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ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ 29 ਨਵੰਬਰ 2020 

ਆਖਰੀ ਵਾਰ 19 ਦਸੰਬਰ 2020 � ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ — ਸਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੇਖੋ 

ਵੱਲ�: 

ਕੈਬਿਨਟ ਦਫਤਰ 

ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

ਇੰਗਲ�ਡ 

ਸਮੱਗਰੀ 

 ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣਾ 

 ਬਾਰ, ਪੱਬਾ ਂਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟਾ ਂਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ 

 ਚਰਚਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ 

 ਦੁਕਾਨਾ ਂਅਤੇ ਿ�ਸਮਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਂਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ 

 ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਅਤੇ ਿ�ਸਮਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾ ਂਸਮੇਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 

 ਨਵ� ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਿਧਆ 

https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#history
https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#meeting-friends-and-family
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#visiting-bars-pubs-and-restaurants
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#visiting-churches-and-other-places-of-worship
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#visiting-shops-and-christmas-markets
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#attending-events-including-performances-and-christmas-lighting-ceremonies
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#new-years-eve


 ਕੈਰਲ ਗਾਇਨ 

 ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ 

 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 

 ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂ� ਿਮਲਣ ਜਾਣਾ 

 ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ 

 ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ 

 ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ 

ਇਸ ਪੇਜ � ਛਾਪ ੋ

2 ਦਸੰਬਰ ਤ�, ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਟੀਅਰ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਹਨ. ਟੀਅਰ 4 ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮਾ ਂ� ਕਾ�ਨ ਿਵੱਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� 

ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣਾ 

25 ਦਸੰਬਰ � 

ਇਸ ਿ�ਸਮਸ, ਇਹ ਸਭ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਰਫ ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾ ਂਿਬਤਾਓ। 25 ਦਸੰਬਰ � ਤੁਸ� ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ� 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਟੀਅਰ 4 ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਟੀਅਰ 4 ਖਤੇਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ� ਿ�ਸਮਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਟੀਅਰ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂ

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿ�ਸਮਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂ

� ਘਰ ਦੇ ਅਦੰਰ ਨਹ� ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ� ਆਮ ਤੌਰ'ਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂ

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਿਸਰਫ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ � ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#carol-singing
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#going-to-work
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#childcare
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#visiting-relatives-in-care-homes
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#travel-within-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#volunteering
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#weddings-civil-partnerships-and-funerals
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family


ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰਾ ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਘਰ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜਾ ਂਬਾਹਰੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 

ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤੇ, ਜ ੇਤੁਸ� ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾ� ਉਸ ਟੀਅਰ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਿਮਲਦੇ ਹੋ । 

ਿ�ਸਮਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 

26 ਦਸੰਬਰ ਤ�, ਤੁਹਾ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਟੀਅਰ ਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿ�ਸਮਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਣਗ।ੇ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ, 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਨਹ� ਰਲ-ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵ� ਸਾਲ 

ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹ�। 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂ� ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ � ਖਤਮ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ � ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਬਾਰ, ਪਬੱਾ ਂਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟਾ ਂਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਨਾ 

2 ਦਸੰਬਰ ਤ�, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਿਕ ਤੁਸ� ਬਾਰਾ,ਂ ਪੱਬਾ ਂਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸ � ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਤੁਹਾਡ ੇਟੀਅਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੈਿਟੰਗਾ ਂਲਈ ਿਨਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟੀਅਰ ਲਈ ਿਨਯਮ ਦੇਖ।ੋ 

25 ਦਸੰਬਰ �, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਿਕ ਤੁਸ� ਬਾਰਾ,ਂ ਪੱਬਾ ਂਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸ � ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਬਦਲਣਗੇ ਨਹ�। 

ਹਾਲਾਿਂਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਛੋਟਾ ਂਹਨ, ਤੁਹਾ� ਵਰਕ ਿ�ਸਮਸ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾ ਂਪਾਰਟੀ ਨਹ� 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਿਜੱਥ ੇਇਹ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹ� ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂ

ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ। 

ਚਰਚਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions


2 ਦਸੰਬਰ ਤ�, ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਟੀਅਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂਤੁਸ� ਿਕਸ 

ਨਾਲ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, 'ਤੇ ਿਨਯਮ ਤੁਹਾਡ ੇਟੀਅਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗ ੇ  ਆਪਣ ੇਟੀਅਰ ਲਈ ਿਨਯਮ 

ਦੇਖ।ੋ 

25 ਦਸੰਬਰ �, ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਇਸਦੇ ਦੇ 

ਮ�ਬਰਾ ਂਨਾਲ ਿਕਸੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਿਵਚਕਾਰ ਦੂਰੀ 

ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ� ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ਿਵਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 

ਦੁਕਾਨਾ ਂਅਤੇ ਿ�ਸਮਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਂਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ 

2 ਦਸੰਬਰ ਤ�, ਤੁਸ� ਦੁਕਾਨਾ ਂਿਵਚ ਿਕਸ ਨਾਲ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਿਨਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗ।ੇ 

ਇਨਡੋਰ ਦੁਕਾਨਾ ਂਅਤੇ ਖੁਲੇੱ ਹਵਾ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾ,ਂ ਿਜਵ� ਿ�ਸਮਸ ਮਾਰਕੀਟਾ ਂਜਾ ਂਿ�ਸਮਸ ਟ�ੀ ਮਾਰਕੀਟਾ ਂ

ਲਈ ਿਨਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾ ਂਲਈ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ. 

ਸ�ਟਾ ਦੇ ਗਰ੍ੋਟੋਸ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾ ਂਿਵੱਚ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਨਹ� ਤਾ ਂਖੋਲ�ਣ 

ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਾ ਂ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਸਮੇਤ, ਢੱੁਕਵ� ਕੋਿਵਡ- ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਉਪਾਅ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨI 

25 ਦਸੰਬਰ �, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਿਕ ਤੁਸ� ਦੁਕਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸ � ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਦਲਣਗ ੇਨਹ�। 

ਤੁਹਾ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ � ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਥ ੇਹੋ ਸਕੇ 

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਭੀੜ ਤ� ਬਚੋ, ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸ� ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਚਹਰੇ ਦੀ 

ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨ� । ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਉਨ�ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾ,ਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾ,ਂ ਸਟੋਰਾ ਂਜਾ ਂਸਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਜਾ ਂਚਲਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈI 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/shops-and-branches
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/shops-and-branches


ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਅਤੇ ਿ�ਸਮਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾ ਂਸਮੇਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਿਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 

2 ਦਸੰਬਰ ਤ�, ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਿ�ਸਮਸ ਜਾ ਂਹੋਰ ਿਤਉਹਾਰਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਸਮਾਰੋਹਾ ਂਸਮੇਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰਾ ਂ'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਦੰਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾਵਾ ਂਲਈ 

ਿਨਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾ ਂਲਈ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ 

25 ਦਸੰਬਰ �, ਇਨਡੋਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹ�। 

 ਉਨ�ਾ ਂਕਲਾਕਾਰਾ ਂਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਲਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਆਰਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾ,ਂ ਸਥਾਨ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਨਵ� ਸਾਲ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਸ਼ਾਮ 

ਤੁਹਾ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਅਰ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੱਥ ੇਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵ� ਸਾਲ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸ� ਿਕਸ � ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ 

ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਨਹ� ਰਲ-ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਵਚ� ਇੱਕ 

� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਇਸ � ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

ਿਕ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾ ਂਿਨਯਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿ�ਸਮਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ � ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾ� 

ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� 

ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਸਾਲ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਸਮੇਤ, ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ 

� ਨਾ ਿਮਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਪਰ੍ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਥਾਨਾ ਂ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 23:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਪੱਧਰਾ ਂਲਈ 

ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ. 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions


ਕੈਰੋਲ ਗਾਇਨ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਛੋਟੀਆ ਂਬੰੂਦਾ,ਂ ਏਰੋਸੋਲਾ ਂਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ� 

ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਣਾ, ਚੀਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਛੋਟੇ ਬੰੂਦਾ ਂਅਤੇ ਏਰੋਸੋਲਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਣ ਦੇ 

ਜੋਖਮ � ਵਧਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਗਾਇਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਰ੍ਸਾਰਣ ਦੇ ਜੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ 

ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ � ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਐਰੋਸੋਲ ਸੰਚਾਰਨ ਦਾ ਸੰਚਤ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਸੰਚਾਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ 

ਉਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇਨਡੋਰ ਜਾ ਂਆਊਟਡੋਰ ਕੈਰਲ ਗਾਇਨ ਜਾ ਂਕੈਰਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਕਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਿਸਰਫ ਟੀਅਰ 4 ਿਵੱਚ 

ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਅਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਣੀਆ ਂ

ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਟੀਅਰ 4 ਖਤੇਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕੈਰੋਲ ਗਾਉਣ ਜਾ ਂਕੈਰੋਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਇਗੰਲ�ਡ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਗਾਇਨ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਿਸਧਾਤਂਾ ਂਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਲਾ 

ਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਗਾਇਕਾ ਂਦੋਵਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਜੋ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਂਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

● ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ; ਜਾ ਂ

● 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� 

ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ  

ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਵਾ ਂਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਲਗ ਸ਼ੁਕੀਨ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸਾ ਂਲਈ, ਤੁਹਾ� ਆਪਣ ੇਖਤੇਰ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਿਸਹਤ ਪਰ੍ਸੰਗ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਸੰਗ � ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆ,ਂ ਅੱਗ ੇਵਧਣ (ਜਾ ਂਨਹ�) ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-suggested-principles-of-safer-singing/covid-19-suggested-principles-of-safer-singing
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-suggested-principles-of-safer-singing/covid-19-suggested-principles-of-safer-singing
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts


ਜੇ ਤੁਸ� ਅਗੱ ੇਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ�  ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਵਾ ਂਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਛੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਸਮੂਹ (ਟੀਅਰ 1 ਿਵੱਚ) ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ (ਟੀਅਰ 2, 3 ਜਾ ਂ4 ਿਵੱਚ) ਇਮਾਰਤ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਂਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਨ�ਾ ਂ� ਗੱਲਬਾਤ ਨਹ� ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ, 'ਿਮਲਣਾ-ਜੁਲਣਾ' ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਂ�ਝ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾ� ਸਮੂਹਾ ਂਅਤੇ 

ਘਰਾ ਂਿਵਚਾਲੇ ਹਰ ਸਮ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 

ਜਾ ਂਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਬਰੇਕ ਿਵੱਚ। ਿਦਸ਼ਾ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕ 

ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਰਜੇ ਦੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਲੋ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਵਾਲੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਨਡੋਰ ਪਰ੍ਫਾਰਮਾ ਂਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਰੋਿਤਆ ਂਜਾ ਂਇਕੱਠ � ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਰੋਸੋਲ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਗਾਉਣਾ, 

ਚੀਕਣਾ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਗਣਤੀ � ਸਪੇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ� 2 

ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ � ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ � ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ  

ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਵਾ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈI ਖ਼ਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ � ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਜ਼ਰੀਨ � ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸਮਾਰਾਮ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 

ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਾਝਂੇ ਕਰਨ ਤ� ਸਰੱਿਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਹਰੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers


ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵਚ 

ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਜਾ ਂਇਕੱਠ ਗਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਕਲਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ 

ਿਕ ਸਰੋਤਾ ਜਾ ਂਇਕੱਠ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂ� 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪਰ੍ਬੰਧਕਾ ਂ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ � ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 

ਵਾਿਲਆ ਂ� ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਗਣਤੀ � 

ਬਾਹਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ� 2 ਮੀਟਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ � ਿਧਆਨ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ � 

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਡੋਰ-ਟ-ੂਡੋਰ ਕੈਰੋਲ ਗਾਇਨ ਟੀਅਰ 1 ਤ� 3 ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਛੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ (ਸਮੂਹਾ)ਂ ਿਵੱਚ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਛੇ ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ‘ਸਮੂਹ’ � ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ,'ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 'ਜਾ ਂਨਹ� ਤਾ ਂਸਮਾਜਕ ਨਹ� ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ । ਟੀਅਰ 4 ਿਵੱਚ ਗਾਇਕਾ ਂ� ਿਸਰਫ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤਕ ਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਉਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਤ� ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂ� ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਸ ਿਕਸੇ 

ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ � ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ 

ਦਿਹਲੀਜ਼ ਤ�। 

ਹਾਜ਼ਰੀਨ � ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸਮਾਰਾਮ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 

ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਾਝਂੇ ਕਰਨ ਤ�  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ , ਕਲਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਧ  ਅਤੇ  ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਵਰਤ� ਲਈ ਸੇਧ ਵੇਖੋ। 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july


ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ� ਘਰ ਤ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 

ਿ�ਸਮਸ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਛੋਟਾ ਂਲਾਗ ੂਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰਿਜਸਟਰਡ 

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਹੋਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 

ਦਾਇਿਰਆ ਂਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਤਾ ਂ

ਉਹਨਾ ਂ� ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਜ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸ� 25 ਦਸੰਬਰ � ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ 

ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋ। 

ਕੇਅਰ ਹਮੋਜ਼ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂ� ਿਮਲਣ ਜਾਣਾ 

ਸਾਰੇ ਟੀਅਰਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂ� ਿਮਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਸਵਾਏ ਉਸਦੇ 

ਿਜੱਥੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ ਂ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਜ਼ (ਲੰਬਕਾਰੀ 

ਪਰ੍ਵਾਹ) ਟੈਸਟਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆ,ਂ ਿਨਵਾਸੀ ਿ�ਸਮਸ ਤਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਨਾਲ ਅੰਦਰ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਿੇਟਵ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਢੁਕਵ� PPE 

ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 

ਿਪਆਿਰਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ। 

ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਅਤੇ PPE ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਂਦੂਜ ੇਕੋਿਵਡ-ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰਾ ਂ

ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ ਂਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes


ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ 

2 ਦਸੰਬਰ ਤ�, ਰਾਤ ਭਰ ਰਿਹਣ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਅਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਤੁਹਾਡ ੇ

ਟੀਅਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾ ਂਲਈ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ. 

ਜੇ ਤੁਹਾ� 25 ਦਸੰਬਰ � ਿ�ਸਮਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਉਨ�ਾ ਂ� 

ਦੇਖਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜੋਖਮਾ ਂ'ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖਤੇਰ 

ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਜਥ ੇਫੈਲਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਜ਼ਆਦਾ �ਚਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਟੀਅਰ 3, 

ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾ� ਹੇਠਲੇ ਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਖਤੇਰਾ ਂਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇ, ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਬੁਕ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆ ਂਯਾਤਰਾਵਾ ਂਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਓ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾ� ਉਸ ਪੱਧਰ (ਟੀਅਰ) ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ 

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਕੌਟਲ�ਡ, ਵੇਲਜ਼ ਜਾ ਂਨ� ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ

ਤੁਹਾ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਸਕੌਟਲ�ਡ, ਵੇਲਜ਼ ਜਾ ਂਨ� ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਤ� ਸੇਧ � ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

ਤੁਸ� 25 ਦਸੰਬਰ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਜਾ ਂਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚਲੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰਲ-

ਿਮਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਅਰ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ), 

ਿਸਵਾਏ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਅਣਿਕਆਸੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਨਾਲ 

ਰਲਾਉਣਾ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੇ ਘਰ �, ਜਾ ਂਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ � ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 

ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ-ਆਪ � ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)। ਇਸ ਿਵੱਚ �ਤਰੀ 

ਆਇਰਲ�ਡ ਜਾਣ ਜਾ ਂ�ਥ� ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਮ ਨਾਲ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://gov.wales/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19


● ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਬਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਰੁਝੇਵ� ਵਾਲੇ ਸਮ� ਤ� ਬਚੋ 

● ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬੱਚੋ 

● ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾ ਂਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਾਰ ਸਾਝਂੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਚੋ 

● ਜਦ� ਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤ� ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ੋ

● ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂ� ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਵੋ ਜਾ ਂਸਾਫ ਕਰੋ 

● ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ �ਤੇ ਇੱਕ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ � ਪਿਹਨ�  ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾ� 

ਛੋਟ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ 

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਟੀਅਰ ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸ� ਿ�ਸਮਸ ਦੀ ਿਮਆਦ 

ਦੌਰਾਨ ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਟਲ, ਹੋਸਟਲ ਜਾ ਂB&B ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ 24 ਤ� 26 

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਟੀਅਰ 3 ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸ� ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਂਆਪਣ ੇਘਰ, ਜਾ ਂ

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਮ�ਬਰਾ ਂਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਅਰ ਿਵੱਚ ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਟਲ, ਹੋਸਟਲ ਜਾ ਂB&B ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿ�ਸਮਸ 

ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ �ਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ 

'ਤੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮ� ਦੀਆ ਂਛੱੁਟੀਆ ਂਲਈ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਿ�ਸਿਮਸ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸ� ਿਜੱਥ ੇਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾ�  

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 

2 ਦਸੰਬਰ ਤ� ਤੁਸ� ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆ ਂ� ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਟੀਅਰ 3 ਿਵਚਲੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਕੰਮ, ਿਸੱਿਖਆ ਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ 

ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਟੀਅਰ ਛੱਡਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� 

ਪਿਹਲਾ ਂਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਢੁਕਵ� ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus


ਿਵਦੇਸ਼ ਤ� ਯੂਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਟ�ੈਵਲ ਕੋਿਰਡੋਰ ਪਹੰੁਚ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਗੈਰ-

ਟ�ੈਵਲ ਕੋਰੀਡਰੋ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਂਖਤੇਰ ਤ� ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਂਿਵੱਚ� ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਿਵਅਕਤੀਆ ਂ� 10 ਿਦਨਾ ਂ

ਲਈ ਖੁਦ � ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤ�, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ�ੈਵਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੂਚੀ 

ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾ ਂਇਗੰਲ�ਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਕੋਲ 5 ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਮਆਦ 

ਤ� ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ 

ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਮੁਕਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਸ� ਉਦ� ਤਕ ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇ10 ਿਦਨਾ ਂਲਈ, 

ਜਾ ਂਨੇਗੇਿਟਵ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ � ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ ੇਤੁਹਾ� 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਸ� ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਿ�ਸਮਸ ਦਾਇਰਾ 

ਨਹ� ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

25 ਦਸੰਬਰ �, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹ�। 

ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ 

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਿ�ਸਮਸ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ � ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾ ਂਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾ� ਘਰ ਤ� ਸਵੈਇੱਛੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂ

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸ� ਸਵੈਇੱਛੁਤ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂ

ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਵਚ� 

ਇੱਕ � ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਇਸ � ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ� 

ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ � ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂ

ਇਸ� ਦੂਸਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖ ਿਵਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ 

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸ � ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ । 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19


ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। 

ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ 

2 ਦਸੰਬਰ ਤ�, ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ. 

25 ਦਸੰਬਰ �, ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰਾ ਂਦੇ ਿਨਯਮ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹ�। 

 

https://www.gov.uk/volunteering/coronavirus-volunteering
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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