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तपा,को NHS न-बर: [NHS NUMBER]
आदरणीय [Patient],

.च0क1सक3य 5पमा अ1य7तै कमजोर मा:नसका ला.ग :नद> ?शका अABल 1 दे Dख पFरवतHन हुँदैछ
फे4अ
ु र7 22 मा सरकारले स9पण
ू < जनस>?याको ला@ग रािBCय DEतबGधहJको बीचमा एउटा
रोड9याप DकाPशत गRयो जसले समयसँगै कसर7 DEतबGधहJ सहज हुनेछन ् भGने बताउँ छ। यस
रोड9यापको Zह[साको Jपमा हामी अब तपा\लाई यो स@ु चत गन< स^छ_ `क तपा\लाई 1 अaDल
2021 दे bख शीdड गन< अनरु ोध गeरनेछैन।
रािBCय DEतबGधहJ तथा Pशिdडङका उपायहJ जनवर7मा सi
ु गeरएदे bख दे शका सबै भागहJमा
कोPभड-19 संkमणको सं?या उdलेखनीय Jपमा कम भएको छ र 22 PमPलयनभGदा बढ7
माEनसहJले खोपको कि9तमा एक माmा Dाnत गeरे सकेका छन। तपा\को ला@ग Pशिdडङ सिजलो
भएको @थएन भGने हामीलाई अवगत छ र यस चन
ु ौEतपण
ू < घडीमा तपा\ले गनभ
ु< एका DयासहJको
ला@ग हामी धGयवाद qापन गन< चाहGछ_।
@च`कrसकsय Jपमा अrयGतै कमजोर माEनसहJलाई Pशdड गन< अनरु ोध नगeरने भएता पEन
समद
ु ायमा अझै पEन भाइरस फैPलरहे को हुनाले तपा\ले आuनो सरु vाको ला@ग थप सजगता

अपनाउनह
ु ोस ् भGने हामी सdलाह ZदGछ_। अwयाव@धक गeरएको यस Eनदx Pशकाले सामािजकsकरण,
याmा, काम र [कुल जाने ज[ता कुराहJको yयवहाeरक चरणहJलाई समेzदछ। यी Eनयम नभएर
सdलाह हुन ्, rयसैले Eयनको पालना गनx `क नगनx भGने तपा\को रोजाइमा भर पछ< । तपा\ले यस
पmको अGrयमा र www.gov.uk/coronavirus मा पण
ू < Eनदx Pशका पाउनह
ु ु नेछ।

यस सdलाहको साथसाथै तपा\ले महामार7को समयमा सबैले पालना गनप
ु< नx EनयमहJको
पालनालाई EनरGतरता Mदनै पदH छ। यसमा अGय घरका माEनसहJसँग घल
ु Pमल हुने EनयमहJ
पद< छन ्।

1 अABल 2021 बाट लागु हुने सOलाहको सारांश
अझै yयापक Jपमा सामािजक दरू 7 कायम गनx EनयमहJ सहज नभएस9म तपा\ले गनx सामािजक
अGतर`kयाका स>?यालाई कम गन< र सामािजक दरू 7 कायम गन< नस`कने वातावरण भएका
[थलहJमा तपा\ले !बताउने समय घटाउन कोPशश गन< महrवपण
ू < हुGछ।
स9भव भएस9म घरबाटै कामलाई EनरGतरता Zदन सबैजनालाई सdलाह ZदईGछ तर घरबाट काम
गन< स^नह
ु ु Gन भने तपा\ अब काय<[थलमा उपि[थत हुन स^नह
ु ु Gछ। तपा\को रोजगारदाताले

काय<[थलमा कोPभड-19 ला{न स^ने जोbखमलाई Gयन
ू ीकरण गन< कदम चाdनु आव|यक हुGछ र

काम गदा< तपा\लाई सरु }vत रा~ उनीहJले के-क[ता उपायहJ अपनाएका छन ् सोको बारे मा बताउनु
पद< छ।
[व-रोजगार आय सहायता योजना (SEISS) झ• कोरोनाभाइरस रोजगार यथावत योजना (furlough)
लाई 30 सेnटे 9बरस9म aव[ताeरत गeरएको छ। तपा\ यस अव@धभर यो{य भईरहन स^नह
ु ु नेछ।
Pशdडको सdलाहको आधारमा अaDल 1 दे bख तपा\ बैधाEनक !बरामी भ^
ु तानी (SSP) वा रोजगार
एवं सहायता भ€ा (ESA) को ला@ग यो{य रहनु हुनेछैन।

@च`कrसकsय Jपमा अrयGतै कमजोर छाmा/छाm र aवwयाथ•हJ आuना aवwयायल वा अGय शै}vक
वातावरणमा फक<नप
ु द< छ।
को?भड-19 खोपह5
यZद तपा\ 16 बष< वा सोभGदा बढ7 उमेरको हुनह
ु ु Gछ भने तपा\ले खोपको पZहलो माmाको ला@ग

D[ताव पाईस^नभ
ु एको छ होला। तपा\ले पZहलो माmा Dाnत गनभ
ु< एको छै न भने कृपया आuनो GP
लाई स9पक< गनह
ु< ोस ्।

12 दे bख 15 वष<स9मका बालबाPलका ला@ग, [नायस
ु 9बGधी ग9भीर अपा>गता भएका
बालबाPलकाले खोप लगाउनु उ@चत हुन स^छ। यो aवकdपको बारे मा अaवभावक/बव
ु ाआमा र

ब„चाको @च`कrसक वा GP बीचमा छलफल गeरनप
ु द< छ। अनस
ु Gधान भइरहे को हुनाले 15 बष< र
सोभGदा कम उमेरका अGय बालबाPलकाहJको ला@ग खोप लगाउन सdलाह ZदईGन।

तपा\ले खोपको पZहलो माmा Dाnत गeरस^नु भएको छ भने दो…ो माmा Zदँ दा लगाउन भd
ु नह
ु ु ँदैन। दई
ु
माmा खोप लगाउनाले तपा\को सरु vाको तह वw
ृ @ध गद< छ।

कुनै पEन खोप 100% Dभावकार7 हुँदैन, तसथ< तपा\ले दई
ु माmा नै लगाईसकेपEछ पEन भaवBयमा
तपा\ कोPभड-19 को !बरामी हुनह
ु ु नेछैन भनेर पण
ू < {यारे †ट7 Zदने ठाउँ अझै छै न। तसथ<, तपा\ले

आuनो सरु vा गन<को ला@ग यस Eनदx Pशकामा D[तत
ु गeरएका थप सावधानीहJ अपनाईरहनु पद< छ।
सहायताको पहुँच
[थानीय पeरषw र सप
ु रमाकxटहJले 31 माच<स9म Pशिdडङ सdलाहको पालना गन< सहयोग गनxछन ् ।
उ^त PमEतपEछ पeरषदहJले यथास9भव सहायता Dदान गनxछन ्, यZद तपा\ले सप
ु रमाकxट डेPलभर7
[लटहJको DाथPमकता पहुँचमा दता< गनभ
ु< एको छ भने सप
ु रमाकxटहJले 21 जन
ू स9म DाथPमकता
पहुँच Dदान गनxछन ्। तपा\ले सहायताको ला@ग दता< गन< बाँकs नै छ तर सोको आव|यकता छ भने
कृपया 31 माच< Pभmमा https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-supportयहाँ गएर दता<

गनह
ु< ोस ्। यZद तपा\सँग इGटरनेट सaु वधा उपल‡ध छै न भने कृपया तपा\को [थानीय पeरषदलाई

स9पक< गनह
ु< ोस ् जसले तपा\लाई तपा\को [थानीय vेmमा उपल‡ध सहायतासँग स9पक< गराइZदन
स^नेछन ्।
31 माच< पEछ तपा\ले कोरोनाभाइरसको कारण संघष< गनप
ु< रे मा कृपया www.gov.uk/findcoronavirus-support मा जानह
ु ोस ् वा आuनो [थानीय पeरषदलाई स9पक< गरे र के सहयोग
उपल‡ध छ खोजी गनह
ु< ोस ्।
SवाSTय र Sयाहारमा पहुँच
कृपया NHS खल
ु ा छ र हामी तपा\लाई आव|यक भएका सबै NHS सेवाहJ पहुँच गन< जार7 रा~

अनरु ोध गछˆ भGने कुरा याद रा~ुहोस ्। तपा\लाई ए^लै yयव[था Pमलाउने Dयास गनभ
ु< Gदा NHS
Dयोग गनु< सरु }vत हुGछ।

तपा\ आuनो [वा[‰यमा कोPभड-19 को Dभाव बारे @चिGतत हुनह
ु ु Gछ भने, आuनो GP,

अ[पतालको @च`कrसकसँग कुरा गनह
ु< ोस ् वा NHS111 Dयोग गनह
ु< ोस ्। मwदत र सहायता पहुँच गनx
बारे थप जानकार7 संल{न माग<दश<नमा फेला पान< स`कGछ।

भAवUयमा यो :नद> ?शका पFरवतHन भएमा तपाईलाई स-पकH गनH
कृपया तपा\को GP मा तपा\को घरको ठे गाना र यZद स9भव भएमा yयि^तगत इमेल ठे गाना सZहत
अ@धक नवीनतम स9पक< aववरणहJ छन ् भनी सEु नि|चत गनह
ु< ोस ् जसकारण हामीले भaवBयमा
माग<दश<नहJ पeरवत<न भएको अव[थमा तi
ु Gतै स9पक< गन< स^छ_।
फेeर पEन, हामी आफ•लाई र अJलाई सरु }vत रा~मा तपा\को Dयासको ला@ग तपा\लाई धGयवाद
ZदGछ_।
भवद7य,

MATT HANCOCK
[वा[‰य र सामािजक [याहारको राŠय स@चव

ROBERT JENRICK
आवास, समद
ु ायहJ र [थानीय
सरकारको राŠय स@चव

यो पX Aव?भ7न भाषा र ढाँचामा उपल\ध हुनक
ु ा साथै GOV.UK मा गएर सिजलैसँग
प`न स0कनेछ। अbडयो, cेलd, ठूलो AB7टको ला.ग
RNIB लाई 0303 1239999 मा फोन गनह
ुH ोस ्

.च0क1सक3य 5पमा अ:त कमजोर मा:नसह5को ला.ग :नर7तर सOलाह
(1 अABल 2021)

Pशिdडङ सdलाह 31 माच<देbख रािBCय Jपमा बGद हुँदैछ। 1 अaDलदे bख Pशdड गन< आव|यक छै न

तर तपा\ले aवwयमान रािBCय DEतबGधहJ अGतग<तका सबैका ला@ग लागु हुने EनयमहJको पालना
भने गनiपछH ।

सरकारले 'कोPभड-19 DEत`kया-ि[Dङ 2021' DकाPशत गरे को छ जसले इं{dया†डको वत<मान
लकडाउनबाट यो रोड9यापलाई yयवि[थत गद< छ। यसले समयkमसँगै DEतबGधहJ कसर7 सहज
हुनेछन ् भGने बताउँ छ। तपा\ले यहाँ गएर 'रोड9याप' खोजेर यी EनयमहJ फेला पान< स^नह
ु ु Gछ
www.gov.uk/coronavirus।
तपा\ले सबैलाई लागू हुने रािBCय DEतबGधहJको पालनालाई EनरGतरता Zदनप
ु छ< । हामी

@च`कrसकsय Jपमा अEत कमजोर माEनसहJलाई आuनो सरु vाको ला@ग थप सावधानीहJ

अपनाउन पEन सdलाह ZदGछ_। तपा\लाई भाइरस संkमण हुने जोbखम Gयन
ू ीकरण गन< तल उdलेख
गeरएका yयवहाeरक चरणहJको पालना गन< पEन सdलाह ZदईGछ।
घर?भX र बाMहरको सामािजक3करण
सामािजक दरू 7 कायम गनx, EनयPमत हात धन
ु े र अनह
ु ारमा नछुने काय<हJलाई जार7 रा~ुहोस ्।
आफूले गनx सामािजक अGत`k<याका स>?याहJलाई घटाउनह
ु ोस ्। तपा\ले जEत कम सामािजक
अGत`k<याहJ गनह
ु< ु Gछ rयEत नै कोPभड-19 संkमणको जोbखम कम हुGछ।

EनयमहJले तपा\लाई आuनो घरकाभGदा बाZहरका माEनसहJलाई भेzन ZदएपEछ तपा\ले
उनीहJलाई बाZहर भेzदा कोPभड-19 संkमण हुने जोbखम कम हुGछ।
तपा\लाई अJलाई घरPभm भेzन Zदएमा उ^त vेmलाई ‹याल खोलेर ताजा हावा आवतजावत गन<
स^ने बनाउनह
ु ोस ्। aव[तत
ृ जानकार7को ला@ग कृपया कोPभड-19: घरPभmका vेmहJमा भेिGटलेसन
Eनदx Pशका हे नह
ु< ोस ्।

सामािजक दरू 7 कायम गन< कZठन हुने ठाउँ हJमा वा अJ माEनसहJका `kयाकलापहJले सामािजक
दरू 7 कायम गन< कZठन हुने ठाउँ हJमा आफूले !बताउने समय कम गनह
ु< ोस ्।

तपा\ले सहायता बबलहJ र बाल[याहार बबलहJ बनाउन वा aवwयमान rय[ता बबलहJलाई जार7
रा~ स^नह
ु ु Gछ।
तपा\ले कोरोनाभाइरसको फैलावटलाई कसर7 रो^ने बारे मा अनलाईनमा aव[तत
ृ जानकार7 Dाnत
गन< स^नह
ु ु Gछ।
काम
स9भव भएस9म सबैजनालाई अZहले घरबाटै काम गन< अनरु ोध गeरGछ।
तपा\ घरबाट काम गन< स^नह
ु ु Gन भने, तपा\ काममा जान स^नह
ु ु Gछ। तपा\को रोजगारदाताले

काय<[थलमा कोPभड-19 ला{न स^ने जोbखमलाई Gयन
ू ीकरण गन< कदम चाdनु आव|यक हुGछ र

काम गदा< तपा\लाई सरु }vत रा~ उनीहJले के-क[ता उपायहJ अपनाएका छन ् सोको बारे मा बताउनु
पद< छ। केह7 रोजगारदाताहJले यी उपायका Zह[साको Jपमा आuना कामदारहJको EनयPमत पर7vण
गराउन स^छन ्। तपा\ले कसर7 काममा जाने र कामबाट फक<ने भGने कुरामा पEन ब‹
ु न स^नह
ु ु Gछ,
ज[तै, yय[त समयमा साव<जEनक यातायात Dयोग नगन< स9भव छ/छै न।

रोजगारदाताहJले कसर7 काय<[थललाई कोPभडसरु }vत बनाउन स^छन ् लगायत उनीहJले कसर7
सामािजक दरू 7 कायम गन< स^छन ् रं तपा\को काय<[थलमा जोbखम yयव[थापनको Dणाल7 भGने

aवषयमा छुzटै सरकार7 Eनदx Pशका पEन जार7 गeरएको छ। [वा[‰य तथा सरु vा काय<कार7 (HSE) ले
कमजोर कामदारहJको सरु vा लगायत काय<[थलमा कसर7 जोbखम Gयन
ू ीकरणका बारे मा कुरा गनx
स9बGधी रोजगारदाता र कामदारहJलाई सझ
ु ावका !बषयमा पEन Eनदx Pशका DकाPशत गरे को छ।

तपा\लाई घरमा वा काय<[थलमा काम गन< सहयोग चाZहएको छ भने, तपा\ले कामको पहुँचकाला@ग
आवेदन Zदन स^नह
ु ु Gछ। कामको पहुँचले अपा>गता स9बिGधत कामका अEतeर^त लागतहJको
ला@ग सहायता Dदान गद< छ जन
ु मानक yयावहाeरक समायोजनहJ बाZहरका हुGछन ् र
रोजगारदाताले Dदान गनप
ु< छ< ।

यस कोरोनाभाइरस रोजगार धारण योजना (furlough) 30 सेnटे 9बरस9म aव[ताeरत गeरएको छ।
Pशिdडङ रो`कए पEन तपा\ले आuना रोजगारदाताको सहमEत Pलएर यस अव@धभर यो{य रZहरहन
स^नह
ु ु नेछ। यस [व-रोजगार आय सहायता योजना (SEISS) पEन 30 सेnटे 9बरस9म aव[ताeरत
गeरएको छ।

Pशdडको सdलाहको आधारमा अaDल 1 दे bख तपा\ बैधाEनक !बरामी भ^
ु तानी (SSP) वा रोजगार
तथा सहायता भ€ा (ESA) को ला@ग यो{य रहनु हुनेछैन। यो{यता सत<हJ परू ा गन<को ला@ग तपा\

कोरोनाभाइरस वा अGय [वा[‰य सम[याका कारण !बरामी भएर काममा जान असमथ< हुनु भएमा
तपा\ SSP वा ESA को ला@ग यो{य हुन स^नह
ु ु नेछ। तपा\ काममाआuनो [वा[‰य र सरु vाको

बारे मा @चिGतत हुनह
ु ु Gछ भने तपा\ले उ^त कुरा काय<[थलको यEु नयनमा HSE वा आuनो [थानीय
सरोकारवालासँग उठाउन स^नह
ु ु Gछ। रोजगारदाताहJले कोPभड-19 को जोbखम yयव[थापन

नगeररहे का ठाउँ मा HSE र [थानीय सरोकारवालाहJले काम गछ< न ् जसमा aवशेष सdलाहको
yयव[था, Dवत<न सच
ू ना जार7 गनx, कुनै अŒयासहJ सरु }vत नभएस9मका ला@ग Eतनलाई रो^ने
आZद ज[ता कामहJ पद< छन ्, Dवत<न सच
ू नाहJसँग कामको तालमेल नPमलेमा यसले काय<वाह7
समेत Eन9rयाउन स^छ।
aवwयमान रोजगार अ@धकार DाJपले aवभेद, अन@ु चत Jपमा रोजगार7बाट Eनकाdने एवं DEतबGध
aवiwधका सरु vाहJ Dदान गछ< न। कोरोनाभाइरस (कोPभड-19) को कारण काममा अनप
ु ि[थत हुने
aवषयमा रोजगारदाता र कामदारहJको ला@ग aवशेष Eनदx Pशका DकाPशत भएको छ।

नागeरक सdलाह ‡यरु ो सँग पEन काममा तपा\का अ@धकारहJ र काय<[थलमा कसर7 सम[याहJ

समाधान गनx बारे मा सच
ू ना रहे को हुGछ। तपा\सँग तपा\को खास अव[था एवं रोजगार अ@धकारका

बारे मा सरोकारहJ छन ् भने Acas वेबसाइट मा गएर वा Acas हे dपलाइनको 0300 123 1100 मा
फोन गरे र पEन सdलाह Pलन स^नह
ु ु Gछ।

Aवlयालय, कलेज तथा अ7य शैmnक संSथाह5
@च`कrसकsय Jपमा अrयGतै कमजोर छाmा/छाmहJ आuना aवwयायल वा अGय शै}vक सं[थाहJमा
फक<नप
ु द< छ। @च`कrसकsय Jपमा अrयGतै कमजोर माEनसहJसँग ब[ने बालबाPलकाहJले Pशdड
गनु< पद• न र 8 माच<मा aवwयालय वा कलेज फ`क<सकेको हुनप
ु नx हो।

ती4 पा|व< Dवाह पर7vणहJको Dयोगले हामीलाई लvण नभएका कोरोनाभाइरस (कोPभड-19) का
!बरामीहJको पZहचान गन< सvम तd
ु याउँ छ जसले सबै संkमणका ते…ो चरण बनाउँ छ। लvणaवह7न
संkमणहJ फेला पानक
ु< ा साथै सामािजक दरू 7 ज[ता संkमण रोकथाम र EनयGmणका उपायहJले
भाइरसलाई फैलनबाट रो^न मwदत गद< छ।

तसथ<, Pशvण काय<दलको [वा[‰यको सरु vा गनु< र [कुल र कलेजमा स9भाaवत धेरै कम<चार7,
aवwयाथ• तथा छाm/छाmाहJ रा~को ला@ग हामीले aवwयालय र कलेजहJमा Žत
ु पा|व< Dवाह
कोरोनाभाइरस (कोPभड 19) पर7vण उपल‡ध गराएका छ_। पा|व< Dवाह पर7vण घर, बाल [याहार
गह
ृ , DाथPमक र मा•यPमक aवwयालयका aवwयाथ•हJको सहायता बबल, DाथPमक र मा•यPमक
[कुल कम<चार7हJको घर, बाल [याहार गह
ृ र सहायता बबलमा Pसधै Dाnत गन< पEन स`कGछ। यस
पर7vणले समद
ु ायका @च`कrसकsय Jपमा अrयGतै कमजोर माEनस र उनीहJका पeरवारहJलाई
पEन सरु }vत रा~ मwदत गनxछ।
लvणaवह7नहJको पर7vणको साथै मा•यPमक aवwयालय र कलेजहJले कोPभड-19 फैलने
जोbखमलाई Gयन
ू ीकरण गन< aवPभGन सरु vाrमक उपायहJपEनं संचालन गeररहे का छन ्। EयनीहJमा
सामािजक दरू 7, हात धन
ु े, खास अव[था, बबलहJमा मा[क लगाउने, सरसफाईमा सध
ु ार गनx र
भेिGटलेसन र संkमण पिु Bट भएकाहJको yयव[थापन गनxकुराहJ पद< छन।
याXा
साव<जEनक यातायात Dयोग गन< जJJ भएमा छुट नपाएस9म तपा\ले मा[क लगाउन आव|यक
छ। आफूले भेzने माEनसहJको स>?या घटाउन yय[त समयभGदा बाहे कको सम[यमा याmा
गनx गनह
ु< ोस ्।
तपा\ले याmा गनप
ु< नx भएमा, स^नह
ु ु Gछ भने Zह•नह
ु ोस ् वा साइकलमा याmा गनह
ु< ोस ्। लामो

याmाहJको ला@ग वा तपा\ Zह•न वा साइकलमा याmा गन< असमथ< हुनह
ु ु Gछ भने तपा\को निजकै
स9पक<मा आउने माEनसहJको सं?या कम गनx कोPसस गनह
ु< ोस ्।

कृपया आuनो घर वा सहायता बबलभGदा बाZहरका माEनसहJसँग कार साझा नगनह
ु< ोस ् र
zया^सीहJको Dयोग गदा< मा^स लगाउन न!बस<नह
ु ोस ्।
पसल र फाम>सीह5मा जाँदा
तपा\लाई पसल नजानु भनेर DEतबGध नलगाइए पEन तपा\ले खाना र आव|यक `कनमेलको ला@ग
अनलाइन डेPलभर7 Dयोगलाई जार7 रा~ वा पeरवार र साथीभाइहJसँग Eनभ<र गन< स^नह
ु ु Gछ। तपा\
पसल वा फामxसीहJमा जानभ
ु यो भने Zदनको शाGत समयमा जाने गनह
ु< ोस ्। तपा\ छुटमा नपरे स9म
तपा\ले पसल जाँदा मा[क लगाउनु पछ< ।

यZद तपा\ले Pशिdडङ सहायता वेबसाइट Dयोग गरे र वा तपा\को पeरषदमाफ<त माच< 31 स9ममा
सप
ु रमाकxट डेPलभर7 [लटहJमा DाथPमकता पहुँच दता< गeरस^नु भएको छ भने सहभा@ग

सप
ु रमाकxटहJले 21 जन
ू स9मDाथPमकता पहुँच Dदान गनx कुरामा हामी ढु^क छ_। यो PमEतपEछ
माEनसहJले सप
ु रमाकxटबाट डेPलभर7हJ बक
ु गन< जार7 गन< स^नेछन ्।

माच< 31 अगा‘ड तपा\लाई खानेकुरा र अrयाव|यक साम’ी खeरद गनx पहुँचको ला@ग सहायता
चाZहएमा तर आफ“ वा साथीभाइ, पeरवार वा अGय सहायता स”जाल माफ<त यसको DबGध गन<

नस^नु भएमा तपा\ले 31 माच<भGदा अगा‘ड Pशिdडङ सहायता वेबसाइटबाट सप
ु रमाकxट डेPलभर7
[लटहJमा DाथPमकता पहुँच दता< गन< स^नह
ु ु नेछ, www.gov.uk/coronavirus-shieldingsupport 31 माच<को म•यरात पछा‘ड तपा\ले यो वेबसाइट Dयोग गरे र दता< गन< स^नह
ु ु Gन।

तपा\को ला@ग औष@धहJ dयाइZदनको ला@ग तपा\ले अझै साथी, पeरवार वा [वयंसेवकहJलाई
अ–ाउन स^नह
ु ु Gछ।
यो सेवा चाहनेहJको ला@ग सहायता गन<को ला@ग अझै NHS [वयंसेवक DEतवाद7हJको काय<kम
उपल‡ध छ। [वयंसेवकहJले `कनमेल, औष@ध र अGय अrयाव|यक साम’ीहJहJ ओसारपसार
गeरZदन स^छन ्। aव[तत
ु s 8 बजेस9म हnताको 7 Zदन
ृ जानकार7को ला@ग !बहान 8 बजेदेbख बेलक
0808 196 3646 मा फोन गनह
ु< ोस ् वा www.nhsvolunteerresponders.org.uk जानह
ु ोस ्।

तपा\को [थानीय vेmमा तपा\ले सहायता Dाnत गन< स^ने अGय [वेि„छक वा सामद
ु ाEयक सेवाहJ
पEन हुन स^छन ्।

यMद तपा,लाई थप सेवा र सहायता चाMहएमा
तपा\ले आफू सरु }vत रहन आव|यक सेवा र सहायता Dाnत गeरराहनु महrवपण
ू < हुGछ। सामािजक
सेवा र @च`कrसा सेवाका DदायकहJ सेवाहJ खल
ु ा र सरु }vत रा~का ला@ग सकेस9म
ला@गपरे का छन ्।

तपा\ले आuनो aवwयमान [वा[‰य अव[थाको ला@ग NHS बाट EनरGतर सहयोग Dाnत गनप
ु< द< छ।

तपा\ घरबाट धेरै NHS सेवाहJ पहुँच गन< स^नह
ु ु नेछ, दोहोeरने Eनधा<eरतहJ अड<र गनx वा अनलाइन
परामश< माफ<त तपा\को [वा[‰य पेशव
े रलाई स9पक< गन<सZहत। थप जानकार7का

ला@ग www.nhs.uk/health-at-home मा जानह
ु ोस ् वा NHS अनD
ु योग डाउनलोड

गनह
ु< ोस ्। तपा\लाई तrकाल @च`कrसा आव|यकता छ भने, NHS 111 मा कल गनह
ु< ोस ् वा @च`कrसा
आपतकाल7नका ला@ग, 999 डायल गनह
ु< ोस ्।

तपा\ले आuनो मानPसक [वा[‰यको पEन हे रचाह गनु< महrवपण
ू < हुGछ। सdलाह र yयावहाeरक
चरणहJको ला@ग Drयेक aवचारको मह˜व छ वेबसाइटमा जानह
ु ोस ् जन
ु तपा\ यस महामार7को

समयमा आuनो [वा[‰यलाई सहयोग गन< र तपा\को मानPसक [वा[‰यलाई yयवि[थत गन< Pलन
स^नह
ु ु Gछ। यस Let’s Talk Loneliness वेबसाइटमा तपा\लाई उपयोगी हुनस^ने धेरै Dकारको,
उपाय, सdलाह र अGय …ोतहJ छन ्।

तपा\ वा तपा\ले [याहार गनx कोह7 yयि^तले मानPसक [वा[‰यस9बGधी जZटलता अनभ
ु व गद•

हुनह
ु ु Gछ भने, हामी तपा\लाई [थानीय [वा[‰य सेवाकम•लाई तi
ु Gतै स9पक< गन< अनरु ोध गछˆ।
NHS मेGटल हे dथ C[टले सबै उमेरका माEनसहJलाई आव|यक पनx मwदत पय
ु ा<उन 24/7 टे Pलफोन
लाइनहJ संचालन गरे को छ।

तपा\को दै Eनक आव|यकताहJमा सहयोग गनx कुनै पEन [याहारकता< वा आगGतक
ु हJले भेटघाट
गन< जार7 रा~ स^दछन ्। EतनीहJले सामािजक दरू 7 Eनदx Pशका पालना गनप
ु< छ< जहाँ निजक वा
yयि^तगत स9पक<को आव|यक छै न।

तपा\ले ऊजा< सnलायरबाट पEन अEतeर^त सहायता Dाnत गन< स^नह
ु ु Gछ। Ofgem को Eनयामक

अनस
ु ार ऊजा< आपEू त<कता<हJले अušयारा पeरि[थEतहJमा ’ाहकहJलाई सेवा पय
ु ा<उने DाथPमकता

सेवा दता< भGने रिज[टर रा~ जiर7 छ। यZद तपा\ @च`कrसकsय Jपमा अrयGतै कमजोर yयि^त हो
भने यो दता<मा संल{न हुन स^नह
ु ु Gछ। यस दता<मा कसर7 जो‘डने र तपा\का आपत
ू •कता<ले तपा\लाई
कसर7 अEतeर^त सेवा Dदान गद< छन ् भGने बारे मा aव[तत
ृ जानकार7 Pलनको ला@ग कृपया Ofgem
को वेबसाइटमा जानह
ु ोस ्।

टे Pलकम DदायकहJले पEन Ofcom को Eनयम अनस
ु ार आuना संकटासGन ’ाहकहJलाई मwदत

गन< आव|यक छ। यस दता<मा कसर7 जो‘डने र तपा\का सnलायरले तपा\लाई कसर7 अEतeर^त सेवा
Dदान गद< छन ् भGने बारे मा aव[तत
ृ जानकार7 Pलनको ला@ग, कृपया Ofgem को
वेबसाइटमा जानह
ु ोस ्।

