� � ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵੇਲੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਸਕੂਲ�, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ�, ਕੈਿਮਸਟ�, NHS 111 ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਸੂਚੀ
ਬਣਾਉਣੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਸਪਲਾਈਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦਵਾਈਆਂ
ਤਾਈ ਂ ਪਹੁੰ ਚ ਿਕਵ� ਕਰੋਗੇ, ਿਜੰ ਨ� � ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ�
ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਅਕਾ�ਟ ਬਣਾਓ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ� ਘਰੇ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਦੋਸਤ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਜ� ਔਨਲਾਈਨ
ਸਮਾਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾਇਆ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਲਵੋ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਫੋਨ ਜ� ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹ� ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ
ਉਹਨ� ਚੀਜ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਿਜੰ ਨ� � ਲੋ ਕ�
ਨ� ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨ� ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ
ਪਕਾਉਣ, ਪੜ�ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਫਲਮ� ਦੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਸਤ
ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ
ਪੂਰੇ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱ ਕ ਮੇਕ-ਿਸ਼ਫਟ ਕੈਲੰਡਰ �ਤੇ, ਜੋ ਿਕ ਕਈ ਲੋ ਕ� ਲਈ
ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ –ਇਸ ਦੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈ ਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੰ ਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਿਵਗੜ ਜਾਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਔਿਖਆਈ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰੋਗੇ
ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਸ� ਚੰ ਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ,ੋ ਤ� ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ
ਚੰ ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ� ਜ� ਕੋਰਸ� ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹਲਕੀਆਂ-ਫੁਲਕੀਆਂ
ਕਸਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋ – ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱ ਚ, ਉਹ ਬਾਲਗ ਜੋ ਇਕੱ ਲੇ ਜ� ਿਨਰਭਰ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ – ਤ� ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਿਨਰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਇਕੱ ਠ� ਸਮ� ਿਬਤਾ ਸਕਣਗੇ, ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਿਬਨ� ਰਾਤ ਠਿਹਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ
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ਨਹ� ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮਲਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਧ� ਿਵੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ – ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਜ� ਿਜਸ ਨਾਲ
ਤੁਸ� ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ – ਿਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਮ�ਣੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਜ�
ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਘਰ
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਧ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ
ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣਾ
ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤ� ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜ� ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਘਰ ਦੀ ਸ�ਝੀ ਵਰਤ� ਵਾਲੇ
ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਿਜਨ� ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10
ਿਦਨ� ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਢਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ
ਨਹ� ਆਏਗਾ।
ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਧ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱ ਪੜਾ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ
ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜੋ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ 'ਕਾਲੇ ਬੈਗ' ਕੂੜੇ ਦੇ ਿਬਨ ਿਵਚ ਸੁੱ ਟਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਤ� ਤੁਸ� 10 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਅਲੱਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰ ਘ ਜ� ਐਨ� ਸਮੀਆ (ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਸੁਆਦ ਜ�
ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਜ� ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ) ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ, ਤ� ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
10 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਖੰ ਘ ਜ� ਐਨ� ਸਮੀਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ�। ਿਕ�ਿਕ ਲਾਗ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਐਨ� ਸਮੀਆ ਕਈ ਹਫਿਤਆਂ ਤੱ ਕ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10 ਿਦਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਬਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਲਈ ਹੈ,
ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ NHS 111 ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨ� �ਟ ਤਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� NHS 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਈ, 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।
ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ
10 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰ ਘ ਅਤੇ
ਐਨ� ਸਮੀਆ (ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਸੁਆਦ ਜ� ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਜ� ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ) ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਰੁਟੀਨ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮ�ਬਰ, ਜੋ ਠੀਕ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ 14 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 14 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਬਮਾਰ ਿਪਆ ਸੀ। 14 ਿਦਨ� ਤ� ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਿਵੱ ਚ ਲਾਗ ਤ� ਗ�ਸਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।
ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮ�ਬਰ 14 ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦਾ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਨਹ�। ਜੇਕਰ
ਉਹਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਭਾਵ ਿਕ, ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਿਦਨ� ਬਾਅਦ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਠੀਕ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਖੰ ਘ ਜ� ਐਨ� ਸਮੀਆ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ, ਤ�
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਰੁਟੀਨ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਨ� ਗੇਿਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ 14 ਿਦਨ� ਲਈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱ ਚ 14-ਿਦਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਸਵ� ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਨੂੰ), ਤ� ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਦੇ
ਸਮ� ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ�। ਿਸਰਫ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਨਵ� ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਹੋਰ ਿਦਨ�
ਲਈ ਘਰੇ ਰਿਹਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਦੇਿਖਆ ਜਾ
ਸਕੇ ਿਕ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਨਹ�।
14-ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ, ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਨਹ� ਿਪਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ
ਰੁਟੀਨ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰ ਨ� ਿਦਖਾਈ ਨਹ�
ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਲੱਤੀ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ NHS 111 ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਿਵਡ-19

ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨ� �ਟ ਤਾਈ ਂ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ NHS 111
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਈ, ਉਹਨ� ਨੂੰ 999 ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਖੰ ਘ ਜ� ਐਨ� ਸਮੀਆ (ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਸੁਆਦ ਜ� ਸੁੰ ਘਣ
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਜ� ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ) ਕਈ ਹਫਿਤਆਂ ਤੱ ਕ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰ ਘ ਜ� ਐਨ� ਸਮੀਆ
ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਲਈ 10 ਤ� ਵੱ ਧ ਿਦਨ� ਲਈ ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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