ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
13 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਗਆ

ਇਹ ਸੇਧ ਵਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ
ਇਹ ਸੇਧ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਗ ੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱ ਗਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਾਲਾ ਇੱ ਕ
ਪੱ ਤਰ ਗਮਗਲਆ ਹੋ ੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਗਸੱ ਧਾ ਦੱ ਗਸਆ ਗਗਆ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ।

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਗ ੱ ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਗਸਖਰ
ਦੌਰਾਨ ਾਧ ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਗਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ
(‘ਸ਼ੀਲਗਡੂੰ ਗ) ਜੋਂ ਜਾਗਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਹੈ ਗਕਉਂਗਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗ ੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ (ਕੋਗ ਡ-19) ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱ ਟ
ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸੇਧ ਹੈ ਗਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਗ ੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੌ ਕਡਾਉਨ ਲਗਾ ਗਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਗਕ ਕੀ ਇਸਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਬਦਵਲਆ ਹੈ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਗਕ ਸ਼ੀਲਗਡੂੰ ਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਗਦੱ ਤਾ
ਗਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਪਛਲੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਕੋਗ ਡ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਗਜੱ ਥੇ ੀ
ਸੂੰ ਭ ਹੋ ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

•

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱ ਗਚਆਂ ਨੂੰ ਗਸੱ ਗਖਆ ਸਥਾਨਾਂ ਗ ੱ ਚ ਸਕਲ ਖੋਲਹਣ ਬਾਰੇ
ਗ ਆਪਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖੋਲਹਣਾ: ਗ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ ਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸਥਾਨ
ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਗਜੂੰ ਨਾ ਚਾਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਮਾਗਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ
ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਸੀਂ ਗਜੱ ਥੇ ੀ ਸੂੰ ਭ ਹੋ ੇ ਦਗਜਆਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਾ ਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਗਜ ੇਂ ਗਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਪੱ ਬਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗਜ਼ਆਦਾ ਾਰ ਧੋਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਗ ਖੇ ਅਕਸਰ ਛਹੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੀਲਗਡੂੰ ਗ ਸਰਗ ਸ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਾਰਸਲ, ਦ ਾਈ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਗਮਲੇ ਗੀ
ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਰਗਹਣ ਬਾਰੇ ਗ ਹਾਰਕ ਸੁਝਾ ਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਗਕ ੇਂ
ਰਗਹਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ੀ ਇਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗ:ੇ

•

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸ ੈਸੇ ੀ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਗਪਰਸਗਕਰਪਸ਼ਨ, ਜ਼ਰਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਗਦਆ ਭੋਜਨ ਜੋ NHS ਾਲੂੰਟੀਅਰ
ਪਰਗਤਗਕਗਰਆ ਕਰਨ ਾਗਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਡਲੀ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

•

ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਪਗਹਲ ਾਲੀਆਂ ਸਲੋ ਟਾਂ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਗਹਲਾਂ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ
ਪਾਰਸਲ ਲਈ ਰਗਜਸਟਰ ਹੋਏ ਹੋ)

ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਰ ਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਸਗਥਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗ ੱ ਚ ਕੋਗ ਡ-19 ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਗ ੱ ਚ ਾਧਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਗਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ NHS ਗਡਜੀਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਚੀ
ਗ ੱ ਚ ਰੱ ਗਖਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਸੇਧ ਗ ੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਲੌ ਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸਗਥਤੀ ਗ ੱ ਚ, ਹੇਠਾਂ ਗਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ੇਖੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਸੇਧ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ੇਖੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਗਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਗਕਸੇ ੀ
ਅਗਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਨਾ ਜਾਓ ਗਜੱ ਥੇ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਗਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋ ੇ।

'ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ' ਦੀ
ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ
ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਅਸੀਂ ਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱ ਗਸਆ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਗ ਡ-19
ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਗਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ੱ ਧ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਬਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਇਗਤਹਾਸ
ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪਰਭਾਗ ਤ ਕਰਨਗੇ ਗਕ ਇਸ ਸਮਹ ਗ ੱ ਚ ਕੌ ਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਗ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਗਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅੂੰ ਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ

•

ਖਾਸ ਕੈਂਸਰਾਂ ਾਲੇ ਲੋ ਕ:
•

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋ ਕ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਾ ਰਹੇ ਹਨ

•

ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋ ਕ ਜੋ ਰੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਾ ਰਹੇ ਹਨ

•

ਲਹ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਾਲੇ ਲੋ ਕ ਗਜ ੇਂ ਗਕ ਲਕੀਮੀਆ, ਗਲੂੰਫੋਮਾ ਜਾਂ ਮਾਈਲੋ ਮਾ ਜੋ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਗਕਸੇ ੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ

•

ਂ ੀਬਾਡੀ ਇਲਾਜ ਚੱ ਲ
ਉਹ ਲੋ ਕ ਗਜਨਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਗਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟ
ਗਰਹਾ ਹੈ

•

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਗਜਹੇ ਟੀਚਾਬੱ ਧ ਇਲਾਜ ਕਰ ਾ ਰਹੇ ਾਲੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਪਰਗਤਰੱ ਗਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ
ਪਰਭਾਗ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਜ ੇਂ ਗਕ ਪਰੋਟੀਨ ਗਕਨੇਸ ਇਗਨਹਬਟਰਜ਼ ਜਾਂ PARP ਇਗਨਹਬਟਰਜ਼

•

ਉਹ ਲੋ ਕ ਗਜਨਹਾਂ ਨੇ ਗਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਗਨਆਂ ਗ ੱ ਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈਿੱਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ
ਕਰ ਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ੀ ਇਗਮਉਨੋਸਪਰੇਸੈਂਟ (ਪਰਗਤਰੱ ਗਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ
ਾਲੀਆਂ) ਦ ਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

•

ਸਾਰੇ ਗਸਸਗਟਕ ਫਾਈਬਰੋਗਸਸ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਦਮਾ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਫੇਫਗੜਆਂ ਗ ੱ ਚ ਰੋਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਬੀਮਾਰੀ (ਕਰੋਗਨਕ ਆਬਸਟਰਕਗਟ ਪੁਲਮੋਨਰੀ ਗਡਜੀਜ਼ - COPD) ਸਮੇਤ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਾਹ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਸਮੱ ਗਸਆ ਾਂ ਾਲੇ ਲੋ ਕ

•

ਅਗਜਹੇ ਦੁਰਲਭ ਰੋਗਾਂ ਾਲੇ ਲੋ ਕ ਗਜਨਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫੀ ਗਜ਼ਆਦਾ ੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਗਜ ੇਂ ਗਕ ਸੀਗ ਅਰ ਕੂੰ ਬਾਈਨਡ ਇਗਮਊਨੋਡੈਫ਼ੀਸ਼ੈਸੀ (SCID), ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਗਸੱ ਕਲ ਸੈਿੱਲ)

•

ਅਗਜਹੀਆਂ ਇਗਮਉਨੋਸਪਰਸ
ੇ ੈਂਟ (ਪਰਗਤਰੱ ਗਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਾਲੀ) ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਰ ਾ ਰਹੇ
ਲੋ ਕ ਜੋ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਗ ੱ ਚ ਮਹੱ ਤ ਪਰਨ ਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ

•

ਜਮਾਂਦਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਗ ੱ ਚ ਹੋਈ ਮਹੱ ਤ ਪਰਨ ਗਦਲ ਦੀ ਗਬਮਾਰੀ ਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਤੀ ਔਰਤਾਂ

•

ਉਹ ਹੋਰ ਲੋ ਕ, ਗਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਗਨਕਲ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ,
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਗ ੱ ਚ ਰੱ ਗਖਆ ਗਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਗਲਆਂ ਗ ੱ ਚ
ਜੀਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਗਦੱ ਤਾ ਗਗਆ ਹੈ
NHS ਗਡਜੀਟਲ ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਕ
ਗਕਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੂੰ ਗਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ ੱ ਚੋਂ ਗਕਸੇ ੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਗ ੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਫਰ ੀ ਗਚੂੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਗਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਕੋਗ ਡ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਗਜੱ ਥੇ ੀ
ਸੂੰ ਭ ਹੋ ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਦ ਕੋਈ ਗ ਕਲਪਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਗਕਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ
ਟ ਰਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਐਕਸੇਸ ਟ ਰਕ, ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥਤਾ-ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਾਧ ਖਰਗਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁਹਈਆ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਗਮਆਰੀ
ਾਜਬ ਗ

ਸਥਾ ਾਂ ਤੋਂ ੱ ਖਰੇ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱ ਕ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਚੂੰ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸਗਥਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਗਧਕਾਰਾਂ
ਬਾਰੇ Acas ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ Acas ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0300 123 1100 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਗਖਆ ਬਾਰੇ ਗਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਨੀਅਨ

•

ਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਜ਼ੀਗਕਊਗਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ
ਹੈਲਥ ਐਡ

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਗਬਮਾਰੀ ਤਨਖਾਹ (Statutory Sick Pay- SSP) ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਗ ੱ ਚ ਾਪਸ ਦੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦਰੀ ਬਣਾਏ
ਰੱ ਖਣ ਗ ੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

NHS ਿਾਲੂੰਟੀਅਰ ਰੇਸਪੋਂਡਰਾਂ (ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ
ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ
NHS ਾਲੂੰਟੀਅਰ ਰੇਸਪੋਂਡਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਦਸੂੰ ਬਰ 2020 ਤੱ ਕ ਇਹਨਾਂ ਕੂੰ ਮਾਂ ਗ ੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ:
•

ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦ ਾਈ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਗਰ ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੀ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ

•

ਇੱ ਕ ਗਨਯਗਮਤ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਗ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਜਸ ਨੂੰ ਪਗਹਲਾਂ ਸ਼ੀਲਡ
ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਗਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ੱ ਖਰੇ ਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ

•

ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਆ ਾਜਾਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ NHS ਾਲੂੰਟੀਅਰ ਰੇਸਪੋਂਡਰ ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ
ਸ ੇਰੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ 8 ਜੇ ਦੇ ਗ ਚਕਾਰ 0808 196 3646 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਆ ਾਜਾਈ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ
ਕੋਈ ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਗ ੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਗ ੱ ਚ ਕੋਗ ਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ
ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।
ਗਜੱ ਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਗਨਿੱਜੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਇੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਾਲਾ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਗ ੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਗ ੱ ਚ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਦਰਸ਼ਨ ਗ ੱ ਚ ਘਰ ਗ ੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ
ਅਤੇ ਗਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਗਖਆ ਉਪਕਰਣਾਂ (PPE) ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਬਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ੇਖੋ
ਜੋ ਪਗਰ ਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗਬਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੌਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਅਤੇ ਗਕਸੇ ਅਗਜਹੇ ਖੇਤਰ ਗ ੱ ਚ ਰਗਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਗਜੱ ਥੇ
ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਦੇ ਾਧ ਉਪਾ ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਤਰ ਗਲਖੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਗਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂ ਲੌ ਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਗਹਲਾਂ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 30 ਜਨ 2020 ਦੇ ਗ ਚਕਾਰ ਗਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਲਗਾਤਾਰ 3 ਹਫ਼ਗਤਆਂ ਲਈ ਫਰਲੋ ਗਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਜੌਬ ਗਰਟੇਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਗਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤਬਰ 2020 ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲੇ ਗੀ।

•

ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਕਉਂਗਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਗਬਮਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਥਾਨਕ ਲੌ ਕਡਾਉਨ ਦੀ ਸਗਥਤੀ ਗ ੱ ਚ, ਹੋਰ ਸੇਧ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ
ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਕਸੇ ਅਗਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਜਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਲੇ ੀ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਗਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਗਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਗਕ ਗਜੱ ਥੇ ੀ ਸੂੰ ਭ ਹੋ ੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ
ਜਾਓ ਗਜੱ ਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਗਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਬਤ ਜੋਂ ਸ਼ੀਲਗਡੂੰ ਗ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ
ਨੌਜਿਾਨ
ਬਾਲ ਗਚਗਕਤਸਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੱ ਗਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਗ ਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਗਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗਕ ਗਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱ ਗਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਗੂੰ ਭੀਰ
ਗਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਗ ੱ ਖ ਗ ੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਕ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ
ਨੌਜ ਾਨ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਗ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਗਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜ ਾਨ ਗ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਗ ੱ ਚੋਂ ਹਟਾ ਗਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨ ਾਇਰਸ ਸੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ੱ ਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸਗਥਤੀ ਗ ੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗ ੱ ਖ ਗ ੱ ਚ ਸ਼ੀਲਡ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਗਦੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਕ ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜ ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਗਚਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਫੈਸਗਲਆਂ ਬਾਰੇ ਗ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਗ ੱ ਚ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਲਾਨਾ ਫਲ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ
2020 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਫਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗਹੱ ਸੇ ਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ
ਮੈਂਬਰ ਗਜਨਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗਡਗਲ ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਫਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਗਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਗਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਲਾਨਾ ਫਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹੋ।

