ਸੇਧ

(COVID-19) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿੱਲੋਂ:

ਕੈਵਬਨੇ ਟ ਆਵਿਸ

ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ:

29 ਮਾਰਚ 2021

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ:

12 ਅਪਰੈਲ 2021, ਸਾਰੇ ਅਿੱਪਡੇਟ ਵੇਖੋ

ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਇੰਗਲੈਂ ਡ (ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡਲਈ ਸੇਧ ਵੇਖ)ੋ

ਵਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ

12 ਅਪਰੈਲ: ਕੀ ਬਦਵਲਆ ਹੈ
ਆਪਿੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਿਾ
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਿਾ
ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਮਲਿਾ (6 ਦਾ ਵਨਯਮ)
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰੇ
ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਿਾ
ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਿਾਿਾ
ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
ਕਸਰਤ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀ
ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਿੁੜੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ
ਵਵਆਹ ਅਤੇ ਵਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ
ਪੂਿਾ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ
ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੌਰੇ
ਰਾਤ ਭਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਿਾ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਯੂਕੇ, ਵਰਪਬਵਲਕ ਆਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਇਲੈਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ
ਘਰ ਬਦਲਿਾ
ਵਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਡਰ ਾਇਵਵੰਗ ਲੈਸਨ ਅਤੇ ਡਰ ਾਇਵਵੰਗ ਵਸਿੱਖਿੀ
ਵਿੱਡਾ ਵਪਰੰਟ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਵੜਿਆ ਿਾਿ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਰਿ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ

ਇਸ ਪੇਿ ਨੂੰ ਛਾਪੋ

12 ਅਪਰਲ
ੈ : ਕੀ ਬਦਵਲਆ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਨਯਮ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ, ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ-ਿੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਿਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਾਇਆ ਹੈ, ਿਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਿਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਾਿ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵਗਿਤੀ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਵਡ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਿ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਘਰ ਰਵਹਿ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਵਕਵੇਂ ਰਾਹਤ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਿਕਾਰੀ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ‘ਕੋਵਵਡ -19 ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ - ਬਸੰਤ 2021’ (ਰੋਡਮੈਪ) ਪੜਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ
ਸਮਰਵਥਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
12 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ:

● ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਟੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ
● ਵਨਿੱਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਹੇਅਰ ਡਰ ੈਸਰ ਅਤੇ ਨੇ ਲ ਸੈਲੂਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਵਿਨਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਈ
ਿੱ ਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
● ਿਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
● ਬਾਹਰੀ ਪਰਾਹੁਿਚਾਰੀ ਸਥਾਨ ਵਸਰਿ ਟੇਬਲ ਸਰਵਵਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
● ਵਚੜੀਆਘਰ, ਥੀਮ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਡਰ ਾਇਵ-ਇਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨ (ਵਿਵੇਂ ਵਸਨੇ ਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ) ਸਮੇਤ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਆਕਰਸ਼ਿ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
● ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਵੈਂਟ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਿੀਟਸ, ਸਾਵਹਤਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਯੋਵਿਤ
ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
● ਇਨਡੋਰ ਮਨੋ ਰੰਿਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਰਤ ਲਈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੇ ਹਨ

● ਸਾਰੀ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਇਨਡੋਰ
(ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਡੋਰ) ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 15
ਤਕ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨਡੋਰ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਡੋਰ) ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (5 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਖਆ ਵਵਿੱਚ ਵਗਵਿਆ ਨਹੀਂ ਿਾਵੇਗਾ)
● ਵਵਆਹ, ਵਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਿਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 15 ਤਕ
ਵਵਅਕਤੀਆਂ (ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਲਈ
ਆਯੋਵਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਹਿ ਦੀ
ਆਵਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਵਿਿੱਥੇ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਵਆਹ ਦੀ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ 15 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਨਿੱਿੀ ਬਗੀਵਚਆਂ ਵਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ
● ਸਵੈ-ਵਨਰਭਰ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਭਰ
ਠਵਹਰਨ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
● ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਨਯਵਮਤ ਇਨਡੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ
ਸਕਿਗੇ (ਇਿੱਕ ਰੈਵਪਡ ਲੇਟਰਲ ਿਲੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ)
● ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ
ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਿਾਿ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਆਪਿੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਿਾ
ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ 2
ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਵਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਵਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਵਚਹਰੇ
ਦੀ ਕਵਵਰੰਗ ਪਵਹਨਿਾ) 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਵਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵਡ -19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਵਥਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਵਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕਵਵਰੰਗਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਵਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਹਨਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਂ
ਵਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਿਾ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਟਰਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਾਂ
ਕੋਈ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕਵਵਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪੜਿ।ੋ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਿ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਂਦੀ।
ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਿੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਹਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀਆਂ ਸਮਾਵਿਕ ਅੰਤਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਸਥਾਨਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਵਿਿੱਥੇ ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਬਿਾ ਕੇ ਰਿੱਖਿਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ
ਆਪਿੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਿੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਨੇ
'ਤੇ ਵਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਰਿੱਵਖਆ
ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਹ ਾ,ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ ਪਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਹਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ ਵਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਾਰੀ
ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਿਦੇ ਵਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੰ ਿੈਲਿ ਤੋਂ ਵਕੰਨਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ
ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੰ ਦੂਵਿਆਂ ਤਕ ਿੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਬਨਾਂ ਲਿੱਛਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾਂਚ
ਰੈਵਪਡ ਲੇਟਰਲ ਿਲੋ ਟੈਸਵਟੰਗ ਹੁਿ ਲਿੱਛਿਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਿੇ ਟੈਸਟ ਿਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਟੈਸਵਟੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਿਾਂ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਲਵੋ ਵਕ ਰੈਵਪਡ ਲੇਟਰਲ ਿਲੋ ਟੈਸਟ ਵਕਵੇਂ ਕਰਵਾਉਿੇ ਹਨ
ਹਫ਼ਤੇ ਵਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ
ਪਿੱਕਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਿ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਿਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਿਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਮਲਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਿਦ ਤਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਾਇਆ ਹੈ (ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ), ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਮਲਿਾ (6 ਦਾ ਵਨਯਮ)

ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦ,ੇ ਿਾਂ ਤਾਂ:

● ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੰਵਖਆ ਵਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 6 ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ (ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ 6 ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਵਿੱਚ ਵਗਿੇ
ਿਾਂਦੇ ਹਨ)
● ਦੋ ਤਕ ਘਰਾਂ ਤਿੱਕ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ (ਹਰੇਕ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੌਿੂਦਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਵ)ੇ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਵਵਿੱਚ ਹੋ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਬਿਾਉਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਿੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਰ ਵਮਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਘਰ ਵਿੋਂ ਵਗਵਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਮਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਸਮੂਹ 6 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੋਵ।ੇ
ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੱਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ 2 ਪਵਰਵਾਰਾਂ (ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ
ਸਮੇਤ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਵਨਿੱਿੀ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਬਾਹਰੀ ਿਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿੋ ਖੁਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

● ਪਾਰਕ, ਸਮੁਦ
ੰ ਰ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ, ਿੰਗਲ
● ਿਨਤਕ ਅਤੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਬਾਗ਼
● ਵਵਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
● ਬਾਹਰੀ ਮੂਰਤੀਕਲਾ ਪਾਰਕ
● ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ
● ਿਨਤਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ
● ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ

● ਬਾਹਰੀ ਪਰਾਹੁਿਚਾਰੀ ਸਥਾਨ
● ਬਾਹਰੀ ਆਕਰਸ਼ਿ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਬਗੀਚੇ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਿਗਿਾ 'ਤੇ ਿਾਿ ਲਈ ਵਕਸੇ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਵਕਲਵਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਿਾਿ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਹਰਾ ਢਿੱਕਿਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਆਪਿੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਿਾ ਿਾਂ ਸਾਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰ ਬਾਹਰੀ ਿਗਿਾ 'ਤੇ ਿਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਿੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਰਤ
ੰ ਬਾਹਰ
ਵਾਪਸ ਿਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਬਿਾਈ ਰਿੱਖਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਿਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ (ਹਵਾਦਾਰੀ) ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 6 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਦਾ ਇਕਿੱਠ, ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਇਕਿੱਠ, ਵਸਰਿ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਛੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ, ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਿਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਕਸੇ ਘਰ
ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਹ ਉਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਵਆਹ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਵਗਵਿਆ ਿਾਏਗਾ।

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰਾ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਵਰਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਖਰੀ ਸੇਧ ਦੇਖ।ੋ

ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਿ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ
ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਰਲਿ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਮਲਿ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾਇਰੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਿਾ
ਵਿਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਿੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਿਾਿਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਰਕਰ ਵਿੋਂ ਵਰਗੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵ।ੇ
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਿੇ ਕੰਮਕਾਿੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ
ਚੁਿੱਕਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਿ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19 ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਆਵਾਿਾਈ 'ਤੇ ਵਵਅਸਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ
ਤੋਂ ਬਚਿ ਵਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਿੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
COVID-19 ਿੈਲਿ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਿ ਲਈ ਕੋਵਵਡ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਸੇਧਾਂ ਅਰਥ-ਵਵਵਸਥਾ
ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਿ ਲਈ ਸੇਧ ਵੇਖੋ
ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਮਲਿਾ
ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਕਾਰਿ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਵਿਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਾਰੀ
ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ:

● ਨੈ ਨੀ
● ਕਲੀਨਰ
● ਕਾਰੀਗਰ
● ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਿੱਥੇ ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਸੇ ਵਨਿੱਿੀ ਘਰ ਿਾਂ ਬਗੀਚੇ ਵਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਿੋ ਡਾਕਟਰੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੋਂ ਪਛਾਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ
ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀ ਕੰਮ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਿ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਿ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਿ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਿੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਟੈਸਵਟੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਕਵੇਂ ਿਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ਿੇ ਵਵਅਸਤ ਸਵਮਆਂ 'ਤੇ ਿਨਤਕ ਟਰਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਿੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ
ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਿਾ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਿੈਲਿ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਰੋਕਿਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਉਿ ਿਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿੈਲਾਉਿ ਦੇ ਆਪਿੇ
ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਿ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਾਿ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਹੈ ਵਕ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਿੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱਖਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ
ਕਾਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਸਟੀਜ਼ਨ ਅਡਵਾਈਸ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹੈ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ, ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੋਂ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਿੱਟ ਕੰਮ ਹੈ।
ACAS (ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, ਕਨਸੀਵਲਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਵਬਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਵਸ) ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਿਾਿਾ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਵਿੱਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਟਰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਿੇ ਦੀ
ਵਸਿੱਵਖਆ ਲਈ ਖੁਿੱਲੇ ਹਨ। ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਿਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਿਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ
ਵਸਿੱਵਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਕਾਲਿ ਿਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ ਵਕ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿਾਂ ਬਾਰੇ
ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਿਾਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੈਵਪਡ ਲੇਟਰਲ ਿਲੋ ਟੈਸਵਟੰਗ ਹੁਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਿ ਦੇ ਸਟਾਿ
ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਖੋ ਵਕ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਨ
ੋ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਦੇ ਲਿੱਛਿ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨਯਵਮਤ
ਰੈਵਪਡ ਟੈਸਟ ਵਕਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ
ਵਿਿੱਥੇ ਉਵਚਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ
ਅਵਭਆਸ ਅਧਾਰਤ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਵਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਿ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਅਵਧਆਪਨ ਅਤੇ ਪੜਿਾਈ ਵਵਿੱਚ ਲਈ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਵਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਰੀ ਰਿੱਵਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਮੋਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਿਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ
ਸਕੇ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਵਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਿੱਥੇ
ਉਹ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਸਟਰ ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਿਾ
ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਦੂਸਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਵਿਹੜੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਟਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਿੇ ਪਿੱਕੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਮ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ-ਿਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਿੋ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਿੇ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 29 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਅਵਧੀ ਵਨਵਾਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਾ ਸਕਿਗੇ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਲਈ ਪਵਰਵਾਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਿ
ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ, ਕੋਵਵਡ-19 ਿੈਲਾਉਿ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਿ ਲਈ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ
ਆਪਿੀ ਟਰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਿੋ 8 ਮਾਰਚ
ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਪਰੰਗ ਟਰਮ ਵਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਸਿੱਵਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਿ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਧ ਹੈ।
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਾਰੇ ਬਿੱਚੇ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਰਵਿਸਟਰਡ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ, ਚਾਈਲਡਮਾਈਂਡਰਸ, ਰੈਪਅ ਰਾਉਂਡ
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਧ ਦਾ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਗ ਵੇਖ।ੋ
ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੂਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਮਲਿਾ
ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਿੱਥੇ ਇਹ
ਮੁਨਾਵਸਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

● ਵਸਿੱਵਖਆ ਲਈ, ਰਵਿਸਟਰਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ
ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ, ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਵੇਖੋ

● ਉਹਨਾਂ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਿਿੱਥੇ ਬਿੱਚੇ ਉਸੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਾਪੇ ਿਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ
● ਿਨਮ ਦੇਿ ਵਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱਚ ਭੈਿਭਰਾ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਿੀ
● ਸੰਭਾਵੀ ਗੋਦ ਲੈਿ ਵਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਵਮਲਿ ਲਈ ਿੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਿੱਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
● ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਕਸੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾਂ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਿਾ ਿਾਂ
ਰਿੱਖਿ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
● ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਅਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਰਿ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨਾਲ ਵਮਲਿ-ਿੁਲਿ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਉਦਾਹਰਿ ਵਿੋਂ ਸਮਾਵਿਕ
ਮੇਲ-ਿੋਲ ਲਈ)। ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰਾ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ। ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਖਰੀ ਸੇਧ ਵੇਖੋ।

ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਸੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਵਰਟੀ ਿਾਂ ਿਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਵਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਵਨਿੱਿੀ ਘਰਾਂ ਿਾਂ ਬਗੀਵਚਆਂ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ)। ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੂਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿੋ ਮੁਿੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਵਿਕ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ।
ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ
ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ
ਹੈ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਗਰੁਿੱਪ ਲੀਡਰ, ਇਸ ਵਗਿਤੀ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗਵਿਆ ਿਾਂਦਾ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿੋ ਮਾਵਪਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ, ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਿ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿੋ ਮਾਵਪਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ, ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱਧ
ਚੁੰਘਾਉਿਾ ਿਾਂ ਿਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਘਰ ਵਵਿੱਚ
ਵਮਲਿਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਨਯਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਂਗ ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੇਧ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।

ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਤਰ ਹੋਿਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਿੱਥੇ
ਇਹ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

● ਆਪਿੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਵਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਿ ਲਈ (ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ
ਬਿਾਉਿ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ)
● ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਿੋਂ 13 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਗੈਰ
ਰਸਮੀ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੇਿ ਲਈ, ਬਾਲਗਾਂ ਵਵਚਾਲੇ ਸਮਾਿਕ ਮੇਲ-ਿੋਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਿਾਉਿ ਲਈ)
● ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ
● 15 ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿ ਲਈ, 15 ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੇ
ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਿੋ ਆਪਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
● ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਅਪਾਹਿ
ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ
ਵਿਹਾ ਬਰਕ
ੇ ਹੈ
● ਅਪਾਹਿ ਿਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਹਿ ਿਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਿੱਥੇ
ਿਰੂਰੀ ਹੋਵ।ੇ ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਰਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਂ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ ਵਮਲਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਿੱਥੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਵਚਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਡੋਰ
ਉਸ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਿਦ ਤਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਵਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ ਿੋ ਆਪਿੇ ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਂ ਪਵਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਬਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿੋ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 15 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤਕ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਥੈਰੇਪੀ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਵਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਵਠਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਇਿੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਵਰਟੀ ਿਾਂ ਿਨਤਕ
ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਵਠਤ ਕੀਤੇ ਿਾਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਿਾਂ ਬਗੀਚੇ
ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਬਿਾਈ ਰਿੱਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ
ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿੋ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:

● ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ (ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸਮੇਤ)
● ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਿੋ ਨਵਸ਼ਆਂ (ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਸਮੇਤ)
ਿਾਂ ਨਵਸ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਵਵਵਹਾਰ ਵਵਿੱਚ ਹਨ, ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
● ਉਹ, ਵਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਲਾਇਲਾਿ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੋ ਅਵਿਹੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਿੋ ਵਬਮਾਰੀ ਪਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ (ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ
ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ)
● ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਆਪਿੀ ਲੈਂਵਗਕਤਾ ਿਾਂ ਪਛਾਿ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਿਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
(ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿੋ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ ਿਾਂ ਟਰਾਸ
ਂ ਿਿੈਂਡਰ ਵਿੋਂ
ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ)

● ਉਹ ਵਿਨਹਾਂ ਨੇ ਸੋਗ ਸਵਹਆ ਹੈ
● ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌ ਿਵਾਨ (ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਿਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਿਾਉਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)
● ਅਪਾਹਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

15 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿੋ ਵਕਸੇ ਮਾਪੇ ਿਾਂ
ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕਿੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਿੱਥੇ ਕੰਮ ਿਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਿਨ ਲਈ
ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਵਿਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਿੋ ਗਰੁਿੱਪ ਨੂੰ ਆਯੋਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਿ ਵਰਹਾ ਹੈ), ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਿੱਠ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਿੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਵਿਆ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਕਸਰਤ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀ
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਵਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਵਿਨਹਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

● ਆਪਿੇ-ਆਪ ਇਕਿੱਲੇ
● 6 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ
● 2 ਤਕ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ (ਅਤੇ ਿੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ)

ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਵਿਤ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਿਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਵਰਟੀ ਿਾਂ ਪਬਵਲਕ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਕ ਨੂੰ, ਿੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਿੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਲਈ,

ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪੜਿੋ ਵਕ
ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਇਨਡੋਰ ਮਨਪਰਚਾਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕਿੱਲੇ ਿਾਂ ਆਪਿੇ ਘਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ
ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਮਲਿਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ:

● ਅਪਾਹਿ ਖੇਡ
● ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ
● ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ ਪਾਠਿਮ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਿੋਂ ਖੇਡਾਂ
● ਅੰਡਰ-18 ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਿੋ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ), ਇਹ 15 ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਤਿੱਕ
ਸੀਵਮਤ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

● ਟੀਮ ਵਾਲੀ ਮਨੋ ਰੰਿਕ ਖੇਡ 'ਤੇ
● ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨੋ ਰੰਿਨ 'ਤੇ
● ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਮ ਅਤੇ ਮਨੋ ਰੰਿਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ

ਉੱਚ ਦਰਿੇ ਦੇ ਵਖਡਾਰੀ
ਉੱਚ ਦਰਿੇ ਦੇ ਵਖਡਾਰੀ (ਿਾਂ ਉਹ ਿੋ ਅਵਧਕਾਰਤ ਉੱਚ ਦਰਿੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਨ) ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਮਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਿ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਉਹ 18
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਿੇ ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ, ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਿੁੜੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ
ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਰਿ COVID-ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ
ਥਾਵਾਂ ਿਾਂ ਿਨਤਕ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਪਰਬੰਧਕ ਿਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਬੰਧਕ ਨੂੰ,
ਿੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਿੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਵਿੱਚ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 30 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੁੜੇ
ਧਾਰਵਮਕ, ਿਾਂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਿਵੇਂ ਵੇਕ (ਿਾਗ) ਪਿੱਥਰ ਲਗਾਉਿਾ ਅਤੇ ਿੁਲ
ਿੱ ਵਖੰਡਾਉਿਾ
ਵੀ 15 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗਵਿਆ ਿਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਵਵਚਕਾਰ ਸਮਾਵਿਕ ਦੂਰੀ ਬਿਾ ਕੇ ਰਿੱਖਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਇਕਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਇਿੱਕੋ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਬਧ
ੰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿ ਲਈ ਸੇਧ
ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

ਵਵਆਹ ਅਤੇ ਵਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ
ਵਵਆਹ, ਵਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ਸਮਾਰੋਹ ਿਾਂ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵਵਿੱਚ 15 ਤਕ ਲੋਕ (ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ) ਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗਵਿਆ ਿਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਸਮਾਵਿਕ ਦੂਰੀ ਬਿਾ ਕੇ ਰਿੱਖਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਇਕਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਇਿੱਕੋ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਵਵਆਹ ਅਤੇ ਵਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਵਸ਼ਪ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਸੇਧ ਹੈ।

ਪੂਿਾ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਵਸ ਲਈ ਪੂਿਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਿੇ ਘਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਮਲਿਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਵਿਕ ਦੂਰੀ ਬਿਾਈ ਰਿੱਖਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਵਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਾਹਰ ਘਰ ਵਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਿਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਵਸਵਾਏ 2 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ (ਇਕ ਪਵਰਵਾਰ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੌਿਦ
ੂ ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਵ)ੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਬਿਾ
ਕੇ ਰਿੱਖਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਿਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਤੁਸੀਂ 6 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਿੱਥੇ ਸਵੈਇਿੱਛੁਕ ਿਾਂ ਚੈਵਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ
ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਮੈਟਰਵਨਟੀ
ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਿੱਚ ਿਨਮ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ
ਿਾਂ ਇਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ NHS ਸੇਧ ਹੈ।

ਸਿੱਟ ਿਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਾ
ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਿਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ ਿਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ
ਿੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ (ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਿੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ
ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

● ਮਰ ਰਹੇ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਵਮਲਿਾ
● ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਵਮਲਿਾ (ਿੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸੇਧ ਅਧੀਨ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੋਵ)ੇ , ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਂ
ਧਰਮ-ਘਰ
● ਵਕਸੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ।

ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ
ਹੋਰ ਵਾਿਬ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ:

● ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
● ਘਰ ਖਰੀਦਿ, ਵੇਚਿ ਿਾਂ ਬਦਲਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
● ਕੋਵਵਡ-ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵਵਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਿਾਂ ਵਪਕਵਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਿੱਥੇ ਪਰਬਧ
ੰ ਕ ਨੇ ਿੋਖਮ
ਮੁਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਹਨ
● ਵਿਿੱਥੇ ਚੋਿ ਿਾਂ ਿਨਮਤ (ਵਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਗਿਤੀ ਿਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਨਰੀਖਕਾਂ ਲਈ) ਵਵਿੱਚ ਵੋਵਟੰਗ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵਾਿਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਿਾਂ ਿਾਂ ਰੈਿਰੈਂਡਮ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਿੇ ਲਈ ਮੁਵਹੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਵਵਡ-19
ਦੌਰਾਨ ਚੋਿਾਂ ਅਤੇ ਰੈਿਰੈਂਡਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਿਾ ਕੇ ਚੋਿ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਅਪਰਾਵਧਕ ਵਨਆਂ ਵਨਵਾਸ ਿਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਮਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਵਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਰੁਿੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ
ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਇਕਿੱਠਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਿੁਰਮਾਨੇ (ਵਨਸ਼ਚਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋ ਵਟਸ) ਿਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. |
ਪਵਹਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ £200 ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੋ ਵਟਸ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਅਗਲੇ
ਅਪਰਾਧ ਲਈ £6,400 ਤਕ ਦੁਿੱਗਿਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ|
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਇਨਡੋਰ ਇਕਿੱਠ ਵਵਿੱਚ ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ 15 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ £800 ਦਾ ਿੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ
ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੁਿੱਗਿਾ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ £6,400 ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਤਕ ਿਾਵੇਗਾ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਕਰਵਾਉਿ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ,
ਤਾਂ ਪੁਵਲਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ £10,000 ਦਾ ਿੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੌਰੇ
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਿੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਵਡ-19
ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਨੂੰ ਦੇਖਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਵਸਨੀਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਵਨ (ਸੁਪਟ
ੋ ਰਡ ਵਲਵਵੰਗ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਖਰੀ ਸੇਧ ਹੈ।

ਰਾਤ ਭਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਿਾ
ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ, ਕਾਰਾਵੈਨ, ਵਕਸ਼ਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ, ਿਾਂ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਵਨਰਭਰ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਭਰ
ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਸਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ
ਅਵਿਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਵਹਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਵਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਦ ਤਕ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਵਨਰਭਰ ਛੁਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਵਸਰਿ ਇਕਿੱਲੇ ਘਰ/ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹਨ। ਅਵਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:

● ਰਸੋਈਆਂ
● ਸੌਿ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
● ਬਾਥਰੂਮ
● ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਲਾਉਂਿ, ਬੈਠਿ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ
ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਿ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲਿਟਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਿਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਲਆਰੇ

ਹੋਰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਵਹਮਾਨ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਸਵੈ-ਵਨਰਭਰ ਛੁਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਵਵਿੱਚ ਵਮਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਿ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਿਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਵਿੱਚ ਿੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

● ਵਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪੈਦਲ ਿਾਓ ਿਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤੋ
● ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਿੇ ਪਵਰਵਾਰ ਿਾਂ ਆਪਿੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਵੀ
ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਤਰਾ ਵਕਸੇ ਛੋਟ ਵਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ
ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ
● ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਿਨਾ ਬਿਾਓ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਟਰਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਵਅਸਤ ਸਵਮਆਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
● ਆਪਿੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ ਿਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ
● ਿਨਤਕ ਟਰਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਿੱਕ ਕੇ ਰਿੱਖੋ, ਿਦ ਤਕ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ
● ਵਿਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ, ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ (ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਵਚਹਰਾ ਢਿੱਕਿਾ ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਧਾਉਿਾ) ਦੇ ਨਾਲ 1
ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹੋ।

ਵਨਿੱਿੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਦਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਿਕ ਸੰਪਰਕ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਿੇ ਘਰ ਿਾਂ ਆਪਿੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਿਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਦ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਵਮਲੀ ਹੋਵ,ੇ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ
ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਟੈਕਸੀ)। ਵਿਿੱਥੇ ਵਾਹਨ
ਓਪਨ ਏਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਕਿੱਤਰ ਹੋਿ ਦੀਆਂ ਹਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਿਨਤਕ ਟਰਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ, ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੇਧ ਹੈ।

ਯੂਕੇ, ਵਰਪਬਵਲਕ ਆਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਇਲੈਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ

ਕਾਮਨ ਟਰਵ
ੈ ਲ ਏਰੀਆ (ਯੂਕੇ, ਵਰਪਬਵਲਕ ਆਿ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਿਰਸੀ, ਗੁਅਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਿ
ਮੈਨ) ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਵਵਿੱਚ, ਅਵਿਹੇ ਵਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਗਿਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਿੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਟਰਵ
ੈ ਲ ਏਰੀਆ (ਯੂਕੇ, ਵਰਪਬਵਲਕ ਆਿ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਿਰਸੀ, ਗੁਅਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਇਲ ਆਿ ਮੈਨ) ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਿ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ) ਵਵਿੱਚ ਿਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਿ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ
ਕਾਮਨ ਟਰਵ
ੈ ਲ ਏਰੀਆ (ਯੂਕੇ, ਵਰਪਬਵਲਕ ਆਿ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਿਰਸੀ, ਗੁਅਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਿ
ਮੈਨ) ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਵਵਿੱਚ, ਅਵਿਹੇ ਵਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਹਿੱਵਸਆਂ, ਿਰਸੀ, ਗੁਅਰਨਸੀ, ਆਇਲ ਆਫ਼ ਮੈਨ ਿਾਂ
ਵਰਪਬਵਲਕ ਆਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਉਵਚਤ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ
ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਗਿਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਿੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਨੌ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਿਾਂ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱਚ ਨੋ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਘਰ ਛਿੱਡਿਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਵਰੁਿੱਧ ਹੈ।
ਕਾਮਨ ਟਰਵ
ੈ ਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨੋ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿ 'ਤੇ 10
ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਿੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱਖਿ ਲਈ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ
ਹਨ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਿਾਂ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਅਤੇ ਵਵਆਪਕ ਕਾਮਨ ਟਰਵ
ੈ ਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ
ਯਾਤਰਾ ਪਰਤੀਬੰਵਧਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਿਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਿਾ ਿਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿੱਡਿਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਛੁਿੱਟੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ
ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਧ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਤਕ ਅਤੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦੀ
ਹੈ।
ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਿਾਂ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਵੇਲਜ਼ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਹਿੱਵਸਆਂ ਅਤੇ ਵਵਆਪਕ ਕਾਮਨ ਟਰਵ
ੈ ਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ
ਪਰਤੀਬੰਵਧਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਿਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਲਜ਼ ਵਵਿੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਿਾ ਿਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿੱਡਿਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਛੁਿੱਟੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਸੇਧ ਵੇਲਜ਼ ਤਕ ਅਤੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਸਰਿ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ
ਛਿੱਡਿ ਦਾ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਕੰਮ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਸਵੈ-ਅਲਿੱਗਤਾ ਅਤੇ
ਟੈਸਵਟੰਗ। ਵਕਹੜੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਖ।ੋ
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਵਦੇਸ਼ ਿਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਵਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਹਰੀ 'ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ' ਿਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਿਦ ਤਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ। ਯੂਕੇ ਛਿੱਡਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਰਮ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਿੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਸਿੇ ਪੈਿਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਾ ਰਹੇ
ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਿੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰੇਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਵਲਪਮੇਂਟ ਆਵਿਸ

(FCDO) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਖਿੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਿਗਿਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਗਏ ਸੀ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਰਵਤਬੰਧ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਿਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਯਾਤਰੀ ਲੋਕੇਟਰ
ਿਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈ ਗੇਵਟਵ COVID-19 ਟੈਸਟ ਨਤੀਿੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਦ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ।
ਸਾਰੇ ਆਉਿ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਕੁਆਰਨਟੀਨ) ਦੇ ਦੂਿੇ ਵਦਨ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਵਦਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
(ਕੋਵਵਡ-19) ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹੁੰਚਿ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਟਰਵ
ੈ ਲ ਟੈਸਟ ਪੈਕੇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਕ
ਿੱ
ਕਰਵਾਉਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਵਕਵੇਂ ਹੋਿਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਛਲੇ 10 ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਗਏ
ਹੋ ਿਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ ਵਿਿੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ:

● ਇਿੱਕ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਨਾਗਵਰਕ
● ਇਿੱਕ ਆਇਵਰਸ਼ ਨਾਗਵਰਕ
● ਯੂਕੇ ਵਵਿੱਚ ਵਨਵਾਸ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ

ਰੈਡ ਵਲਸਟ ਟਰਵ
ੈ ਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਿੋ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਿੋ ਵਪਛਲੇ 10 ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱਚ
ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਵਿੱਚ ਵਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਲੰਵਘਆ ਿੈ ਵਿਿੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ
ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

● ਪਰਬੰਵਧਤ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਹੋਟਲ ਵਵਿੱਚ 10 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਕੁਆਰਨਟੀਨ) ਰਵਹਿਾ
● ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਦੇ ਦੂਿੇ ਵਦਨ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਵਦਨ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱਚ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਡ-19) ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਿਾ, ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪੈਕੇਿ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ
● ਇਸ ਪੇਿ 'ਤੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰੋ

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਹੋਟਲ ਬੁਕ
ਿੱ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਵਹਿਾ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਖੋ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਆਉਿ ਵਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਵਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਤਬੰਧ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਘਰ ਬਦਲਿਾ
ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਵੀ ਘਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ
ਬਦਲਿ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ
ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਿ ਵਾਲੇ ਏਿੰਟ ਅਤੇ ਹਟਾਉਿ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਬਦਲਿ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀਆਂ,
ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਿ ਦੇਿ, ਅਤੇ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਵਰੰਗ ਪਵਹਨਿ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਥੇ ਵੀ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
ਸਮਾਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਿ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੰਦ ਰਵਹਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਕਵੇਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਵਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੜਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ ਿੋ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ
'ਤੇਵਕਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਹਿ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
12 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਹਿ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਿਦ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਛੋਟ ਮੌਿੂਦ ਨਾ
ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਡੋਰ ਵਸਰਿ ਇਕਿੱਲੇ ਘਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਇਰੇ ਵਿੋਂ ਿਾਂ ਆਊਟਡੋਰ 6
ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਹੁਿਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਤਰ (ਕੈਿੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰਾਂ, ਪਿੱਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਿੱਬ, ਸਮੇਤ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਬਾਂ ਵਵਿੱਚ) ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਹੁਿਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਟੇਕ-ਅਵੇ ਅਲਕੋਹਲ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਨਡੋਰ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਕੋਹਲ ਪਰੋਸਿ ਵਾਲੇ
ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ (“ਟੇਬਲ ਸਰਵਵਸ”) ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਪਰੋਸੇ ਿਾਿਾ ਅਤੇ
ਖਾਿਾ/ਪੀਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਵਤਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿ ਲਈ ਤਮਕੂਨੋਸ਼ੀ ਉਪਕਰਿਾਂ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਈਪਾਂ, ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਕਰਸ਼ਿ ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਿਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਿ, ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕੇਵਟੰਗ ਵਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਿ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਿੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇਿੱਥੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱਚ
ਆਊਟਡੋਰ ਵਸਨੇ ਮਾਘਰ ਅਤੇ ਵਥਏਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿੋ ਵਸਰਿ ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤਿੱਕ
ਸੀਵਮਤ ਹੋਿਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਾਿ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਿੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਪਿੇ ਘਰ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ

ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਵਿਵੇਂ ਵਕਸੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।
ਵਿਨਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਹਿ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਿੋ ਉਂਝ ਬੰਦ ਆਕਰਸ਼ਿਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵਿਵੇਂ
ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਗਫ਼ਟ ਸ਼ਾਪ ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਇਨਡੋਰ ਵਮਊਜ਼ੀਅਮ ਵਵਿੱਚ ਟੇਕਅਵੇਅ ਵਕਸੋਕ) ਵਸਰਿ ਤਾਂ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਵਿਿੱਥੇ ਉਹ ਇਿੱਕ ਸਵੈ-ਵਨਰਭਰ ਇਕਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਵਸਿੱਧਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਵਚਆ ਿਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਵਨਿੱਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਿੋ ਵਕਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ),
ਇਨਡੋਰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਵੈ-ਵਨਰਭਰ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਵਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਂਟਰ) ਵੀ
ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੁਿ ਸਾਰੇ
ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਿਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ
ਹੋਿ।

ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
NHS ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁਿੱਲਹੀਆਂ ਰਵਹਿਗੀਆਂ, ਵਿਨਹਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

● ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
● ਆਪਟੀਵਸ਼ਅਨ (ਅਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ),
● ਆਡੀਓਲੌਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,
● ਕਾਇਰੋਪੋਡੀ,
● ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਟਰ (ਕੰਗਰੋੜ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ)
● ਓਸਟੀਓਪੈਥ (ਅਸਥੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ)
● ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਿਾਂ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ

NHS ਿਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਾਰੀ ਰਿੱਖ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਿੋ ਸੋਚਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ, ਅਿੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੇ।
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਰੀ ਰਵਹਿਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

● ਿੋਬਸੈਂਟਰ ਪਲਿੱਸ ਸਾਈਟਾਂ
● ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
● ਵਸਵਲ ਰਵਿਟਰੇਸ਼ਨ ਆਵਿਸ
● ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
● ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
● ਕੂੜਾ ਿਾਂ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਸੈਂਟਰ
● MOT ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਡਰ ਾਇਵਵੰਗ ਲੈਸਨ ਅਤੇ ਡਰ ਾਇਵਵੰਗ ਵਸਿੱਖਿੀ
ਡਰ ਾਇਵਵੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡਰ ਾਇਵਵੰਗ ਲੈਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਾਇਵਵੰਗ
ਕਰਨਾ ਵਸਿੱਖਿ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੇਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ:

● ਕਾਰ ਚਲਾਉਿ ਦੇ ਲੈਸਨ
● ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਲ
ੇ ਰ ਡਰ ਾਈਵਵੰਗ ਲੈਸਨ
● ਵਿੱਡੇ ਸਮਾਨ ਢੋਿ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (LGV) ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ
● ਡਰਾਈਵਵੰਗ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿਗੇ:

● ਵਥਓਰੀ ਟੈਸਟ
● ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੈਸਟ
● LGV ਡਰਾਈਵਵੰਗ ਟੈਸਟ
● ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਲ
ੇ ਰ ਡਰ ਾਇਵਵੰਗ ਟੈਸਟ

