ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ (ਕੋਵ ਡ19) ਦੀ ਸੰਭਾ ੀ ਜਾਾਂ ਪਿੱਕੀ ਲਾਗ ਾਲੇ
ਪਵਰ ਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸੇਧਾਾਂ
9 ਅਕਤੂ ਬਰ 2020 ਨੂੂੰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਹ ਸੇਧ ਵਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਗਵਡ-19) ਦੇ ਮਾਮਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਿ, ਇਹ
ਪਗਹਿਾਂ ਨਾਿੋਂ ਵੀ ਗਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗਕ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰੱਗਿਆ ਿਈ ਕਰਨ
ਿਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਵੱਚ ਿਾਿ ਦੇ ਫੈਿਣ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ।
ਇਹ ਸੇਧ ਇਸਦੇ ਿਈ ਹੈ:
•
•
•

ਅਗਜਹੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋ ਕ, ਜੋ ਗਕ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿੋ ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਟੈਸਟ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਹ ਿੋ ਕ ਗਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਹੋਣ
ਜਾਂ ਨਾ)
ਉਹ ਿੋ ਕ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਗਵੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹੂੰਦੇ ਹਨ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਵਾਿਾ
ਕੋਈ ਗਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਜਸਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ

ਇਸ ਸੇਧ ਗਵੱਚ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
•
•

•

ਇਕੱਿਾ ਰਗਹ ਗਰਹਾ ਇੱਕ ਗਵਅਕਤੀ
ਿੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ (ਗਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਗਵੱਚ ਗਰਸ਼ਤਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀ ਂ ਵੀ) ਜੋ ਇੱਕੋ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਗਹੂੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਿਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਟੌਇਿਟਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਗਹਣ ਵਾਿੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ
ਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ

ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਵਰਤਮਾਨ ਗਵੱਚ ਉਸੇ ਘਰ ਗਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਰਗਹੂੰਦੇ ਹੋ ਗਜੱਥੇ ਉਹ ਗਵਅਕਤੀ ਰਗਹੂੰਦਾ ਹੈ ਗਜਸਦਾ ਕੋਗਵਡ-19
ਿਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗਕਸੇ ਅਗਜਹੇ ਗਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਨੇੜਿਾ ਸੂੰਪਰਕ ਹੈ ਗਜਸ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਗਵਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੂ ਕੇ ਪਹੂੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ
ਦੀ ਵੀ ਿੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਿੱ ਛਣ
ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿੱ ਛਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਗਵੱਚੋਂ ਗਕਸੇ ਵੀ ਚੀਿ ਦੀ ਹਾਿ ਹੀ ਗਵੱਚ ਸ਼ਰੂਆਤ ਹੋਣੀ:
•
•
•

ਨਵੀ ਂ ਗਨਰੂੰਤਰ ਿੂੰਘ
ਤੇਿ ਬਖ਼ਾਰ
ਤਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਸਆਦ ਜਾਂ ਸੂੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਤਮ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਗਵੱਚ ਬਦਿਾਵ ਹੋਣਾ
(ਐਨੋਸਮੀਆ)

ਗਿਆਦਾਤਰ ਿੋ ਕਾਂ ਿਈ, ਕੋਗਵਡ-19 ਇੱਕ ਮਾਮੂਿੀ ਗਬਮਾਰੀ ਹੋਵੇਿੀ। ਹਾਿਾਂਗਕ, ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਉੱਪਰ ਗਦੱਗਤਆਂ ਗਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਿੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ

।

ਮਿੱਖ ਸਨੇਹੇ
ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ
ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੂੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗਦਨਾਂ ਿਈ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣਾ
ਸ਼ਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਪਗਹਿਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਗਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ।
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਗਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਿਾ ਗਕ ਤਹਾਨੂੂੰ ਗਕੂੰਨਾ ਗਚਰ ਘਰ ਰਗਹਣ ਅਤੇ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ
ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਗਕੱਟ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ।
ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਗਿਗਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਕ ਤਹਾਨੂੂੰ 10 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਿਤਾ ਗਮਆਦ ਿਾਿਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਿੇਗਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀ ਂ ਸਵੈ-ਇਕੱਿਤਾ ਨੂੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਜੂੰਨਾ ਗਚਰ ਤਹਾਡੀ
ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ ਪਰ ਤਹਾਡਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਜਸ
ਗਦਨ ਟੈਸਟ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗਦਨ ਤੋਂ 10 ਗਦਨਾਂ ਿਈ ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਹੋ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿ।ੋ ਜੇ

ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੂੂੰ ਗਵੱਚ ਿੱ ਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੱ ਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਗਦਨ ਤੋਂ 10 ਗਦਨਾਂ ਦੀ
ਇਕੱਿਤਾ ਗਮਆਦ ਨੂੂੰ ਦਬਾਰਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗਜੂੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤ
ਕਮਿੋਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਿੋ ਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨਾਂ ਗਜਵੇਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਗਹਣ ਵਾਿੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੂੰ ਿਾਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਗਵੱਚ ਿੈ ਜਾਓ।
ਜੇ ਕੋਗਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਅਤੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਦਆਰਾ ਸੂਗਚਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਗਕ ਤਹਾਨੂੂੰ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਨੂੂੰ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀ ਂ ਘਰ ਨਹੀ ਂ ਰਗਹੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਦ ਨੂੂੰ
ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਰਮਾਨਾ ਿਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਉਸੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਾਲਾ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ
14 ਗਦਨਾਂ ਿਈ ਘਰ ਰਹੋ। 14 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਉਸ ਗਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹਦ
ੂੰ ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਪਗਹਿੇ ਗਵਅਕਤੀ
ਂ ੇ ਹਨ ਜਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਗਜਸ ਗਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਵੱਚ ਿੱ ਛਣ ਆਉਦ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਗਸਰਫ ਤਾਂ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਆਉਦ
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਿੱ ਛਣ ਗਵਕਗਸਤ ਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਗਵਡ -19 ਵਾਿੇ
ਿੋ ਕਾਂ ਵਾਿੀ ਹੀ ਸਿਾਹ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ 10 ਗਦਨਾਂ ਿਈ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿ,ੋ ਭਾਵੇਂ ਤਸੀ ਂ 14 ਗਦਨ ਦੀ ਗਮਆਦ ਗਵੱਚ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਬੂੰਦ ੂ 'ਤੇ ਹੋਵ।ੋ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਗਕਸੇ ਕੋਗਵਡ-19 ਵਾਿੇ ਗਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਗਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ
ਟਰੇਸ ਦਆਰਾ ਸੂਗਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤਹਾਨੂੂੰ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀ ਂ ਘਰ ਨਹੀ ਂ
ਰਗਹੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਨਹੀ ਂ ਰੱਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਰਮਾਨਾ ਿਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਘਟਾਓ
ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਨੂੂੰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੂੰ ਦੂਸਗਰਆਂ ਨੂੂੰ ਪਹੂੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਹੇਠ ਗਦੱਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ ਗਨਯਗਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਗਕੂੰਟ ਿਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਿ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਹੈਂਡ
ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ਿੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਗਛੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੂੰ ਗਡਸਪੋਿੇਬਿ
ਗਟਸ਼ੂਆਂ ਨਾਿ ਢੱਕੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ਤਰੂੰਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਗਵੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਿਵੋ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਕੋਿ ਗਟਸ਼ੂ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮਰੋੜ ਗਵੱਚ ਿੂੰਘੋ ਜਾਂ ਗਛੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਂ ਸਤ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੂੰ ਗਨਯਗਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਜੱਥੇ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਗਿੜਕੀਆਂ ਿੋਿ੍ ਕੇ ਅੂੰਦਰੂਨੀ ਿੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿ।ੋ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਗਕਸੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ
ਅੂੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਗਵੱਚ ਸਮਾਂ ਗਬਤਾਉਣ ਵੇਿੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਿ।ੋ

ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇਸਦੀ ਿੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤਸੀ ਂ ਘਰ ਗਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ,
ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਿ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਂ ਆਪਣੇ ਪਗਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਰਹੋ।
ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੂੰਿਾ ਮਗਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਿੀਚੇ ਜਾਂ ਗਨੱ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿ੍ਾ ਗਵੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਮਾਨਗਸਕ ਗਸਹਤ ਅਤੇ
ਤੂੰਦਰਸਤੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਪਗਹਿੂ ਅਤੇ ਬੱਗਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਿਈ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।
ਜੇ ਤਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵ ਗੜ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਿੱਚ
ਕੋਗਵਡ-19 ਸਮੇਤ, ਗਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਸਆਵਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਿ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੱਿੀ ਰਗਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਗਵਡ-19 ਵਾਿੇ ਗਿਆਦਾਤਰ ਿੋ ਕ ਹਿਕੀ ਗਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰਨਿੇ,
ਗਜਸਦਾ ਘਰ ਗਵੱਚ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਗਵੱਚ ਿੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਿਬਧ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਗਵੱਚ ਗਕਸੇ ਨੂੂੰ ਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤਸੀ ਂ ਘਰ ਗਵੱਚ ਿੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਮਕਾਬਿਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਹਾਡੀ ਸਗਥਤੀ ਗਵਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ NHS 111 ਆਨਿਾਈਨ ਕੋਗਵਡ-19 ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਿ ਇੂੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੂੰਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ NHS 111 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ।
ਗਕਸੇ ਮੈਡੀਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਈ, 999 ਡਾਇਿ ਕਰੋ।

ਕੋਵ ਡ-19 ਵਕ ੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
ਕੋਗਵਡ-19 ਇੱਕ ਗਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੂੰਦਾਂ, ਏਰੋਸੋਿਾਂ ਅਤੇ ਗਸੱਧੇ ਸੂੰਪਰਕ ਰਾਹੀ ਂ ਫੈਿਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਿਾਿ ਵਾਿੇ ਗਵਅਕਤੀ ਿੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਗਛੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਤ੍ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਆਂ ਨੂੂੰ ਛਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਗਵਡ-19
ਨਾਿ ਦੂਗਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਿਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੋ ਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੂੰਦੇ ਹਨ,
ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਿੀਆਂ ਅੂੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਗਵੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੋ ਕ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਗਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਤ ਸਾਰਾ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਗਬਤਾਉਦ
ਸਮਾਗਜਕ ਦੂਰੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਚੂੰਿੀ ਸਫਾਈ (ਗਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਸੱਟਣਾ), ਸਤ੍ਾਂ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿਣਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਿਣ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੂੰਿ ਹਨ।
ਗਜਨ੍ਾਂ ਗਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਹੈ ਉਹ ਿੱ ਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਗਦਨ ਪਗਹਿਾਂ ਅਤੇ 10 ਗਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ
ਦੂਸਗਰਆਂ ਨੂੂੰ ਿਾਿ ਪਹੂੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਗਜਆਂ ਨੂੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਿਾਿ ਪਹੂੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਹਿਕੇ
ਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਿਮੀ ਘਰ ਗਵੱਚ ਹੀ ਰਗਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਿੋ ਕ ਉਸੇ ਪਗਰਵਾਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹੂੰਦੇ ਹਨ ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਕੋਈ ਕੋਗਵਡ-19 ਵਾਿਾ ਗਵਅਕਤੀ ਰਗਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ
ਅਿਿੇ 14 ਗਦਨਾਂ ਗਵੱਚ ਕੋਗਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਿਮ ਹਦ
ੂੰ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਮਗਹਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗਬਮਾਰੀ ਨੂੂੰ
ਦੂਗਜਆਂ ਗਵੱਚ ਫੈਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਿਾਿਮੀ ਘਰ ਗਵੱਚ ਹੀ ਰਗਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ
ਆਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਬਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗਕ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਗਿਗਟਵ ਨਤੀਜੇ ਵਾਿੇ ਿੋ ਕ ਘਰ ਗਵੱਚ ਹੀ
ਰਗਹਣ ਅਤੇ ਗਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨ।
ਕਝ ਿੋ ਕਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਗਵੱਚ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ
ਬੱਗਚਆਂ ਨਾਿ ਰਗਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੇਿਭਾਿ ਦੀਆਂ ਗਿੂੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਂ
ਹੋਣਿੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਾਂ ਹਾਿਾਤ ਗਵੱਚ ਗਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ।
ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੂੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗਦਨਾਂ ਿਈ ਘਰ
ਗਵੱਚ ਰਹੋ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਗਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ

।

ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਗਕੱਟ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ। ਤਹਾਨੂੂੰ
ਕੋਗਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਿਈ ਜਾਂ ਕਝ ਿਾਸ ਹਾਿਾਤ ਗਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਗਸਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਿੀਚੇ ਜਾਂ
ਗਨਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿ੍ਾ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
ਗਜੂੰਨਾਂ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਨਾਿ ਪਗਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ,
ਗਵਸ਼ਾਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿੋ ਕਾਂ ਗਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਿਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤ ਕਮਿੋਰ ਹਨ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ ਪਰ ਤਹਾਡਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਜਸ
ਗਦਨ ਟੈਸਟ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗਦਨ ਤੋਂ 10 ਗਦਨਾਂ ਿਈ ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਿਈ ਹੈ ਗਕਉਗਂ ਕ ਤਸੀ ਂ
ਹਾਿੇ ਵੀ ਿਾਿ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੱਕ ਪਹੂੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੱ ਛਣ ਗਵਕਗਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ 10 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਨੂੂੰ ਉਸ ਗਦਨ ਤੋਂ ਦਬਾਰਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਛਣ ਗਵਕਗਸਤ ਹੂੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਵੱਚ ਿਾਿ ਦੇ ਫੈਿਣ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਆਮ ਸਿਾਹ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ
ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ 10 ਗਦਨਾਂ ਿਈ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ
ਗਜਸ ਨੂੂੰ ਸੂਗਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਕ ਉਸਦਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੂੰ ਿਦ ਨੂੂੰ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਸਿਾਹ ਗਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਫਰਿ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ
ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿ।ੇ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਅਸਫਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ £1000 ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ
ਹੂੰਦਾ ਹੈ।
ਤਹਾਨੂੂੰ ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਿ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦਆਰਾ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸੇਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੌ ਿ-ਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਤਾਿਾ ਨਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਿੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਹਾਡੇ ਸੂੰਪਰਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਨਤਕ ਗਸਹਤ ਸਿਾਹ ਦੇਣ ਿਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਿੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਤਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਂ ਦੱਸੀ
ਜਾਵੇਿੀ।

ਇਹ ਬਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗਕ ਤਸੀ ਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰੋ, ਗਕਉਗਂ ਕ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ
ਅਤੇ ਗਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਗਿਆ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਗਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਿੀ।
NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਨੂੂੰ ਜਾਣ-ਬੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹਣ ਇੱਕ
ਜਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਅਸਫਿ ਰਗਹਣ ਕਰਕੇ ਜਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਵਟ ਆਇਆ ਹੈ
ਨੈਿੇਗਟਵ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਗਕ ਟੈਸਟ ਿੈ ਣ ਵੇਿੇ ਟੈਸਟ ਗਵੱਚ ਕੋਗਵਡ-19 ਨਹੀ ਂ ਗਮਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਿੇਗਟਵ ਹੈ, ਤਸੀ ਂ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤਕ:
•
•
•
•
•

ਤਸੀ ਂ ਠੀਕ ਹੋ
ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਗਵੱਚ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਗਵੱਚ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨੈਿੇਗਟਵ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤਹਾਨੂੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਸਿਾਹ ਨਹੀ ਂ ਗਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ
ਤਸੀ ਂ ਗਪਛਿੇ 14 ਗਦਨਾਂ ਗਵੱਚ ਗਕਸੇ ਿੈਰ-ਛੋਟ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੂ ਕੇ ਗਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਪਹੂੰਚੇ ਹੋ

ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅਿੱ ਿ ਰਗਹ ਗਰਹਾ ਹੈ, ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ
ਰਗਹਣਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਿੇਗਟਵ ਹੈ ਪਰ ਤਹਾਨੂੂੰ ਹਾਿੇ ਵੀ ਿੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਿਕਾਮ ਜਾਂ ਫਿੂ । ਤਹਾਨੂੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਰਗਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਸੀ ਂ ਠੀਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗਚੂੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੋ।
ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਦਵਜਆਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰ ਵਕ ੇਂ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਗਵੱਚ ਗਜੂੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ
ਦੂਸਰੇ ਿੋ ਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨਾਂ ਗਜਵੇਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਗਹਣ ਵਾਿੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੂੰ ਿਾਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਗਵੱਚ ਿੈ ਜਾਓ।
ਗਜੱਥੇ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਪਗਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਿਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਉਪਿਬਧ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿਰ ਗਵੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੂੰ ਗਨਯਗਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਹਾਨੂੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱ ਿ ਤੌਿੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਿੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਸਕਾਉਣ ਿਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ ਸਕਾਉਣ ਿਈ। ਬਾਹਰ ਗਵੱਚ ਕੋਈ ਗਿੜਕੀ ਿੋਿ੍ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿ।ੋ
ਤਹਾਨੂੂੰ GermDefence ਗਵਿੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਵੱਚ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਜੋਿਮਾਂ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਾਹ ਗਮਿ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਮ ਰਟੀਨ 'ਤੇ ਾਪਸ ਆਉਣਾ
10 ਗਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਛਣ ਚਿੇ ਿਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਗਸਰਫ ਿੂੰਘ ਜਾਂ ਅਨੋਸਮੀਆ (ਸਆਦ ਅਤੇ
ਸੂੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਿੇ ਜਾਣਾ) ਜਾਰੀ ਰਗਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰਟੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਿੱ ਿ ਕਰਨਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਕਉਗਂ ਕ ਿਾਿ ਦੇ ਚਿੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੂੰਘ ਜਾਂ
ਐਨੋਸਮੀਆ ਕਈ ਹਫਗਤਆਂ ਤੱਕ ਰਗਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ 10 ਗਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੂੂੰ ਹਾਿੇ ਵੀ ਉੱਚ ਬਖ਼ਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਹ ਿਵੋ।

ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਵਿਵਟ ਨਤੀਜੇ ਾਲੇ ਵਕਸੇ
ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ
ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ
14 ਗਦਨਾਂ ਿਈ ਘਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਿਈ ਹੈ ਗਕਉਗਂ ਕ ਤਸੀ ਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਸੀ ਂ ਇਹ
ਦੂਗਜਆਂ ਤਕ ਫੈਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਕਝ ਿਾਸ ਹਾਿਾਤ ਦੇ ਇਿਾਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਗਸਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਿੀਚੇ ਜਾਂ ਗਨੱ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿ੍ਾ ਗਵੱਚ ਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
ਤਹਾਡੀ 14-ਗਦਨ ਦੀ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਗਮਆਦ ਉਸ ਗਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹਦ
ੂੰ ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਪਗਹਿੇ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਕਉਗਂ ਕ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਗਵੱਚ
ਗਕਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੀ 14 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਉਸ
ਗਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਗਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਹਾਡੇ 14 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਗਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਿਬ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਗਕ ਤਸੀ ਂ ਅਿੱ ਿ ਰਗਹਣਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ
ਨੈਿੇਗਟਵ ਆਉਦ
ਤਹਾਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਸੀ ਂ ਦੂਗਜਆਂ ਨੂੂੰ ਿਾਿ ਪਹੂੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਗਜਆਂ ਨੂੂੰ ਜੋਿਮ ਗਵੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਿਈ ਪੂਰੇ 14 ਗਦਨ ਘਰ ਰਹੋ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਗਕਸੇ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਗਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਦਆਰਾ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ
ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਿਈ ਗਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣਾ ਤਹਾਡਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਫਰਿ ਹੈ। ਪਾਿਣਾ
ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਅਸਫਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੂੰਦਾ ਹੈ £1 000. ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੂੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਗਕ 18 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ
ਗਵਅਕਤੀ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਉਦ
ਦਆਰਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਿਈ ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਿੋ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤ ਕਮਿੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੋ ਕਾਂ ਨਾਿ
ਆਪਣਾ ਸੂੰਪਰਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਗਜਆਂ ਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ
ਜੇ 14 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਵੱਿਰਾ ਰਗਹਣ ਦੀ ਗਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਗਵਡ-19
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰੋ ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਿੇਗਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਗਵਡ-19 ਵਾਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਿਈ ਸਿਾਹ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ। ਗਜਸ ਗਦਨ
ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਗਦਨ ਤੋਂ 10 ਗਦਨਾਂ ਿਈ ਘਰ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤਸੀ ਂ 14 ਗਦਨ ਦੀ ਗਮਆਦ ਗਵੱਚ ਗਕਤੇ
ਵੀ ਹੋ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਿੇਗਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਹਾਿੇ ਵੀ ਕੋਗਵਡ-19 ਗਵਕਗਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ
14 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਿਈ ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸੀ ਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਗਰਆਂ ਗਵੱਚ
ਿਾਿ ਫੈਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਮ ਰਟੀਨ 'ਤੇ ਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਠੀਕ ਰਗਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀ ਂ 14 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਰਟੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਤਹਾਨੂੂੰ 14 ਗਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਿਈ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗਮਆਦ
ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਿਾਂਗਕ, ਨਵੇਂ ਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਿੇ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਹਣ 10 ਗਦਨਾਂ
ਿਈ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਗਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਰਗਹਣ ਵਾਿੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਗਵੱਚ ਿਾਿ ਤੋਂ ਿਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੂੰਦੀ।

ਘਰ ਆਉਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਗਰਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਮਾਜਕ ਮਿਾਕਾਤਾਂ ਿਈ ਗਕਸੇ ਨੂੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਗਦਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਿਿ ਨਾ
ਹੋਣ ਗਦਓ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਗਕਸੇ ਨਾਿ ਿੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ, ਈਮੇਿ
ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਜਾਂ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਗਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੂੰ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਗਵੱਚ ਿਰੂਰੀ ਦੇਿਭਾਿ ਪਰਾਪਤ ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਿਭਾਿ ਕਰਨ
ਵਾਗਿਆਂ ਨੂੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਿ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਘਰ ਗਵੱਚ ਦੇਿਭਾਿ
ਿਈ ਸੇਧ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਗਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੈਰ-ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਮਰੂੰਮਤ ਨੂੂੰ ਮਿਤਵੀ ਕਰ ਗਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਦ ਨੰ ਖ
ਿੱ ਰਾ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸੀ ਂ ਗਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਤੀ
ਪਰਗਤਰੱਗਿਆ ਗਵਕਗਸਤ ਕਰ ਿਈ ਹੋਵੇਿੀ। ਪਰ, ਇਸ ਿੱਿ ਦੀ ਿਰੂੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਗਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਕ ਹਰ ਕੋਈ
ਪਰਗਤਰੱਗਿਆ ਗਵਕਗਸਤ ਕਰ ਿਵੇਿਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਗਕੂੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹੇਿੀ। ਕੋਗਵਡ-19 ਦੀ ਿਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਝ ਸਮੇਂ
ਿਈ ਟੈਸਟਾਂ ਗਵੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਿਿਣਾ ਸੂੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਗਜਸਦਾ ਪਗਹਿਾਂ ਕੋਗਵਡ19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੂੰ 90 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਗਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦਬਾਰਾ ਟੈਸਟ
ਗਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਗਵੱਚ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਿੱ ਛਣ ਗਵਕਗਸਤ ਹੂੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ਿਦ ਨੂੂੰ ਅਿੱ ਿ ਰੱਿਣਾ ਬੂੰਦ ਕਰ ਗਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਨਯਗਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਬੂੰਦ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ
'ਤੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੂੰ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਗਵੱਚ ਗਕਸੇ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਗਵੱਚ ਉਸਦੀ ਅਿੱ ਿ ਰਗਹਣ ਦੀ ਗਮਆਦ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਗਰਵਾਰ ਗਵੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸੇਧ ਗਵੱਚ ਗਦੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦਬਾਰਾ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ
ਗਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ -19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਦਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਤਹਾਡੀ ਅਿੱ ਿ ਰਗਹਣ ਦੀ ਪਗਹਿੀ ਗਮਆਦ ਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਆ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸੇਧ ਗਵਚਿੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦਬਾਰਾ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਗਵੱਚ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਗਵਕਗਸਤ ਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਗਦਨ ਤੋਂ ਗਿਆਦਾ ਪਗਹਿਾਂ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਗਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਹੋ।
ਜੇ ਗਪਛਿੇ 14 ਗਦਨਾਂ ਗਵੱਚ ਤਹਾਡੇ ਕੋਗਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਤਹਾਡੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੂੂੰ ਹਾਿੇ ਵੀ 10 ਗਦਨਾਂ ਿਈ
ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੋਵੇਿੀ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਵੱਚ ਿਾਿ ਦੇ ਫੈਿਣ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਹੇਠ ਗਿਿੇ ਕਦਮ ਚਕ
ੱ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋ ੋ
ਇਹ ਕੋਗਵਡ-19 ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੂੰ ਦੂਸਗਰਆਂ ਤਕ ਪਹੂੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਿੀ ਢੂੰਿ
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਿ 20 ਸਗਕੂੰਟਾਂ ਿਈ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ ਿੂੰਘਣ, ਗਛੱਕਣ ਅਤੇ ਨੱਕ ਸਣਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਾਣਾ ਿਾਣ ਜਾਂ ਸੂੰਭਾਿਣ ਤੋਂ ਪਗਹਿਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ
ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਖੰਘ ਅਤੇ ਵਨਿੱ ਛਾਾਂ ਨੰ ਢਿੱਕੋ
ਜਦੋਂ ਤਸੀ ਂ ਿੂੰਘਦੇ ਜਾਂ ਗਛੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੂੰ ਗਡਸਪੋਿੇਬਿ ਗਟਸ਼ੂਆਂ ਨਾਿ ਢੱਕੋ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ
ਕੋਿ ਗਟਸ਼ੂ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮਰੋੜ ਗਵੱਚ ਿੂੰਘੋ ਜਾਂ ਗਛੱਕ,ੋ ਨਾ ਗਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਗਵੱਚ।
ਗਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਿੇ ਗਵੱਚ ਸੱਟ ਗਦਓ ਅਤੇ ਤਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵ।ੋ ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਿਭਾਿ ਕਰਨ
ਵਾਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਗਛੱਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਿੂੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਗਕਸੇ ਵੀ ਬਿਿਮ ਜਾਂ ਕਫ਼ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ
ਿਈ ਗਡਸਪੋਿੇਬਿ ਗਟਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਿ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ
ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿੀਆਂ ਸਤ੍ਾਂ ਨੂੂੰ ਗਨਯਗਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵ,ੋ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਿ ਅਤੇ ਗਰਮੋਟ
ਕੂੰਟਰੋਿ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਿੇਤਰ ਗਜਵੇਂ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ। ਇਹ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਘਰ
ਗਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤ ਕਮਿੋਰ ਗਵਅਕਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਿਈ ਘਰੇਿੂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਗਡਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ
ਬਿੀਚ, ਗਕਉਗਂ ਕ ਇਹ ਸਤ੍ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਛਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਿਈ ਬਹਤ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਿੀ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੂੰ
ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਗਦਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤ੍ਾਂ ਗਜਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ ਤਸੀ ਂ ਛੂਗਹਆ ਹੈ।
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਨੱ ਜੀ ਕੂੜਾ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਵਰਤੇ ਿਏ ਗਟਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਗਚਹਰੇ ਦੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਟ ਗਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੂੰ
ਗਡਸਪੋਿੇਬਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬੈਿਾਂ ਗਵੱਚ ਰੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡੇ ਆਮ ਬਾਹਰੀ ਘਰੇਿੂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਗਵੱਚ ਪਾਉਣ
ਤੋਂ ਪਗਹਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਿਾਂ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਿ ਗਵੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਿ ਬੂੰਨ੍ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੂੰਗਟਆਂ ਿਈ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੂੜੇ ਨੂੂੰ ਆਮ ਵਾਂਿ ਗਨਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੀ ਿਈ ਕਰੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਟਿਰੀ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਉਣ ਿਈ ਗਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ
ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੋਣ ਵਾਿੇ ਤਰਿ ਅਤੇ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਿ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵੱਿਰੇ ਟੀ-ਟਾਵਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਕਾਓ।
ਲਾਾਂਡਰੀ
ਹਵਾ ਦੇ ਿਰੀਏ ਵਾਇਰਸ ਫੈਿਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨੂੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਈ, ਿੂੰਦੇ ਕੱਪਗੜਆਂ ਨੂੂੰ ਝਟਕੇ ਨਾਿ ਨਾ ਛੂੰਡੋ।
ਗਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਗਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਚੀਜਾਂ ਧੋਵ।ੋ ਸਾਰੇ ਿੂੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਿੋ ਡ ਗਵੱਚ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਤਹਾਡੇ ਕੋਿ ਵਾਗਸ਼ੂੰਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਗਮਆਦ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 72 ਘੂੰਟੇ
ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਗਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀ ਂ ਿਾਂਡਰੀ ਨੂੂੰ ਗਕਸੇ ਜਨਤਕ ਿਾਂਡਰੇਟ ਗਵੱਚ ਗਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੌਿੀਏ, ਹੈਂਡ ਟਾਵਿ ਅਤੇ ਪੋਣੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।
ਅੰਦਰਨੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹ ਾਦਾਰੀ ਕਰੋ
ਅੂੰਦਰੂਨੀ ਿੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿ,ੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਂਝੇ ਰਗਹਣ ਵਾਿੇ ਿੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ । ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਿੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ
ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਿੱਿ੍ ਸਕਣ ਵਾਿੀ ਗਕਸੇ ਗਵੂੰਡੋ ਵਾਿੇ ਚੂੰਿੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਗਵੱਚ ਰਹੋ। ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੂੰ ਬੂੰਦ
ਰੱਿ।ੋ
ਵਚਹਰੇ ਨੰ ਢਿੱਕ ਕੇ ਰਿੱਖੋ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਗਕਸੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਿੇਤਰਾਂ ਗਵੱਚ ਸਮਾਂ ਗਬਤਾਉਣ ਵੇਿੇ ਗਚਹਰੇ ਨੂੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਿ।ੋ ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਨਾਿ ਵਰਤਣ
ਨਾਿ, ਮੂੂੰਹ ਢੱਕਣ ਿਈ ਕੱਪੜਾ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਚਾਰ ਨੂੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਗਜਆਂ ਦੀ ਰੱਗਿਆ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਿ ਤਹਾਡੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂੂੰ ਸੀਗਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋ ੜ ਨੂੂੰ ਨਹੀ ਂ
ਬਦਿਦੇ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਗਥਤੀ ਗਵੱਚ ਜਾਂ ਕਝ ਿੋ ਕਾਂ ਿਈ ਗਚਹਰਾ ਢੱਕਣਾ ਸੂੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 11 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੱਗਚਆਂ ਦਆਰਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਿੋ ਕ ਜੋ ਗਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਗਸਕ ਗਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿੋਰੀ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਰਨ
ਇੱਕ ਗਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੂੰ ਪਾ, ਪਗਹਨ ਜਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀ ਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਗਚਹਰੇ ਨੂੂੰ ਢੱਕਣਾ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿਦ ਦੇ ਗਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਯੂ ਕੇ ਗਵੱਚ ਕੋਗਵਡ-19 ਮਨੱ ਿਾਂ ਗਵੱਚ ਫੈਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੱਿ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਗਕ ਪਾਿਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ,
ਕਝ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SARS-CoV-2 (ਕੋਗਵਡ-19 ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਵਾਇਰਸ)
ਨਾਿ ਸੂੰਕਰਗਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਿੱਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਗਕ ਪਾਿਤੂ ਜਾਨਵਰ ਮਨੱ ਿਾਂ ਗਵੱਚ
ਗਬਮਾਰੀ ਨੂੂੰ ਫੈਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਜਨ੍ਾਂ ਪਾਿਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਿਕਾਂ ਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਿੱ ਛਣਾਂ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਿੱ ਿ ਰੱਿ ਰਹੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪਾਿਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਿਤੂ
ਜਾਨਵਰ ਨਾਿ ਅੂੰਤਰ-ਗਕਗਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਹਿਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਵਦਆਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰਸਤੀ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ
ਿੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹਣਾ ਮਸ਼ਕਿ, ਗਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕਝ ਿੋ ਕਾਂ ਿਈ ਇਕੱਿਤਾ ਵਾਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤਸੀ ਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਦਾਸ ਮਗਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਿ ਬਹਤ ਗਿਆਦਾ ਜਿ੍ਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਜਾਂ ਬਿੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੂੰਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਣੌਤੀ ਭਗਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇਸਦੀ ਿੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਗਜਵੇਂ ਤਹਾਡੀ ਮਾਨਗਸਕ ਗਸਹਤ ਅਤੇ
ਤੂੰਦਰਸਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਿ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬੱਗਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸੇਧ।
ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਿੋ ਕਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮਦਦਿਾਰ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ
ਇੂੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਕਉ ਂ ਹੈ। ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹ ਕੇ, ਤਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਗਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਿੋ ਕਾਂ, ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰੱਗਿਆ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਹ ਚੀਿਾਂ ਜੋ ਤਸੀ ਂ ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹਣਾ ਸੌਿਾ ਬਣਾਉਣ ਗਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਰਹੋ
ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਗਕ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਤਹਾਡੀ ਤੂੰਦਰਸਤੀ ਿਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਨਿਾਈਨ ਕਿਾਸਾਂ
ਜਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਿ ਕਰੋ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਗਵੱਚ ਹਿਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅੱਿੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਗਕ ਪੂਰੀ ਗਮਆਦ ਤਕ ਘਰ ਰਗਹਣ ਿਈ ਤਹਾਨੂੂੰ ਗਕਸ
ਚੀਿ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੋਵੇਿੀ
ਆਪਣੇ ਰਿਿਾਰਦਾਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਉਹ ਚੀਿਾਂ ਿੈ ਣ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਕਹੋ ਗਜਨ੍ਾਂ
ਦੀ ਤਹਾਨੂੂੰ ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਿੋ ੜ ਹੋਵੇਿੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਗਕ ਤਸੀ ਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਿਾਈਆਂ ਗਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਦਵਾਈਆਂ ਗਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਗਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੋ ੜ ਹੋਏਿੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਗਕ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਿਆਂਢ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਵੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਗਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ
ਤਹਾਨੂੂੰ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਅਗਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਿ ਪਹੂੰਚਾਉਣ ਿਈ ਕਹੋ ਗਜਸਦੀ ਤਹਾਨੂੂੰ ਿੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਿਾਂ
ਨੂੂੰ ਆਨਿਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਛੱਗਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਜਥੋਂ ਤਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਉਹਨਾਂ ਚੀਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤਸੀ ਂ ਘਰ ਸਮਾਂ ਗਬਤਾਉਣ ਵੇਿੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ,
ਪੜ੍ਨਾ, ਆਨਿਾਈਨ ਗਸੱਿਣਾ ਅਤੇ ਗਫਿਮਾਂ ਵੇਿਣਾ
ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਿੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰੇ 10 ਜਾਂ 14 ਗਦਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਦਦਿਾਰ ਿੱ ਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ
ਪਗਹਿਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿੈ ਣਾ ਤਹਾਡੇ ਿਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਮੂੰਨ ਿਓ
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਗਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਿਤ ਬਹਤ ਹੀ ਗਵਿੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸੀ ਂ ਕੀ ਕਰੋਿੇ

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਕੋਗਵਡ-19 ਸਮੇਤ, ਗਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਸਆਵਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਗਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਿ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਿ
ੱ ੀ ਰਗਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਗਵਡ-19 ਵਾਿੇ ਗਿਆਦਾਤਰ ਿੋ ਕ ਹਿਕੀ ਗਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰਨਿੇ,
ਗਜਸਦਾ ਘਰ ਗਵੱਚ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਗਵੱਚ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੋ।
ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਟੀਨ ਮੈਡੀਕਿ ਅਤੇ ਡੈਂ ਟਿ ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਗਦੱਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਗਚੂੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਗਹਿਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਸੂੰਪਰਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਤਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਡੈਂ ਗਟਸਟ, ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਿ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਿ ਸੇਵਾ) ਨਾਿ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਗਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਿਤ ਗਵਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੂੰਤ ਮੈਡੀਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਿਓ। ਜੇ
ਕੋਈ ਸੂੰਕਟਕਾਿ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਗਸਹਤ ਸਮੱਗਸਆ ਿਈ NHS 111 ਆਨਿਾਈਨ ਕੋਗਵਡ-19 ਸੇਵਾ ਜਾਂ
NHS 111 ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਿ ਇੂੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੂੰਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ NHS 111 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ।
ਜੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਐਂਬੂਿੈਂਸ ਬਿਾਉਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ 999 'ਤੇ ਡਾਇਿ ਕਰੋ। ਜੇ
ਤਹਾਨੂੂੰ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਗਕਸੇ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਜਾਂ ਿੱ ਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਿ ਹੈਂਡਿਰ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ
ਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਗਚਤ ਕਰੋ।
ਵ ਿੱਤੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵ ਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂੰਮਾਂ ਗਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਿਣ
ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਗਰਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰੱਗਿਆ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਿਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ
ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਦੱਗਸਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਕ ਤਸੀ ਂ ਗਕਸੇ ਅਗਜਹੇ ਗਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਗਜਸਨੂੂੰ
ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੱਿ ਦੀ ਿਾਰੂੰਟੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗਕ ਤਸੀ ਂ ਦੂਗਜਆਂ ਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ -19 ਨਹੀ ਂ ਗਦਓਿੇ, ਿਦ
ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਿਈ ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ
ਇਹ ਤਰੂੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਰਿਿਾਰਦਾਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਉਹ ਚੀਿਾਂ ਿੈ ਣ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਕਹੋ ਗਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤਹਾਨੂੂੰ
ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹੂੰਦੇ ਹੋਏ ਿੋ ੜ ਹੋਵੇਿੀ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ ਚੀਿਾਂ ਤਕ ਪਹੂੰਚ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਗਕ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਿਆਂਢ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਵੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਗਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਨੂੂੰ
ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਗਰਵਾਰ ਨੂੂੰ
ਅਗਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਿ ਪਹੂੰਚਾਉਣ ਿਈ ਕਹੋ ਗਜਸਦੀ ਤਹਾਨੂੂੰ ਿੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਿਾਂ ਨੂੂੰ ਆਨਿਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦਆਰਾ
ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਗਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਗਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਜਥੋਂ ਤਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ
ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੂੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ
ਿਈ ਗਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਆਰਾ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇਿੋ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਘਰ ਰਗਹਣ ਅਤੇ ਿਦ ਨੂੂੰ
ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀ ਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਪੋਰਟ ਭਿਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦਆਰਾ £500
ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਿਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਇੂੰਿਿੈਂ ਡ ਗਵੱਚ ਰਗਹੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਗਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀ ਂ ਇਸਦੇ ਯੋਿ ਹੋਵੋਿੇ:
•
•
•
•

ਤਹਾਨੂੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਿਦ ਨੂੂੰ ਦੂਗਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿਣ ਿਈ ਗਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਤਸੀ ਂ ਰਿਿਾਰ ਗਵੱਚ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰਿਿਾਰ ਗਵੱਚ ਹੋ
ਤਸੀ ਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨੀ ਿਆ ਗਦਓਿੇ
ਤਸੀ ਂ ਹੇਠ ਗਦੱਤੇ ਿਾਭਾਂ ਗਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
• ਯੂ ਨੀਵਰਸਿ ਕਰੈਗਡਟ
• ਵਰਗਕੂੰਿ ਟੈਕਸ ਕਰੈਗਡਟ
ਂ
• ਆਮਦਨੀ ਨਾਿ ਸੂੰਬੂੰਗਧਤ ਇੂੰਪਿੋ ਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਅਿਾਉਸ
ਂ
• ਇਨਕਮ ਬੇਸਡ ਜੌਬਸੀਕਰਿ ਅਿਾਉਸ
• ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ
• ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰੈਗਡਟ ਜਾਂ ਹਾਉਗਸੂੰਿ ਬੈਗਨਗਫਟ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਿ।ੋ
ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਿੱਧ ਚੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਦੇ ਿੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਕਸੇ ਅਗਜਹੇ
ਗਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਘਰ ਗਵੱਚ ਰਗਹ ਰਹੇ ਹੋ ਗਜਸ ਨੂੂੰ ਕੋਗਵਡ-19 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਦੱਧ ਚੂੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀ ਂ ਿਾਿ ਨੂੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਕ ਫੈਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗਚੂੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਚੂੰਘਾਉਣ ਦੇ ਿਾਭ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੱਧ ਦਆਰਾ ਜਾਂ ਨਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਰਗਹਣ ਦਆਰਾ ਵਾਇਰਸ
ਜਾਣ ਦੇ ਗਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਭਾਵੀ ਜੋਿਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਹਾਿਾਂਗਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਅਕਤੀਿਤ ਫੈਸਿਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਟੈਿੀਫੋਨ 'ਤੇ
ਆਪਣੀ ਗਮਡਵਾਈਫ, ਹੈਿਥ ਗਵਗਿਟਰ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਨਾਿ ਿੱਿ ਕਰੋ।
ਗਫਿਹਾਿ ਇਸ ਿੱਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਗਕ ਕੋਗਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਧ ਰਾਹੀ ਂ ਫੈਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ,
ਕੋਗਵਡ-19 ਦੀ ਿਾਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਬੱਚੇ ਗਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਨਾਿ ਨੇੜਿੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਾਿੇ ਗਕਸੇ
ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਗਕ ਕੋਗਵਡ-19 ਵਾਿੇ ਬੱਗਚਆਂ ਨੂੂੰ ਬਾਿਿਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਿੇ
ਬਹਤ ਘੱਟ ਿੂੰਭੀਰ ਿੱ ਛਣ ਹੂੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਜਾਂ ਪਗਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰਮੂਿਾ ਜਾਂ ਕੱਗਢਆ ਗਿਆ ਦੱਧ ਗਪਿਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ
ਤੋਂ ਪਗਹਿਾਂ ਉਪਕਰਣ ਨੂੂੰ ਗਕਟਾਣੂਮਕਤ ਕਰੋ। ਤਹਾਨੂੂੰ ਬੋਤਿਾਂ ਜਾਂ ਬਰੈਸਟ ਪੂੰਪਾਂ ਨੂੂੰ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਿ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਹਾਨੂੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (ਪਰਸਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਿਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਿਈ ਰੌਇਿ ਕਾਿਜ) ਦੀ ਤੋਂ ਗਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਸਿੱਖਣ ਦੀਆਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਾਂ, ਆਵਟਿਮ ਜਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਰੀ ਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਿੇ ਜੇ ਤਹਾਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਿ ਰਗਹ ਰਹੇ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਮੱਗਸਆਵਾਂ ਹਨ
ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਗਸੱਿਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਆਗਟਿਮ ਜਾਂ ਿੂੰਭੀਰ ਮਾਨਗਸਕ ਗਬਮਾਰੀਆਂ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਿਭਾਿ
ਦੀਆਂ ਗਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਸਰੱਗਿਅਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰਸਤ
ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਗਬਹਤਰੀਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਿ ਇਸ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ।

ਖਦ ਨੰ ਅਲਿੱ ਗ ਰਿੱਖਣ ਦੀਆਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਲੋ ੜਾਾਂ
ਜੇ ਕੋਗਵਡ-19 ਿਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਗਿਗਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਤਸੀ ਂ ਅਗਜਹੇ ਗਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਗਵੱਚ ਆਏ
ਹੋ ਗਜਸਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਗਿਗਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਦਆਰਾ ਸੂਗਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗਕ
ਤਹਾਨੂੂੰ ਸਵੈ-ਇਕੱਿਤਾ ਗਵੱਚ ਰਗਹਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀ ਂ ਘਰ ਨਹੀ ਂ ਰਗਹੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਕੱਿਤਾ ਗਵੱਚ
ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਰਮਾਨਾ ਿਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਬਝ ਕੇ ਤਹਾਡੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਨੂੂੰ ਿਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜਰਮ ਵੀ
ਹੈ।
ਇਨ੍ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ £10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਨਯਮ ਗਸਰਫ
ਇੂੰਿਿੈਂ ਡ ਗਵੱਚ ਿਾਿੂ ਹੂੰਦੇ ਹਨ ।

