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ਤੁਹਾਡਾ NHS ਨੰਬਰ: [NHS ਨੰਬਰ]
ਪਪਆਰੇ [ਰੋਗੀ],

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰਲ
ੈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਰਹਾ ਹੈ
22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪਰਕਾਪ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ
ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਪਕਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਪਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਕ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਕਉਂਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਨਵਰੀ ਪਵਿੱ ਚ ਪਲਆਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਪਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਘਿੱ ਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਪਮਪਲਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਪਸਨ ਦੀ ਘਿੱ ਟੋਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਿੁਰਾਕ ਲਿੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਿਾ ਨਹੀਂ ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਭਾਂਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਫਰ ਵੀ
ਪਸਫਾਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਜਦੋਂ ਪਕ ਵਾਇਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਫੈਲ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਵਾਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਸਕਲ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪਨਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਪਕ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ
ਹੋ ਪਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ www.gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਪਮਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਪਰਆਂ ਲਈ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਵਪਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਪਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਾਰ।
ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਪਕ ਸਮਾਪਜਕ ਦਰੀ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਵਸਪਤਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਯਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਪਰਨ ਹੈ
ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਪਿਆ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਰਿੱ ਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਪਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ।
ਹਰੇਕ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ 'ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਜੋਪਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਬੂੰਪਧਤ ਕੀਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਪਵਚ ਸਮਰਿੱ ਥ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜੌਬ ਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਫਰਲੋ ) ਨੂੰ 30 ਪਸਤੂੰ ਬਰ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ
ਆਮਦਨੀ ਸਮਰਥਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ
ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਨੂੰ ਨੀ ਰੋਗ ਤਨਿਾਹ (SSP) ਜਾਂ
ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਭਿੱ ਤੇ (ESA) ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ।ੇ

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਵਪਦਿੱ ਅਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਪਸ
ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਵਡ-19 ਵੈਕਰਸਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਵੈਕਪਸਨ ਦੀ ਪਪਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਪਮਲ
ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੀ ਪਪਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਪਨਊਰੋ-ਪਵਕਲਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਪਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ GP ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਪਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਿੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਪਸਨ
ਦੀ ਹਾਲੇ ਪਸਫਾਪਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿੁਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਫਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਪਸਨ ਦੀ ਦਸਰੀ ਿੁਰਾਕ ਲੈ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਣ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਪਿਆ ਦਾ ਪਿੱ ਧਰ ਹੋਰ ਵਿੱ ਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਪਸਨ 100% ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਿੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ,
ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੀ ਗਰੂੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਪਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸੁਰਿੱਪਿਆ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਵਿੱ ਚ ਪਨਰਧਾਰਤ ਵਾਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈ ਣਾ
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ
ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ 31 ਮਾਰਚ ਤਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਗੇ। ਕਾਊਂਸਲ ਇਸ ਪਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ ਪਡਲੀਵਰੀ ਸਲੌ ਟ ਲਈ ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ
ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰ ਪਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਮਾਰਪਕਟ 21 ਜਨ ਤਿੱ ਕ ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋ ੜਵੂੰ ਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਿੱ ਕ
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੂੰ ਟਰਨੈੱਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਥਾਨਕ ਿੇਤਰ ਪਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਨਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
www.gov.uk/find-coronavirus-support 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਕ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ
ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਪਕ NHS ਖੁੱ ਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ
ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਜਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਪਜਿੱ ਠਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ NHS
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸਹਤ 'ਤੇ ਕੋਪਵਡ -19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪਚੂੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ GP, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ

ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਜਾਂ NHS111 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਿੱਥੀ ਕੀਤੇ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਰਵੱ ਖ ਰਵੱ ਚ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ GP ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਅਿੱ ਪ ਟ ਡੇਟ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਪਨੈੱਜੀ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇਓ, ਤਾਂਪਕ ਭਪਵਿੱ ਿ ਪਵਿੱ ਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਪਫਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਪਜਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਪਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਪ਼ਿ਼ਿਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ,

ਮੈਟ ਹੈਨਕੋਕ
ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ

ਰੋਬਰਟ ਜੇਨਰਰਕ
ਘਰ, ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ

ਇਹ ਪ੍ੱ ਤਰ GOV.UK 'ਤੇ ਈਜੀ ਰੀਡ ਸਮੇਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਰਵੱ ਚ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਡੀਓ, ਬਰੇਲ, ਵੱ ਡੇ ਰਪ੍ਰੰ ਟ ਲਈ RNIB ਨੂੰ 0303 1239999 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰਨਰੰ ਤਰ ਸਲਾਹ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021)
ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਵਿੱ ਚ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧਾਂ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਲਈ ਲਾਗ ਪਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੋਪਵਡ-19 ਪਰਸਪੌਂਸ - ਸਪਪਰੂੰ ਗ 2021' ਨੂੰ ਪਰਕਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋਪਕ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਪਵਿੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ

ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧ ਹਟਾਏ

ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ www.gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 'roadmap' ਲਈ ਿੋਜ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਤੀਬੂੰ ਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋਪਕ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੱਪਿਆ ਕਕਨ ਲਈ ਵਾਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ
ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਗਏ
ਪਵਹਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ
ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰਿੱ ਿੋ, ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਿੱ ਚੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਪਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਪਜਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਜੂੰ ਨੀਆਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਪਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਪਨਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਪਵਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਤਰਾ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਮਲਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੂੰ ਦਰ ਪਮਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਗਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਾਤਾਨੁਕਪਲਤ ਕਰਕੇ ਰਿੱ ਿੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਿੜਕੀ ਿੋਲ ਕੇ ਰਿੱ ਿੋ। ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਪਵਡ19: ਅੂੰ ਦਰਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਿ।ੋ

ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਪਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਪਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ
ਪਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਮਾਪਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਦਾ ਸਮਥਰਨ ਸਮਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਸਮਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱ ਥੇ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੰ ਮ
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ ਹਰ ਪਕਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ 'ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿੇ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਜੋਪਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ
ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਪਰਬੂੰਪਧਤ ਕੀਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਪਵਚ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਪਕਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਭੀੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਵਜਪਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱ ਿਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਪਕ ਪਕਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਪਵਡ19 ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਕ ਉਹ ਸਮਾਪਜਕ ਦਰੀ ਪਕਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱ ਚ ਜੋਪਿਮ ਪਰਬੂੰਧਕ ਦਾ ਪਸਸਟਮ ਪਕਵੇਂ ਪਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਪਿਆ
ਪਰਬੂੰਧਕ ਨੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਪਵਿੇ ਜੋਪਿਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਪਵਿੱ ਚ
ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਮਜੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਰਕਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਵਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਟ ਵਰਕ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਕੂੰ ਮ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਵਕਲਾਂਗਤਾ-ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਵਾਧ ਿਰਪਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਕਸੇ
ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਮਆਰੀ ਵਾਜਬ ਪਵਵਸਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜੌਬ ਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਫਰਲੋ ) ਨੂੰ 30 ਪਸਤੂੰ ਬਰ ਤਿੱ ਕ ਵਧਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਮਆਦ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਰਪਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਪਮਆਦ ਰੁਿੱ ਕ ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ

ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਸਪਹਮਤ ਹੋਣ। ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (SEISS) ਨੂੰ ਵੀ 30 ਪਸਤੂੰ ਬਰ ਤਿੱ ਕ
ਵਧਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ।

1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਰੋਗ ਤਨਿਾਹ (SSP) ਜਾਂ
ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭਿੱ ਤੇ(ESA) ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਤੁਸੀਂ SSP ਜਾਂ ESA ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਪਵਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਸਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ
ਸੁਰਿੱਪਿਆ ਬਾਰੇ ਪਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਯਨੀਅਨ, HSE ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ
ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਜਿੱ ਥੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਪਵਡ-19 ਦੇ ਿਤਰੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉੱਥੇ HSE ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਪਧਕਾਰੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋਪਕ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨ, ਲਾਗ ਸਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ, ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਪਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਿੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਜਿੱ ਥੇ ਵਪਾਰ ਲਾਗ ਸਚਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਅਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਪਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਜਾ
ਭੁਗਤਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਪਧਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਪਿੱ ਿਪਾਤੀ ਬਰਿਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਪਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਪਵਰੁਿੱ ਧ ਸੁਰਿੱਪਿਆ ਪਦੂੰ ਦੇ
ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੇਪਵਡ-19) ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੌਜਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।
ਨਾਗਪਰਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਪਬਊਰੋ ਕੋਲ ਕੂੰ ਮ ਪਵਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਕ ਕੂੰ ਮ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਵਿੇ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਪਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਸ਼ੇਸ਼

ਸਪਥਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, Acas ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ
ਕੇ ਜਾਂ Acas ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0300 123 1100 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ।
ਸਕੂਲ, ਕਾਲੇ ਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵੱ ਰਦਅਕ ਸੈਰਟੰ ਗਸ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ

ਪਵਪਦਿੱ ਅਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿੱ ਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਪਹੂੰ ਦੇ

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ ਤਿੱ ਕ ਸਕਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਜ ਵਾਪਪਸ
ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰੈਪਪਡ ਲੇ ਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਪਵਡ-19) ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋਪਕ ਸਾਰੇ ਮਾਮਪਲਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਹੋਰ
ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਨਯੂੰ ਤਰਨ ਪੈਮਾਨੇ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਸਮਾਪਜਕ ਦਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਬਨਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਲਿੱਭਣ
ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਲਈ ਅਪਧਆਪਨ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਸਹਤ ਸੁਰਿੱਪਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜ ਪਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਵ ਤੌਰ
'ਤੇ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਟਾਫ, ਬਿੱ ਪਚਆਂ, ਅਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਕਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜ ਲਈ ਰੈਪਪਡ
ਲੇ ਟਰਲ ਫਲੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਪਵਡ-19) ਜਾਂਚਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੇ ਟਰਲ ਫਲੋ ਜਾਂਚ ਘਰ,
ਪਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕਲ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਪਰਵਾਰਾਂ, ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ
ਸਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਮਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਮੁਦਾਇ ਪਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਪਰਵਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਬਨਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜ ਕੋਪਵਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਪਿਮ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ
ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੱਪਿਆਤਮਕ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਮਾਪਜਕ
ਦਰੀ, ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ, ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਥਤੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਹਾਂ, ਸਫਾਈ
ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਪਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਪਲਆਂਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਵਜਪਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੀ
ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਪਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਦੇ ਘੂੰ ਪਟਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱ ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੋ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੂੰਮੀ ਯਾਤਰਾ
ਲਈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਪਵਿੱ ਚ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਪਕਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ
ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਸੀਆਂ ਰਵੱ ਚ ਜਾਣਾ
ਜਦਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਰਰੀ ਸ਼ੌਪਪੂੰ ਗ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ
ਪਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਸੀ ਪਵਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਦਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਪਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਿੱ ਕ ਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਿੱ ਕ
ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ ਪਡਲੀਵਰੀ ਸਲੌ ਟ ਤਿੱ ਕ ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰ ਪਲਿੱਤਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ 21 ਜਨ ਤਿੱ ਕ
ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਗੇ। ਇਸ ਪਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਅਕਤੀ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ ਤੋਂ
ਪਡਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਰਰੀ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ
ਪਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਪਵਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਫਰ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਿੱ ਕ www.gov.uk/coronavirusshielding-support 'ਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਪਕਟ ਪਡਲੀਵਰੀ ਸਲੌ ਟ ਤਿੱ ਕ ਪਰਾਥਪਮਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਰਪਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਪਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਪਾਓਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਫਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਵਲੂੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮੂੰ ਗਵਾਣ ਲਈ ਕਪਹਣਾ ਚਾਹੋਗ।ੇ
NHS ਵਲੂੰਟੀਅਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੋ ੜਵੂੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਲੂੰਟੀਅਰ ਸ਼ੌਪਪੂੰ ਗ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰਰੀ ਵਸਤਆਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਅਤੇ ਪਡਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਿੱ ਤੋਂ ਪਦਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 0808 196 3646 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਸਵੈ-ਹਵਾਲਾ ਪਦਓ ਜਾਂ www.nhsvolunteerresponders.org.uk ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਿੇਤਰ
ਪਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਵਲੂੰਟੀਅਰ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਜੂੰ ਨਹਾਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੋ ਪਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ
ਅਤੇ ਪਸਹਤਮੂੰ ਦ ਰਪਹਣ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਮਾਪਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਜੂੰ ਨਾਂ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿੁਲਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ
ਰਪਹਣ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜਦਾ ਪਸਹਤ ਸਪਥਤੀਆਂ ਲਈ NHS ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ
ਤੋਂ ਕਈ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਜਸ ਪਵਿੱ ਚ ਦੁਹਰਾਓ ਨੁਸਪ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ
ਸਲਾਹ-ਮ਼ਿਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਸਹਤ ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਈ www.nhs.uk/health-at-home 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ NHS ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤਕਾਲ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ NHS ਨੂੰ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲ ਲਈ, 999 ਡਾਇਲ
ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰਿੱ ਿਣਾ ਵੀ ਜਰਰੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਵਵਹਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਲਈ Every Mind
ਂ ਮੈਟਰਜ) ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਪਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ
Mattters (ਐਵਰੀ ਮਾਈਡ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। Let’s Talk Loneliness (ਲੈ ਟ੍ਸ ਟਾਕ ਲੋ ਨਲੀਨੈੱਸ) ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਜਸ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਸੂੰ ਕਟ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ ਪਰਹਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NHS
ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਟਰਿੱ ਸਟਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜਵੂੰ ਦ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ 24/7 ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜਮਰਹਾ ਦੀ ਲੋ ੜਾਂ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਮਲਣਾ
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਜਿੱ ਥੇ ਨਜਦੀਕੀ ਜਾਂ ਪਨੈੱਜੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਨਹਾਂਨੂੰ ਸਮਾਪਜਕ ਦਰੀ ਦੇ
ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧ ਸਹਾਉਤਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਬੂੰਧਕ Ofgem ਵਿੱ ਲੋਂ
ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਕਮਜੋਰ ਸਪਥਤੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਰਾਥਪਮਕ ਸੇਵਾ ਰਪਜਸਟਰ ਨਾਮ ਦਾ

ਇਿੱ ਕ ਰਪਜਸਟਰ ਹੋਵ।ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪਵਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਪਜਸਟਰ ਪਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਕ ਰਪਜਸਟਰ ਪਵਿੱ ਚ ਪਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
Ofgem ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਪਰਬੂੰਧਕ Ofcom ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਟੈਲੀਕੋਮ ਪਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਜੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।
ਵਾਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਕਮਜੋਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ofcom ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

