ਮਾਰਦਰਸ਼ਨ

COVID-19: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰ ਤਿਮਸੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਗਆ
ਗਿਸ਼ਾ-ਸਚੀ

ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਗਿਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਪਰਗਤਬੂੰ ਧ ਸਥਾਗਪਤ ਹਨ, ਤਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਪਰਗਤਬੂੰ ਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਕੀ ਬਦਤਲਆ ਹੈ
ਇਸ ਸੇਧ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨਜ਼ 2020 ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ,
ਗਕਸੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਗਧਤ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣ ਿਾਲਾ ਕਿੱ ਪੜਾ ਪਗਹਨਣਾ) (ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ) (ਸੋਧ)
ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨਜ਼ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਹੈ
ਬਦਲਾਿਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ:

• ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਿੇਂ ਪਗਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਗਆ ਦੇਣੀ
• ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਗਖਆ ਜੋ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਿਾਗਲਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਗਹਣ ਦੀ ਆਗਗਆ ਦੇਣੀ
• ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਜਗਹਾ ਦਾ ਸੁਿੱ ਰਗਖਅਤ ਪਰਬੂੰਧਨ
• COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ 10 ਗਦਨਾਂ (ਪਗਹਲਾਂ 7) ਲਈ ਸਿੈ-ਇਕਿੱ ਲਤਾ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਗਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ
• ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਪਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਗਰਸਤਾਨ ਿਾਲੇ ਗਗਰਜਾਘਰਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਇਹ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਆਮ ਗਕਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਜੋਂ ਗਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਗਕਸੇ ਿੀ ਲਾਗ ਕਾਨੂੰ ਨ (ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਕਾਨੂੰ ਨ ਿੀ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ
ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਿਿੱ ਚ ਅਪਿਾਦ ਦੀ ਸਰਤ ਗਿਿੱ ਚ, ਲਾਗ ਕਾਨੂੰ ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਗਿਿੱ ਚ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱ ਖ ਤਸਧਾਂਿ
ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ
(COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਗਧਤ ਗਕਸੇ
ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਜਾਂ ਆਯੋਜਨ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਸੇਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਕ:
• ਸੋਗ-ਗਰਸਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਗਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਹਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• ਜੋ ਗਕ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ ਗਗਆ ਹੈ।
ਗਮਰਤਕ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਿਾਧ ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ
ਟਰੇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੀਗਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਗਥਤੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਹਾਨੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਹੇਠਾਂ ਗਦਿੱ ਤੇ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਸੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਤੁਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਗਕ
COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਗਦਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗਕ ਸੋਗੀਆਂ ਦਰਗਮਆਨ
COVID-19 ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਗਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ
ਲਈ ਇਿੱ ਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਖਾਸ ਗਧਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਉੱਤੇ ਹੋਿੇ ਜੋ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਜਹਨਾਂ ਗਿਿੱ ਚ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਗਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਗ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਿੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਿੱ ਖ ਗਚੂੰ ਤਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ
ਸੀਗਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਪਗਰਿਾਰ ਆਪਸ ਗਿਿੱ ਚ ਗਮਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਖਮ
ਿਿੱ ਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਪਗਰਿਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕੋ ਛਿੱ ਤ ਹੇਠ ਇਕਿੱ ਠੇ
ਰਗਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਜਹੇ
ਪਗਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਗਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ
ਿਿੱ ਖਰਾ ਪਗਰਿਾਰ ਮੂੰ ਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਗਕਗਰਆਿਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਜਗਹਾ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੋਜਦ ਸੂੰ ਗਖਆ ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 3 ਕਦਮ) ਜੋ ਗਕ ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਗਿਿੱ ਚ ਸਥਾਗਪਤ ਹੋਿੇ।
ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਭਾਗ ਹੇਠ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ ਦੇਖੋ।
• ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਗਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਚਹਰਾ ਢਿੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਯਾਦ
ਗਦਲਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਸੋਗ ਕਰਨ ਿਾਗਲਆਂ ਲਈ ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ
ਿੇਰਿੇ ਿੇਖੋ
• ਗਮਰਤਕਾਂ ਦੇ ਥੋੜਹੀ ਸੂੰ ਗਖਆ ਗਿਿੱ ਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਗਰਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਗਕ ਅੂੰ ਤਮ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ 30 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਗਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ
ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਦਰੀਆਂ ਦਾ
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਗਲਆਂ ਗਿਿੱ ਚ ਇਹ 30 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਗਿਅਕਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ ਦੇਖੋ
• ਸੋਗੀ ਗਜਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਿੱ ਦ-ਇਿੱ ਕਲਾ ਕੀਤਾ ਗਕਉਂਗਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ
ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਗਬਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਜਹਨਾਂ ਨੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ
ਟਰੇਸ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਗਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਿੱ ਦ ਲਛਿੱ ਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਉੱਤੇ
ਗਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਗਿਧਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣ।
• ਸੋਗੀ ਜੋ ਗਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਗਿਧਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
• ਕੋਈ ਿੀ ਸੋਗੀ ਗਜਸ ਨੂੰ COVID-19 ਲਿੱਛਣ ਹਨ (ਨਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂੰ ਘ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੂੰ ਘਣ ਗਿਿੱ ਚ ਘਾਟਾ, ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ) ਨੂੰ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਕਉਂ ਗਹ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਦਰੀ ਿਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਮੂੰ ਗਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸੋਗੀ ਜੋ ਦਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਆਏ ਹਨ ਗਜਹੜੇ ਖੁਿੱ ਦ-ਇਕਿੱ ਲਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਨਹੀ
ਰਹੇ (ਗਪਛਲੇ 14 ਗਦਨਾਂ ਗਿਿੱ ਚ) ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਸੋਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੂੰ ਗਤਮ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਸਮਾਜਕ
ਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਿਾਗਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
ਪਰਿ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਰਸਮਾਂ ਚੋਕੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਰਗਖਅਤ ਰਗਹਣਾ) (ਸਮਾਗਜਕ
ਦਰੀ) ਦੇ ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਿੇ। ਹਾਲਾਂਗਕ, ਪਗਰਿਾਰ ਰਸਮ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਗਕ ਅਿੱ ਗੇ ਸਮਾਗਜਕ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲੀਅਤ
ਸੁਿੱ ਰਗਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਸ ਸਗਥਤੀ ਲਈ ਗਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਸ
ਗਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਗਿਿੱ ਚ ਿੇਰਗਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖ)ੋ ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਕਸ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਰਗਖਅਤ ਰਹੋ (ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ) ਗਨਰਦੇਸ਼ ਗਿਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ।

ਤਪ੍ਛੋਕੜ
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਿਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਜਿੱ ਥੇ ਪਗਰਿਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਕਸੇ ਿੀ
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਗਪਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਕਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠ ਦੀ
ਮਿੱ ਹਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਗਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਇਸ ਗਨਰਦੇਸ਼
ਗਿਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਜੋ ਗਕ ਗੂੰ ਭੀਰ ਗਬਮਾਰੀ
ਦੇ ਖਤਰੇ ਗਿਿੱ ਚ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਗਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਗਕ ਇਹ COVID-19 ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮਨਜ਼ਰੀ
ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਗਮਰਤਕ ਗਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਗਰਿਾਗਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿ ਗਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ

ਪਗਹਲਾਂ ਹੀ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਗਿਿੱ ਚ ਆ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਗਕ, ਗਕਸੇ ਿੀ ਨਿੇਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਜਿੱ ਥੇ ਗਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਗਰਿਾਰ ਦਾ
ਗਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਗਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਗਿਿੱ ਚ ਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਗਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਗਕ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਰੀ ਰਗਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਕ ਸਥਾਗਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਣ ਗਕ ਉਹ ਇਹ ਸੁਗਿਧਾ ਗਕਿੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਸੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਗਰਕ ਮੌਜਦਗੀ ਿਾਲੇ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਗਹਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਿੇ ਗਕ ਇਹ
ਇਿੱ ਕਠ ਇਸ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗਿਿੱ ਚ ਹੋਣ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਕ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਪਗਰਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਛਾਿਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਗਕ ਸੂੰ ਸਕਾਰਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ
ਹੋਿੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗਕ ਪਗਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਗਪਆਗਰਆਂ ਲਈ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ
ਗਕੂੰ ਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਗਕ, ਮੌਜਦਾ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਅਿੱ ਗੇ ਦੇ ਭਿੱ ਗਿਖ ਲਈ ਲਾਗ ਰਹੇਗਾ ਗਜਿੇਂ ਗਜਿੇਂ ਅਸੀਂ
COVID-19 ਦੇ ਖਤਗਰਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਣ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੋਗ ਗਕਗਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਗਧਤ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰਸਮਾਂ ਗਜਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ
ਗਪਆਰੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਗ-ਗਰਸਤ ਦੀ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ। ਇਸ
ਪਰਗਕਗਰਆ ਗਿਿੱ ਚ ਰੁਕਾਿਟ ਨੂੰ ਸੋਗ-ਗਰਸਤ ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਗਸਕ ਗਸਹਤ 'ਤੇ
ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜੋਗੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਹਦਾਇਤ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਗਮਰਤਕ ਦੇ ਗਸਰਫ ਥੋੜੇ ਪਗਰਿਾਗਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੀ
ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਦਰ ਰਾਤ ਰਗਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਹੈ,

ਹਾਲਾਂਗਕ ਇਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਇਹ ਗਸਰਫ ਆਪਣੇ ਪਗਰਿਾਗਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਿੇ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਪਗਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਿੇ (ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ
ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਕਾਇਮ ਰਗਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)।

ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਿੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਗੀ
ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਗਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸੋਗੀ ਜੋ ਦੁਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਗਿਿੱ ਚ ਆਏ ਹਨ ਗਜਹੜੇ ਸਿੈਇਿੱ ਕਲਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਿਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ (ਗਪਛਲੇ 14 ਗਦਨਾਂ ਦਰਗਮਆਨ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੈਇਕਿੱ ਲਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਉਸ ਗਦਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਕਸੇ ਗੈਰ-ਅਪਿਾਦ ਦੇਸ਼ ਗਿਿੱ ਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਗਕ,
ਅਗਜਹੇ ਸੋਗੀ ਸੀਗਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਸਿੈ-ਇਿੱ ਕਲਤਾ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ
ਤਰਸਯੋਗ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਿੱ ਚ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ।
ਸੋਗੀ ਗਸਰਫ ਤਿੱ ਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੈ-ਇਕਿੱ ਲਤਾ ਦੀ ਜਗਹਾ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 14-ਗਦਨ ਸਮੇਂ ਗਿਿੱ ਚ ਖੁਿੱ ਦ ਨੂੰ ਸਿੈ-ਇਕਿੱ ਲੇ ਕਰਨ
ਜਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਗਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਿਾਦ ਲਾਗ ਨਾ ਹੋਿੇ।

ਲੁੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕੋਈ ਿੀ ਗਜਸ ਨੂੰ COVID-19 ਲਿੱਛਣ ਹਨ (ਨਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂੰ ਘ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੂੰ ਘਣ ਗਿਿੱ ਚ ਘਾਟਾ, ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ) ਨੂੰ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਗਕਉਂਕ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਦਰੀ ਿਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂੰ ਗਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਲਾਈਿ ਸਟਰੀਗਮੂੰ ਗ।

ਕੋਈ ਿੀ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਗਦਖਾ ਗਰਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਘਰ ਗਿਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 7 ਗਦਨਾਂ ਲਈ
ਸਿੈ-ਇਿੱ ਕਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ NHS 119 ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੂੰ ਟਰਨੈੱਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੋਗੀ ਤਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਤਰਵਾਰ ਤਵੁੱ ਚ COVID-19 ਦੇ
ਸਕਾਰਾਿਤਮਕ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਖੁੱ ਦ ਨੰ ਸਵੈ-ਇਕੁੱ ਲਾ
ਕੀਿਾ ਹੈ
ਗਮਰਤਕ ਗਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਗੀ ਗਿਿੱ ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਕਸੇ ਹੋਰ
ਪਗਰਿਾਗਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਸਮੇਤ ਗਬਮਾਰ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਗਜਿੇਂ NHS ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਗਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਖੁਿੱ ਦ ਨੂੰ ਸਿੈ-ਇਕਿੱ ਲਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਜਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਾ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਗਮਿੱ ਗਥਆ ਗਗਆ ਹੋਿੇ (14 ਗਦਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਗਰਿਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੇ ਪਗਹਲੇ ਗਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿੱਛਣ ਗਦਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੇ) ਸੋਗੀ ਜੋ ਸਿੈ-ਇਿੱ ਕਲੇ ਹਨ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਲਈ
ਸਗਹਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਗੀ ਜੋ ਗਕ ਅਗਜਹੇ ਪਗਰਿਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿਿੱ ਚੋਂ ਜੋ ਸਿੈ-ਇਿੱ ਕਲੇ ਹਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ:
• ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ
ਹੋਣ
• ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦਸਗਰਆਂ ਗਿਿੱ ਚਕਾਰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ (3 ਕਦਮ) ਦੀ ਦਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ

• ਦਸਰੇ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਗਕ ਆਮ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਿੀ 14-ਗਦਨ ਇਿੱ ਕਲਤਾ ਸਮੇਂ
ਗਿਿੱ ਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਗਕ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਗਜਸ ਿੇਲੇ ਹੋਰ ਸੋਗੀ
ਹੋਣ ਜੋ ਗਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ
• ਗਸਰਫ ਤਿੱ ਦ ਹੀ ਸਿੈ-ਇਕਿੱ ਲਤਾ ਰੋਕਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿੈਸੇ ਸਿੈ-ਇਕਿੱ ਲਤਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ
• ਸਿੱ ਖਤ ਹਿੱ ਥ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ:
o ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਲੋ ਗਜਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 20 ਸਗਕੂੰ ਟਾਂ
ਲਈ, ਜਾਂ ਹਿੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਰਤਣ
o ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ, ਨਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਹਿੱ ਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
• ਖੂੰ ਘ ਅਤੇ ਗਛਿੱ ਕ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕੋ ਪਗਰਿਾਰ ਗਜਹਨਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਿ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਲਾਗ ਹੈ ਗਨਰਦੇਸ਼
ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਪਗਰਿਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਗਿਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਗ ਕਰਨ ਿਾਗਲਆਂ, ਜੋ ਸਿੈ-ਇਕਾਂਤ ਗਿਿੱ ਚ ਰਗਹ
ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਕਸੇ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਪਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਗਰਸਤਾਨ
ਿਾਲੇ ਗਗਰਜਾ-ਘਰਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਚਹਰਾ ਢਿੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਗਕ
ਗਸਹਤ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਨਾ ਗਮਲੀ ਹੋਿੇ।

ਸੋਗੀ ਜੋ ਤਕ ਡਾਕਟਰੀ ਿੋਰ ‘ਿੇ ਬਹਿ ਕਮਜੋਰ
ਹਨ
ਗਿਅਕਤੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹਨ ਗਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਇਸ ਗਰੁਿੱ ਪ ਗਿਿੱ ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ GP ਨੇ ਇਹ ਦਿੱ ਗਸਆ ਹੈ। ਸੋਗੀ ਜੋ ਗਕ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸੁਗਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ
ਇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਖੁਿੱ ਦ ਦੀ

ਗਨਜੀ ਸੁਰਿੱਗਖਆ ਲਈ ਪਗਰਿਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਰਿੱ ਖਣ।
ਜਦੋਂ ਗਕ ਕਿਿੱ ਚ ਸਲਾਹ ਲਾਗ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ
ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਗਕ ਿੈਸੇ ਸਿੈ-ਇਕਿੱ ਲੇ ਸਨ ਗਕਉਂਗਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਗਰਿਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ
ਗੈਰ-ਪਗਰਿਾਰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਗਿਿੱ ਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਗਕਉਂਗਕ ਉਹਨਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਗਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਗੀ ਜੋ ਗਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਦਸਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ ਲੋ ਕਾਂ ਹਦਾਇਤ ਗਦਓ ਗਕ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਗਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋ ਗਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱ ਸੋ ਗਕ ਜੇ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨਾਲ
ਗਬਮਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਰਗਹਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿਅਕਤੀ ਪਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਗਿਅਕਤ
ਕਰਨ ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਗਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਰਰੀ ਹੈ
• ਸੋਗੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਕੇ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਸੁਿੱ ਰਗਖਅਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣ, ਤਰਜੀਹ ਹੈ
ਗਕ ਖੁਿੱ ਦ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਪਗਰਿਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿਿੱ ਚੋਂ ਗਕਸੇ ਗਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ
• ਜੇ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਾਧ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਗਿਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਸੋਗੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਨੂੰ ਹਰ
ਿੇਲੇ ਸਖਤ ਹਿੱ ਥ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਿੇ। ਹਿੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਿਾਲੇ ਰੁਮਾਲ ਗਨਯਗਮਤ
ਤੋਰ ‘ਤੇ ਿਰਤੋ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਿੋ। ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਪਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ
ਅਤੇ ਕਬਗਰਸਤਾਨ ਿਾਲੇ ਗਗਰਜਾ-ਘਰਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਚਹਰਾ ਢਿੱ ਕਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਗਕ ਗਸਹਤ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਨਾ ਗਮਲੀ ਹੋਿੇ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਅਕਤੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ ਕਰਨਾ ਗਿਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤਬਨਾਂ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਿਧੀਕ ਉਪਾਅ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਗਬਨਾਂ ਅੂੰ ਗਤਮ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਸੇਿਾ ਗਿਿੱ ਚ ਗਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਗਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਗਜਿੇਂ ਗਕ:
• ਿਾਧ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਗਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਰ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇਣਾ,
ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਲਾਈਿ-ਸਟਰੀਗਮੂੰ ਗ ਸੇਿਾ। ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਦਓ ਜੋ ਗਕ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ
• ਹਾਲਾਂਗਕ ਪਰਿ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਰਸਮਾਂ ਚੋਕਸ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ ਰਹੋ
(ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ) ਉੱਤੇ ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਗਰਿਾਰ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ
ਯਾਦਗਾਰ ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਗਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਜਕ ਗਨਯਮ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਿੱ ਰਗਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਲਈ ਸਮਾਤਜਕ ਦਰੀਆਂ
ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਕਦਮ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ:
• ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ-ਘਿੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ (3 ਕਦਮਾਂ) ਦੀ ਦਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
• ਹਿੱ ਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ:
• ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗਜ਼ਆਦਾ ਧੋਣੇ, 20 ਸਗਕੂੰ ਟਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਗਦਆਂ ਜਾਂ ਹਿੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਖਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਖੂੰ ਘਣ, ਗਛਿੱ ਕਣ ਜਾਂ ਨਿੱਕ ਿਗਣ, ਜਾਂ
ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

• ਜਦੋਂ ਖੂੰ ਘ ਜਾਂ ਗਛਿੱ ਕ ਆਿੇ, ਮੁੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਗਟਸ਼ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕੋ ਅਤੇ ਗਟਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਸੁਿੱ ਟ
ਗਦਓ, ਜਾਂ ਗਟਸ਼ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜਦਗੀ ਗਿਿੱ ਚ, ਕੁਹਣੀ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਹਿੱ ਥ ਨਹੀਂ)
ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਖੂੰ ਘ ਜਾਂ ਗਛਿੱ ਕ ਸਕੋ। ਗਫਰ ਦੋਿੇਂ ਹਿੱ ਥ ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਹਿੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰੋ।
• ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਪਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਗਰਸਤਾਨ ਿਾਲੇ
ਗਗਰਜਾ-ਘਰਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਚਹਰਾ ਢਿੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ
ਗਕ ਗਸਹਤ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਨਾ ਗਮਲੀ ਹੋਿੇ। ਹੋਰ ਬੂੰ ਦ
ਪਿੱ ਕੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਜਿੱ ਥੇ ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਗਿਿੱ ਚ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਮਲਦੇ ਹੋ। ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣ ਲਈ ਕਿੱ ਪੜੇ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ

ਸੰ ਸਕਾਰ ‘ਿੇ ਆਉਣਾ ਅਿੇ ਜਾਣਾ
ਸੋਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੂੰ ਗਤਮ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਸਮਾਜਕ
ਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ, ਸੋਗੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ
ਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਖੁਿੱ ਦ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਗਰਿਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ (ਜੇ
ਲਾਗ ਹੋਿ)ੇ । ਜੇ ਇਹ ਸੂੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ:
• ਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਗਖਆ ਗਜੂੰ ਨੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• ਉਸ ਗਿਿੱ ਚ ਿਧੀਆ ਹਿਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਗਖੜਕੀਆਂ ਖੁਿੱ ਲੀਆਂ ਰਿੱ ਖੋ)
• ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਦਰਗਮਆਨ ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੋ, ਸਹੀ ਬੈਠਣ
ਦੀਆਂ ਜਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰੀ ਨੂੰ ਅਗਧਕਤਮ ਕਰੋ
• ਸੋਗੀ ਜੋ ਇਿੱ ਕੋ ਪਗਰਿਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਗਿਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਦਸਰੇ ਤੋਂ
ਮੁੂੰ ਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਗਨਰੂੰ ਤਰ ਦਸਤਾਗਨਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਗਧਆਨ ਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਿੇ ਗਜਸ ਨੂੰ
ਯਾਤਰੀ ਛੁੂੰ ਹਦੇ ਹਨ
• ਡਰਾਈਿਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿਿੱ ਚ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 20 ਗਮੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਜਾਂ ਹਿੱ ਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਰਤਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮੁੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਨੂੰ ਗਡਸਪੋਸੇਬਲ ਗਟਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਿੀ ਖੂੰ ਘ
ਜਾਂ ਗਛਿੱ ਕ ਆਿੇ ਜਾਂ ਕੁਹਣੀ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗਟਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ
• ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ ਿਰਗਤਆ
ਗਟਸ਼ ਗਬੂੰ ਨ ਗਿਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਸੋਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਆਿਾਜਾਈ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਗਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਿੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਮਲਦੇ ਅਤੇ
ਗਜਿੱ ਥੇ ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਸੂੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੂੰ ਹ ਕਿਗਰੂੰ ਗ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗਿਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗਕ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਗਿਿੱ ਚ
ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਗਿਿੱ ਚ ਮੁੂੰ ਹ ਕਿਗਰੂੰ ਗ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਗਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਸਹਤ,
ਅਯੋਗਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛਟ ਨਾ ਗਦਿੱ ਤੀ ਹੋਿੇ।
ਇਿੱ ਥੇ ਮੁੂੰ ਹ ਕਿਗਰੂੰ ਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਿਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਜਿੱ ਥੇ ਪਗਰਿਾਰ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਗਪਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਕਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਗਕ ਇਹਨਾਂ
ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕਠ ਦੀ ਅਗਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਗਦਆਂ, ਸੁਿੱ ਰਗਖਅਤ ਰਗਹਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ
ਹਦਾਇਤ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਸਰੀਗਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗਿਿੱ ਚ ਸੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਗਣਤੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਿੇ।
ਅੂੰ ਤਮ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਗਲਖੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

• ਜਗਹਾ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੋਜਦ ਸੂੰ ਗਖਆ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ (3
ਕਦਮ) ਦੀ ਦਰੀ ਨੂੰ ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਗਿਿੱ ਚ ਸਥਾਗਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ
• ਜਗਹਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਧਕਤਮ ਨੂੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਗੇ ਜੋ ਗਕ ਇਿੱ ਕਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਗਕ ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਨੂੰਬਰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਗਹਾਂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਕਿੇਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਦਰ ਲਾਈਿ-ਸਟਰੀਗਮੂੰ ਗ ਿੀ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ, ਗਜਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋ
ਸਕੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕਸ ਅਤੇ ਸੁਿੱ ਰਗਖਅਤ ਰਗਹਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਗਗਆ ਹੋਿੇ
• ਇਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀਹੈ ਗਕ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਸੂੰ ਗਖਆ 30 ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਸੀਗਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।
• ਗਨਯਮਾਂਿਲੀ ਗਨਜੀ ਘਰਾ, ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਬਾਗ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹਨ ਗਿਿੱ ਚ ਅਗਧਕਤਮ 30 ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਸੀਮਾ ਗਨਰਧਾਗਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
• ਜਗਾਹਾਂ ਜੋ ਗਕ COVID-19 ਸੁਿੱ ਰਗਖਅਤ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ਉਹ
ਿਿੱ ਡੇ ਸਮਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਿੱਗ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਜਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਨਰਦੇਸ਼
ਉਪਲਬਧ ਹਨ
• ਇਹ ਜਨਤਕ ਬਾਹਰੀ ਜਗਾਹਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿੀ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ,
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਗਤਕ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਾਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਗਜਤ ਹੁੂੰ ਦਾ
ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਕ
COVI-19 ਸੁਿੱ ਰਗਖਆ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਖਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ
ਪਰਨਤਾ ਿੀ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਜਗਹਾ ਗਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਇਿੱ ਕਠ 30 ਬੂੰ ਗਦਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
• ਜੇਕਰ ਦਰੀ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਸੀਗਮਤ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਦਓ
ਜੋ ਗਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ
• ਗਤੀਗਿਧੀਆਂ ਗਜਿੇਂ ਗਾਉਣਾ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਅਿਾਜ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜੋ ਗਕ ਗਿਿੱ ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ

ਹੈ ਗਕਉਂਗਕ ਅਗਜਹੀਂ ਗਤੀਗਿਧੀਆਂ ਗਿਿੱ ਚ ਲਾਗ ਦਾ ਸੂੰ ਭਾਗਿਤ ਿਾਧ ਖਤਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ
ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੀ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਮੁੂੰ ਹ ਕਿਗਰੂੰ ਗ ਿਰਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ
• ਸੋਗ ਕਰਨ ਿਾਗਲਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਗਦਲਾਓ ਗਕ ਅੂੰ ਦਰਨੀ ਪਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ
ਕਬਗਰਸਤਾਨ ਿਾਲੇ ਗਗਰਜਾ-ਘਰਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ
ਢਿੱ ਕਣ ਲਈ ਕਿੱ ਪੜੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਗਕ
ਕੁਝ ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣ ਿਾਲਾ ਕਿੱ ਪੜਾ ਨਾ
ਪਗਹਨਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਗ
ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਗਹਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਪਰਬੂੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਜਹੀਆਂ ਜ਼ਰਰੀ
ਕਾਰਿਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• ਜਗਾਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਗਕ ਗਤੀਗਿਧੀਆਂ ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਿਾਜ਼ ਉੱਚੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਇਸ ਗਿਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ - ਪਰ ਇਿੱ ਥੇ ਹੀ ਸੀਗਮਤ ਨਹੀਂ - ਸੂੰ ਗੀਤ ਜਾਂ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਿਜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ
ਜੋ ਗਕ ਉੱਚੀ ਅਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਕਸਾਿੇ, ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਭਾਿੇਂ ਆਮ ਆਿਾਜ਼ ਗਿਿੱ ਚ ਿਜਾਉਣਾ ਿੀ
ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗਕ ਆਮ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਜਗਾਹਾਂ ਇਿੱ ਕਠ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰਨ,
ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਬੁਗਕੂੰ ਗ ਿੇਲੇ। ਸੋਗੀ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨਪੋਸਟ ਉੱਤੇ
ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਗਸਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇ ਗਕ ਉਹ
ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਗਿਿੱ ਚ ਹਾਗਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇਕਰ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਗਬਮਾਰ ਹਨ।
• ਜਗਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਕ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਿੱ ਥ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸੁਗਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ
ਹੋਿੇ। ਜਗਹਾ ਦੇ ਟਾਇਲੈ ਟ ਖੁਿੱ ਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਗਧਆਨਪਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਗਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
o ਚੂੰ ਗੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗਕਗਰਆਿਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਕਤਾ ਲਈ ਸਾਈਨ
ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ
o ਸੀਗਮਤ ਦਾਗਖਲਾ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਧ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ

o ਗਜ਼ਆਦਾ ਗਨਤਨੇਮ ਸਫਾਈ ਗਕਗਰਆਿਾਂ ਨੂੰ ਸੈੈੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਧਆਨ ਦੇਣਾ ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ
ਕੜਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ
• ਜਗਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਲਾਗ ਹਨ ਤਾਂ ਗਕ
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਗਦਿੱ ਤਾ ਗਗਆ ਹੈ ਗਜਿੱ ਥੇ ਸੇਿਾ
ਨੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਗਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿਿੱ ਚ, ਗਨਰੂੰ ਤਰ-ਛਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਅਤੇ ਸਤਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਧਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
• ਸਥਾਨ ਪਰਬੂੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗਜਿੱ ਥੇ ਿੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਗਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ ਕੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀਆਂ
ਹਿਾਦਾਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਸਥਾਨ ਪਰਬੂੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਕ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸਮਹਾਂ ਗਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਢੁਕਿੀਂ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ, ਸਮਹਾਂ ਦੇ
ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗਨਕਲਣ ਪਰਿਾਹ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਗਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
• ਜਗਹਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਗਤੀਗਿਧੀ ਦੇ ਸਮਗਹਕ ਪਰਭਾਿ
ਉੱਤੇ ਗਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿਾਧ ਸਜਾ ਿਿੱ ਲ ਗਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਜਸ
ਗਿਿੱ ਚ ਸੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਗਕਸਮ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ, ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਜਗਹਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਲਈ ਭੀੜ
ਿਾਲੇ ਇਲਾਗਕਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਗਦਓ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ
ਤਰੀਗਕਆਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਿਾਜਬ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ-ਦਰਮਾਮਲਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣ ਿਾਲੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਗਖਆ
ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਗਦਸ਼ਾ-ਗਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਗਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਗਜਹੀਆਂ ਬੂੰ ਦ ਜਨਤਕ
ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਜਿੱ ਥੇ ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਗਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਮਲਦੇ ਹਨ
• ਸਥਾਨ ਪਰਬੂੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਗਚਤ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਜਿੇਂ ਗਕ ਅੂੰ ਤਮ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਉਹ

ਲੋ ਕ ਜੋ ਗਕਸੇ ਅੂੰ ਤਮ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ
ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਕ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇ
ਲਈ ਢੁਕਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਗਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਗਹਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਸਟਾਫ ਗਸ਼ਫਟ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰਕਾਰਡ 21 ਗਦਨਾਂ
ਤਿੱ ਕ ਰਿੱ ਖਣ, ਅਗਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ NHS
ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਿੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗਿਿੱ ਚ ਸਗਹਯੋਗ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਲਾਗ ਦੇ
ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਗਿਿੱ ਚ ਮਿੱ ਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਗਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਗਕ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਗਕ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਮਰਿਕ ਤਵਅਕਿੀਆਂ ਦੀ ਤਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਸੋਗ ਕਰਨ ਿਾਗਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਗਰਿਾਜਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਗਹਿੱ ਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਗਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਤਕ ਦੇਹ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਗਿਿੱ ਚ ਗਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਜਿੱ ਥੇ ਗਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਪਿੱ ਖ ਹਨ
ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ ਗਮਰਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਥਾਗਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਗਮਲ ਹੈ, ਅਗਜਹੇ ਸੂੰ ਪਰਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਗਮਤ ਰਿੱ ਖੋ ਗਜਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਜੀ ਸੁਿੱ ਰਗਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਗਹਨੇ ਹਨ ਜੋ
ਅਗਜਹੇ ਗਕਸੇ ਦੀ ਗਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਜੋ PPE ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਗਿਿੱ ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਗਿਸਥਾਰ ਗਮਰਤਕ
ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਉੱਤੇ ਗਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ, ਸੈਗਟੂੰ ਗ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਗਜਸ ਗਿਿੱ ਚ
ਗਮਰਤਕ ਦੀ ਗਨਜੀ ਦੇਖਰੇਖ ਮੁਿੱ ਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਗਧਆਨ ਗਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ COVI-19 ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਗਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ
ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਗਮਰਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਗਿਿੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PPE
ਪਗਹਨੀ ਹੋਈ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਗਿਿੱ ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਗਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੁੱ ਖ ਜਾਂ ਸੋਗ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਿੀ ਗਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਗਪਆਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਗਰਆ
ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਿੀ ਮੁਸ਼ਗਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ
ਅਨੁਭਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਗਮਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਦਮੇ ਿਾਲੇ ਗਿਅਕਤੀ ਗਸਰਫ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਗਜਕ ਦਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਿੀ
ਜੁਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਨਾਲ ਿੀ ਗਕ ਉਹ ਗਜਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਅਲਗਿਦਾ
ਨਹੀਂ ਕਗਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਗਕਲ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ ਗਕ ਇਿੱ ਕਲੇ ਰਗਹੂੰ ਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਿਰਕ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਿੀ ਮੁਸ਼ਗਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋ ਕ ਸੋਗ ਗਿਿੱ ਚ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਗਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਗਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਬਰ
ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਹਰਾਂ ਮਗਹਸਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਿੱ ਚ ਉਦਾਸੀ, ਦੋਸ਼,
ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਗੁਿੱ ਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਹਸਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ
ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਸੋਗ ਹਰੇਕ ਗਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਭਾਗਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੱ ਤਿਪਰਨ ਗਿੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਗਕ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਹੀ
ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
ਉਪਲਬਧ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸਗਹਯੋਗ ਬਾਰੇ NHS, ਕਰਜ਼ ਸਦਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸੋਗ
ਨਾਲ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਜੁਝਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ataloss.org ਜੋ UK ਗਿਿੱ ਚ ਸਾਈਨਪੋਸਗਟੂੰ ਗ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਿੱ ਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਸਦਮੇ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਗਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਚਪਨ ਸਦਮਾ ਨੈੱਟਿਰਕ ਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਗਨਕ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਗਲੂੰਕ ਹਨ।

ਤਸਹਿ ਸਰੁੱ ਤਖਆ ਕਾਨੰ ਨ

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਨ ਗਸਹਤ ਸੁਿੱ ਰਗਖਆ (ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਸਰ, ਰੋਕਾਂ) (ਨੂੰ.2)
(ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ) ਕਾਨੂੰ ਨ 2020 (ਗਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਗਿਿੱ ਚ ‘ਕਾਨੂੰ ਨ’ ਗਕਹਾ ਗਗਆ ਹੈ) ਗਿਿੱ ਚ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ ਗਕ ਕੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਿੇਖੋ।

