ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਰਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ (ਕੋਵ ਡ-19) ਦੀ ਸੰਭਾ ੀ
ਜਾਾਂ ਵਪ ਕੀਲਾਗ ਾਲੇ ਪਵਰ ਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸੇਧਾਾਂ

ਇਹ ਸੇਧ ਵਕਸਦੇ ਲਈ ਹੈ
ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਜਾਨਾਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰਵ ਿੱਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਵ ਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ (ਕੋਵ ਡ-19) ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚਿੱਕੀਏ।
ਇਹ ਸੇਧ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੈ:
•

•

•

ਅਵਜਹੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਾਲੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਵਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ
ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ (ਭਾ ੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ
ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਨਾ)
ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱਚ ਉਸੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਜਿੱਥੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਾਲਾ ਕੋਈ
ਵ ਅਕਤੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਪਾਵਿਵਟ ਨਤੀਜੇ ਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸੇਧ ਵ ਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
•

ਇਕਿੱਲਾ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀ

•

ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ (ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵ ਿੱਚ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੋ ੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ੀ) ਜੋ ਇਿੱਕੋ ਪਤੇ 'ਤੇ
ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਬਾਥਰੂਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਟੌਇਲਟਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਰਵਹਣ
ਾਲੇ ੇਤਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਬੋਰਵਡੰਗ ਸਕੂਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਾਲਸ ਆਫ
ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵ ਚ
ਿੱ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ

ਇਹ ਸੇਧ ਤਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਜਾਾਂ ਬਾਲ ਦੇ ਭਾਲ ਦਾਇਰੇ ਵ ਚਲੇ ਲੋਕਾਾਂ 'ਤੇ ੀ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰਤਮਾਨ ਵ ਚ
ਿੱ ਉਸੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਿੱ ਰੀ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਵ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਪਹੰਚੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਰਾ
ਰਿੱ ਣ ਦੀ ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੈ।

ਲਿੱਛਣ
ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਇਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ੀ ਚੀਿ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵ ਿੱਚ
ਸ਼ਰੂਆਤ ਹੋਣੀ:
•

ਨ ੀਂ ਵਨਰੰਤਰ ੰਘ

•

ਤੇਿ ਬਖ਼ਾਰ
ਤਹਾਡੇ ਸਆਦ ਜਾਾਂ ਸੰਘਣ ਦੇ ਆਮ ਅਵਹਸਾਸ ਵ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਾਂ ਇਸਦਾ ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ
(ਅਨੋ ਸਮੀਆ)

•

ਵਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ, ਕੋਵ ਡ-19 ਇਿੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ
ਵਦਿੱਵਤਆਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ੋਂ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ PCR ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ।
ਕੋਵ ਡ-19 ਨਾਲ ਜੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ ੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ -19 ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਬਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲ ।ੋ

ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ
ਇਸ ੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੈ, ਮਿੱ 2 ਵਕਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
•

ਪੋਲੀਮੇਰੇਸ ਚੇਨ ਵਰਐਕਸ਼ਨ (PCR) ਟੈਸਟ

•

ਲੈਟਰਲ ਫਲੋ ਵਡ ਾਈਸ ਐਂਟੀਜਨ (LFD) ਟੈਸਟ

PCR ਟੈਸਟ ਵ ਿੱਚ ਾਇਰਸ ਦੇ RNA (ਵਰਬੋਨਕਵਲਕ ਐਵਸਡ, ਜੈਨੇਵਟਕ ਸਮਿੱਗਰੀ) ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। PCR ਟੈਸਟ ਸਭ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਵ ਿੱਚ ਕਝ ਸਮਾਾਂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵ ਿੱਚ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕੀਤੀ

ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ PCR ਜਾਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬਧ
ੰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
LFD ਟੈਸਟ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਵ ਿੱਚ ਪਰਟ
ੋ ੀਨ ੋਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅ ਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਾਾਂਗ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। LFD ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵ ਿੱਚ PCR
ਟੈਸਟਾਾਂ ਵਜੰਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ PCR ਟੈਸਟਾਾਂ ਾਾਂਗ ਹੀ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ
ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੰਵ ਆ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿੱ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਤੇ
ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੰਦ।ੇ LFD ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਾਂ, NHS
ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਬਨਾਾਂ
ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਰੈਵਪਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ
ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਬਨਾਾਂ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਾਲੇ ਟੈਸਵਟੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ’ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱ ਸਨੇ ਹੇ
ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਵਿਵਟ ਨਤੀਜੇ ਾਲੇ ਵਕਸੇ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਰਵਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੰਤ ਸ -ੈ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਭਾ ੇਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ੀ ਤਸੀਂ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਪਹੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸੀਂ ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ
ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ[footnote 1]। ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਦ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆਾਂ
ਨੂੰ ਿੱ ਰਾ ਰਿੱ ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਸਪੋਰਟ ਭਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦਆਰਾ
£500 ਦੇ ਇਿੱਕ ਾਰ ਭਗਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਸੇਧ ਹਾਲੇ ੀ ਲਾਗੂ ਹੰਦੀ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ੈਕਸੀਨ ਦੀਆਾਂ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਧੇਰੇ ਰਾਕਾਾਂ
ਵਮਲ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।
ਕਝ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਕਰਨਾ ਮਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੇ ਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਵਿੰਮੇ ਾਰੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਉਪਾਅ ਸੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਧੇਰੇ ਰਾਕ ਵਮਲ ਗਈ ਹੈ
ਜਦ ਵਕ ਦੇਵ ਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗ ਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਹ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਦੂਵਜਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੂੰ ਵਕੰਨਾ
ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ
ੀ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ -ੈ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾ ੇਂ
ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਧੇਰੇ ਰਾਕ ਵਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋ ਮ
ਦਾ ਘਿੱਟ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਵ ਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ

ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ੋ
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ੋ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿੀਵਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਹੀ
ਤਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਮਲਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ੋ। ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ
ੀ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ
PCR ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਹੋਮ ਸ ੈ-ਨਮੂਨਾ ਵਕਿੱਟ, ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਘਰ ਰਹੋ। ਤਸੀਂ ਕਝ ਾਸ ਹਾਲਾਤ
ਵ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ, ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ,
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆ ਾਜਾਈ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ੋ ਵਜਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਤਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ ਸਮਾਜਕ
ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵ ਚ
ਿੱ ਤਰੰਤ ਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।

ਜੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਤਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਵਿਵਟ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ
ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਕਿੱਲਤਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਵਕ ਤਸੀਂ ਕਝ
ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਜਿੱਥੇ ਤਸੀਂ ਸਹਾਇਕ LFD ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਇਆ ਸੀ। ਤਹਾਡੀ ਇਕਿੱਲਤਾ
ਵਮਆਦ ਉਸ ੇਲੇ ਤਰੰਤ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਤਹਾਡੀ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵ ਚ
ਿੱ ਉਹ
ਵਦਨ, ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ ਸਨ (ਜਾਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਵਜਸ ਵਦਨ ਤਹਾਡਾ ਟੈਸਟ
ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ), ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਪੂਰੇ ਵਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ,
ਉਦਾਹਰਨ ਾਸਤੇ, ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ 15 ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ ਸਨ (ਜਾਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਤਹਾਡਾ ਪਵਹਲਾ ਪਾਵਿਵਟ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੈਸਟ 15 ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵਲਆ ਵਗਆ
ਸੀ), ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੀ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵਮਆਦ 25 ਤਾਰੀ ਨੂੰ 23:59 ਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੰਦੀ ਹੈ।
10 ਪੂਰੇ ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਵਸਰਫ ੰਘ ਜਾਾਂ ਅਨੋ ਸਮੀਆ ਦੇ
ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਤਕ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਤਕ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ
ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰਟੀਨ 'ਤੇ ਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ੀ ਉੱਚ ਬਖ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਉਂਝ ਤਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਰਾਬ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲ ।ੋ
ਜੇ ਤਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਵਿਵਟ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ,
ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪੂਰੇ ਵਦਨ ਵਗਣਦੇ ਹੋਏ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੱ ਰੀ
ਵਮਆਦ ਸ਼ਰੂ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤਹਾਡੀ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ
ਲਿੱਛਣ ਆ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਧ ਵ ਚਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਦਬਾਰਾ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵ ਡ-19 ਾਲੇ ਬਹਤੇ ਲੋਕ ਹਲਕੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨਭ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ
ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵ ਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।
ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਬਹਤ ਕਮਿੋਰ ਹਨ। ਵਜਿੱਥੇ ੀ ਸੰਭ ਹੋ ,ੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਸਾਾਂਝੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਰਸੋਈ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਹਣ ਾਲੇ ੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਕਮਰੇ ਵ ਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਾਂਝੇ ੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਮਾਾਂ ਵਬਤਾਉਣ ੇਲੇ ਵਚਹਰੇ ਦੀ
ਕ ਵਰੰਗ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ ।
ਕਸਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਗੀਚੇ ਜਾਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ
ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਡੇ ਕੋਵ ਡ-19 PCR ਟੈਸਟ
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈ ਗੇਵਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤਹਾਡੇ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈ ਗੇਵਟ ਹੈ ਪਰ ਤਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ੀ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਿਕਾਮ ਜਾਾਂ ਫਲੂ। ਤਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ
ਤਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦ।ੇ ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲ ।ੋ
ਤਸੀਂ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ:
•

ਤਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ

•

ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ

•

ਤਹਾਨੂੰ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਦ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਰਾ ਰਿੱ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ

ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਕਾਰਨ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੋਂ
ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਹਾਡੀ ਦ ਨੂੰ ਿੱ ਰਾ ਰਿੱ ਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸੀਂ
ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰਵਤਰਿੱਵ ਆ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋ ੇਗੀ। ਪਰ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਵਤਰਿੱਵ ਆ ਵ ਕਵਸਤ ਕਰ ਲ ੇਗਾ, ਜਾਾਂ ਇਹ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹੇਗੀ।
ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਝ ਸਮੇਂ ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਵਿਵਟ ਰਵਹਣਾ ਸੰਭ ਹੈ।
ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਸਦਾ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ
ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੋਂ 90 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ
ਤਕ ਵਕ ਉਸ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਨ ੇਂ ਲਿੱਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਪਛਲੇ ਪਾਵਿਵਟ ਕੋਵ ਡ-19 PCR ਟੈਸਟ ਦੇ 90 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ LFD
ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਜਾਾਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਜੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਰਾ ਇਸ ਸੇਧ ਵ ਚਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਵਿਵਟ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਹੋਏ 90 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਨ ੇਂ ਲਿੱਛਣ, ਜਾਾਂ ਪਾਿੀਟ LFD ਐਂਟੀਜੇਨ ਜਾਾਂ PCR ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਸੇਧ ਵ ਚਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਦਬਾਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਬਨਾਾਂ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਟੈਸਵਟੰਗ ਵ ਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਜੋਂ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਕੋਲ ਹਣ LFD ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਟੈਸਵਟੰਗ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਾਂ ਨੂੰ ਵਬਨਾਾਂ
ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਟੈਸਵਟੰਗ ਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵ ਚ
ਿੱ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਜੇ ਲਿੱਛਣ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ ਾਲਾ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ -ੈ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਵ ਆ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ
ਵਮਲੇਗੀ।
LFD ਟੈਸਟ ਦੋ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਉਹ ਹੰਦਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਵ ਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਵਸ ਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵ ਚ
ੰ (ਸ ੈ-ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ) ਟੈਸਟ ਉਹ ਹੰਦਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵ ਅਕਤੀ ਦ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੜਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ LFD ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਹੈ

ਜੇ ਤਹਾਡਾ LFD ਟੈਸਟ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਤਰੰਤ ਸ -ੈ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤਹਾਨੂੰ ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਚ
ਿੱ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਸਪੋਰਟ ਭਗਤਾਨ
ਸਕੀਮ ਦਆਰਾ £500 ਦੇ ਇਿੱਕ ਾਰ ਭਗਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਹਾਨੂੰ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿੱਧ ਤੋ ਿੱਧ ਪਾਵਿਵਟ LFD ਟੈਸਟ ਦੇ 2 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲੋਅਿੱਪ PCR ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਵਦਆਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ ਗੇਵਟ
ਆਉਂਦਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ PCR ਟੈਸਟ ਪਾਵਿਵਟ LFD ਟੈਸਟ ਦੇ 2 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ,
ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਘਰ ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ
ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ:
• ਇਸ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਹੈ
• ਤਸੀਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਤਹਾਡਾ ਫਾਲੋ-ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਪਾਵਿਵਟ LFD ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ
ਬਾਅਦ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ
ਤਹਾਡੇ ਪਾਵਿਵਟ LFD ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਲੋ-ਅਪ PCR
ਟੈਸਟ ਬਕ
ਿੱ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ (ਸ -ੈ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ) LFD ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਹੈ
ਜੇ ਤਹਾਡਾ LFD ਟੈਸਟ ਇਿੱਕ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ (ਸ ੈ-ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ), ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਤਰੰਤ
ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਹਾਨੂੰ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ ਹੋ ਸਕੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈ ਗੇਵਟ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਅਤੇ
ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦਆਰਾ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਸੇ ਾ ੈਬਸਾਈਟ ਵ ਿੱਚ ਲੌਗਇਨ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ 3 ਮਿੱ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਵਕ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ੀ 3 ਮਿੱ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ( ੰਘ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਾਂ ਸਆਦ ਜਾਾਂ ਸਘ
ੰ ਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ
ਚਲੇ ਜਾਣਾ) ਦੇ ਵ ਕਵਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ ਅਨਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਹੋਰ
ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਤਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਿਾ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱਵਛਆ ਜਾ ੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹਤ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿੱਈਆ ਕਰੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀ ਰਿੱਵ ਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ NHS COVID-19 ਐਪ ਸਮੇਤ, NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਸ -ੈ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ
ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਸਪੋਰਟ ਪੇਮੇਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਪਣੀ
ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ £500 ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤਸੀਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਇਿੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਨੂੰ ਜਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਿੀਵਟ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਹੰਦੇ
ਹੀ ਅਵਜਹਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਉਸੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਵਜਸ ਵ ਚ
ਿੱ ਕੋਵ ਡ-19 ਾਲਾ ਕੋਈ
ਵ ਅਕਤੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ
ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ੋ। ਕੰਮ, ਸਕੂਲ, ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਨਾ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆ ਾਜਾਈ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਤਹਾਡੀ ਇਕਿੱਲਤਾ ਅ ਧੀ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਵਦਨ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਪਵਹਲੇ ਵ ਅਕਤੀ
ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ (ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ
ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ 10 ਵਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ,
ਉਦਾਹਰਨ ਜੋਂ, ਤਹਾਡੀ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵਮਆਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂ ਹਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਤਹਾਡੀ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵਮਆਦ 25 ਤਾਰੀ ਨੂੰ 23:59 ਜੇ ਤਮ ਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ
ਰਟੀਨ 'ਤੇ ਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ
ਵਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ
ਵਬਨਾਾਂ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਟੈਸਵਟੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਜੋਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਹਾਡੇ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਿੱ ਰਾ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈ ਗੇਵਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾ ੇਂ ਤਹਾਨੂੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ੀ ਤਸੀਂ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਪਹੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮ
ਵ ਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੇ 10 ਵਦਨ ਘਰ ਰਹੋ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਹਾਡੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਲਿੱਛਣ ਵ ਕਵਸਤ ਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ
PCR ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੋਵ ਡ-19
ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ 10-ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਇਕਿੱਲਤਾ
ਵਮਆਦ ਸ਼ਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਰ ਾਹ
ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ 10-ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵਮਆਦ ਵ ਿੱਚ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੀ ਕਿੱਲ ਇਕਿੱਲਤਾ ਵਮਆਦ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ੇਗੀ।
ਜੇ ਇਸ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਛਣ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲਿੱਗ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਸੰਪਰਕ ਜੋਂ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NHS COVID-19 ਐਪ ਸਮੇਤ, NHS ਟੈਸਟ
ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਚ
ਿੱ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਸਪੋਰਟ
ਪੇਮੇਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ £500 ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਜਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
£1000 ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਜਾਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਵਿੰਮੇ ਾਰ ਹਨ ਵਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ੀ ਵ ਅਕਤੀ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਕੋਵ ਡ-19 ਲਈ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦ ਨੂੰ
ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਰਾ ਰਿੱ ਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਧੇਰੇ ਰਾਕ ਵਮਲ ਗਈ
ਹੈ

ਜਦ ਵਕ ਦੇਵ ਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗ ਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਉਹ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦਆਰਾ ਦੂਵਜਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੂੰ ਵਕੰਨਾ
ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾ ੇਂ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਿੱਗ ਵਗਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ੀ ਇਿੱਕ ਜੋ ਮ ਹੈ
ਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਤਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ੀ ਸ ੈ-ਇਕਿੱਲਤਾ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੋਵ ਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਧੇਰੇ ਰਾਕ ਵਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋ ਮ ਘਿੱਟ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ
ਰਿੱਵ ਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ।

ਘਰ ਆਉਣ ਾਲੇ ਲੋਕ
ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਮਾਜਕ ਮਲਾਕਾਤਾਾਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਦਾ ਨਾ ਵਦਓ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਦਾ ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਦਓ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਜਾਾਂ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਿਰੂਰੀ ਦੇ ਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੰਦੀ ਹੈ,
ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋ ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਦੇ ਭਾਲ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਰਾ ਰਿੱ ਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਘਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗੈਰ-ਿਰੂਰੀ
ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਮਰੰਮਤ ਨੂੰ ਮਲਤ ੀ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵ ਡ-19 ਵਕ ੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
ਕੋਵ ਡ-19 ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵ ਅਕਤੀ ਤਿੱਕ ਛੋਟੀਆਾਂ ਬੂੰਦਾਾਂ, ਏਰੋਸਲ
ੋ ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ
ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ੰਘਦੇ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਸਤ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਤੂਆਾਂ ਨੂੰ ਛਹੰਦੇ ਹਨ
ਤਾਾਂ ਉਹ ੀ ਕੋਵ ਡ-19 ਨਾਲ ਦੂਵਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋ ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ
ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾੜੀ ਹ ਾਦਾਰੀ ਾਲੀਆਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ
ਇਿੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵ ਿੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਬਹਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਾਂ ਵਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ (ਵਟਸ਼ੂਆਾਂ ਨੂੰ ਰਤਣਾ ਅਤੇ
ਸਿੱਟਣਾ), ਸਤ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾ ਾਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਹ ਾਦਾਰ ਰਿੱ ਣਾ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਹਨ।
ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਛਣ ਸ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ 10
ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ ਦੂਸਵਰਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਪਹੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਤਾਾਂ ੀ ਲਾਗ ਪਹੰਚਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਿਮੀ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਉਸੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵ ਡ-19 ਾਲਾ ਵ ਅਕਤੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਿੱਧ ਜੋ ਮ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨੂੰ
ਦੂਵਜਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੈ ਤਾਾਂ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ
ਵਕ ੇਂ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਿੱਟ ਸਮਾਾਂ ਬਤੀਤ
ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਸਾਾਂਝੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਹਣ ਾਲੇ ੇਤਰਾਾਂ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵ ਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਖ਼ਤ
ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਤਹਾਡੇ ਦਰ ਾਿੇ 'ਤੇ ਵਲਆਉਣ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ
ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਜਗਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
ਵਜਿੱਥੇ ੀ ਸੰਭ ਹੋ ੇ ਬਾਕੀ ਪਵਰ ਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਿੱ ਰਾ ਬਾਥਰੂਮ
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਰ ਵ ਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ
ਆਮ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹਾਉਣ ਜਾਾਂ ਸ਼ਾ ਰ ਲੈਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ
ਵ ੜਕੀ ੋਲ੍ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਹ ਾਦਾਰ ਰਿੱ ।ੋ
ਦੂਵਜਆਾਂ ਤਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਮ ਨੂੰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਾਂਝੇ ੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ
ਸਮਾਾਂ ਵਬਤਾਉਣ ੇਲੇ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਕ ਵਰੰਗ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਰਤੋਂ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ

ਰਤਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਵਜਆਾਂ ਦੀ ਰਿੱਵ ਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਤਹਾਨੂੰ GermDefence ਵ
ਸਲਾਹ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਜੋ ਮਾਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ

ਜੋ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤ ਕਮਿੋਰ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਛਣ
ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲ ੇ ਕਦਮ ਚਿੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋ ੋ
ਇਹ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸਵਰਆਾਂ ਤਕ ਪਹੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ
ਢੰਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸਵਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਧੋ ੋ ਜਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਿਰ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ੰਘਣ, ਵਛਿੱਕਣ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਸਣਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਾਣਾ ਾਣ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਲਣ
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ੰਘ ਅਤੇ ਵਨਿੱਛਾਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਕੋ
ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ੰਘਦੇ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਨੂੰ ਵਡਸਪੋਿੇਬਲ ਵਟਸ਼ੂਆਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਕੋ। ਜੇਕਰ
ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮਰੋੜ ਵ ਚ
ਿੱ
ੰਘੋ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਕੋ, ਨਾ ਵਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ
ਵ ਿੱਚ।

ਵਟਸ਼ੂਆਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਸਟ
ਿੱ ਵਦਓ ਅਤੇ ਤਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋ ।ੋ ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇ ਭਾਲ
ਕਰਨ ਾਲਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਵਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਜਾਾਂ ੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ੀ ਬਲਗਮ ਜਾਾਂ ਕਫ਼
ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡਸਪੋਿੇਬਲ ਵਟਸ਼ੂਆਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ
ਧੋਣਾ ਜਾਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ
ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਾਂ ਸਤ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋ ,ੋ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਦਰ ਾਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ
ਵਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੇ ੇਤਰ ਵਜ ੇਂ ਰਸੋਈਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ। ਇਹ ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤ ਕਮਿੋਰ ਵ ਅਕਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਜ ੇਂ ਵਕ
ਵਡਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਬਲੀਚ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਤ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਛਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹਤ
ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਾਾਂਝੇ ਬਾਥਰੂਮਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਾਂ ਹਰ
ਾਰ ਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤ੍ਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਂ ਛੂਵਹਆ ਹੈ।
ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਕੂੜਾ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਰਤੇ ਗਏ ਵਟਸ਼ੂਆਾਂ ਅਤੇ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਰਤ ਕੇ ਸਿੱਟ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ
ਮਾਸਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵਡਸਪੋਿੇਬਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬੈਗਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਵ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡੇ ਆਮ ਬਾਹਰੀ ਘਰੇਲੂ
ਕੂੜੇਦਾਨ ਵ ਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਬੈਗਾਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਬੈਗ ਵ ਚ
ਿੱ ਪਾ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍
ਕੇ ਘਿੱਟ-ੋ ਘਿੱਟ 72 ਘੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿੱਵ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਮ
ਾਾਂਗ ਵਨਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਤੀ ਗਈ ਕਰੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਟਲਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਉਣ ਲਈ ਵਡਸ਼ ਾਸ਼ਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜੇ ਇਹ ਸੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਧੋਣ ਾਲੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ੋ ਅਤੇ ਿੱ ਰੇ ਟੀਟਾ ਲ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਸਕਾਓ।

ਲਾਾਂਡਰੀ
ਹ ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਗੰਦੇ ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਛੰਡੋ। ਵਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਚੀਜਾਾਂ ਧੋ ।ੋ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਇਿੱਕੋ ਲੋਡ ਵ ਚ
ਿੱ ਧੋਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਾਵਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਾਂਤ ਾਸ ਵਮਆਦ ਦੇ ਸਮਾਪਤ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀਂ ਲਾਾਂਡਰੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਜਨਤਕ ਲਾਾਂਡਰੇਟ ਵ ਿੱਚ
ਵਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੌਲੀਏ, ਹੈਂਡ ਟਾ ਲ ਅਤੇ ਪੋਣੇ ਸਾਾਂਝੇ ਨਾ ਰਤੋ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ੇਤਰਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ਹ ਾਦਾਰੀ ਕਰੋ
ਅੰਦਰੂਨੀ ੇਤਰਾਾਂ ਨੂੰ ਤਾਿੀ ਹ ਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਹ ਾਦਾਰ ਰਿੱ ,ੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਾਂਝੇ ਰਵਹਣ ਾਲੇ ੇਤਰਾਾਂ
ਨੂੰ। ਹ ਾ ਦੇ ਪਰ ਾਹ ਨੂੰ ਧਾਉਣ ਲਈ ਤਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਵਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵ ੜਕੀਆਾਂ ਨੂੰ ੋਲੋ੍
•

ਦਰ ਾਿੇ ੋਲੋ੍

•

ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਕੋਈ ੀ ੈਂਟ ਿੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹ ਾ ਦੇ ਪਰ ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਵਕਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਹੈ

•

ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰ ਾਿਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹ ਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਾਲੇ ਪਿੱ ੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਦਾ ਲੰਬੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਿੱਲਦੇ ਛਿੱਡ ਵਦਓ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ)

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਾਂ ਦੀ ਦੇ ਭਾਲ
ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਮਨਿੱ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਵਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਾਂ
ਸਮੇਤ, ਕਝ ਜਾਨ ਰ ਇਨਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SARS-CoV-2 (ਕੋਵ ਡ-19
ਕਰਨ ਾਲਾ ਾਇਰਸ) ਨਾਲ ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੋ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ
ਰਿੱ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ ਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ ਾਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸਤੀ ਦੀ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨੀ

ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਰਵਹੰਵਦਆਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰਸਤੀ ਦਾ ਵਧਆਨ
ਰਿੱ ਣਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਦ ਨੂੰ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ਣਾ ਮਸ਼ਕਲ, ਵਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕਝ ਲੋਕਾਾਂ
ਲਈ ਇਕਿੱਲਤਾ ਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੀਂ ਜਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਦਾਸ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ

ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਤ ਵਿਆਦਾ ਜਗਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਬਗੀਚੇ ਤਿੱਕ ਪਹੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਚਣੌਤੀ ਭਵਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ।ੋ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ
ਤਹਾਡੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸਤੀ ਦੀ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜ ਾਨਾਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ।
ਐ ਰੀ ਮਾਇੰਡ ਮੈਟਰਿ ਤਹਾਡੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵਬਹਤਰ ਦੇ ਭਾਲ ਲਈ ਸਰਲ ਸਝਾਅ ਅਤੇ
ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਾਵਲਆਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ
ਕੋਵ ਡ-19 ਹਿੱਬ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਕਉਂ ਹੈ। ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ, ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ, ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰਿੱਵ ਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਹ ਚੀਿਾਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਸੌ ਾ ਬਣਾਉਣ ਵ ਚ
ਿੱ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ

•

ਯਾਦ ਰਿੱ ੋ ਵਕ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਤਹਾਡੀ ਤੰਦਰਸਤੀ ਲਈ ਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ
ਕਲਾਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕੋਰਸਾਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ

•

ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵਕ ਪੂਰੀ ਵਮਆਦ ਤਕ ਘਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਤਹਾਨੂੰ
ਵਕਸ ਚੀਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ

•

ਆਪਣੇ ਰਿਗਾਰਦਾਤਾ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਿਾਾਂ ਲੈਣ ਵ ਚ
ਿੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ

•

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਵਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਦ ਾਈਆਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ

•

ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਆਾਂਢ-ਗਆਾਂਢ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਚ
ਿੱ ਇਿੱਕ ਸ ੈਸੇ ੀ ਵਸਸਟਮ ਹੈ
ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਲਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵ ਚ
ਿੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਦੋਸਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ੀ ਚੀਿ ਪਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਵਜਸਦੀ ਤਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਾਂ
ਚੀਿਾਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਾਂ ਫੋਨ ਦਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛਿੱਵਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਥੋਂ ਤਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਚਕ
ਿੱ ਸਕਦੇ ਹੋ

•

ਉਹਨਾਾਂ ਚੀਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤਸੀਂ ਘਰ ਸਮਾਾਂ ਵਬਤਾਉਣ ਲ
ੇ ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਾਣਾ
ਪਕਾਉਣਾ, ਪੜਹਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਸਿੱ ਣਾ ਅਤੇ ਵਫਲਮਾਾਂ ੇ ਣਾ

•

ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੰਨ
ਲਓ ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਤ ਹੀ ਵ ਗੜ ਜਾ ੇ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਕਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਰਾਬੀ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਰੰਤ ਸਲਾਹ
ਅਤੇ ਮਲਾਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਕੋਵ ਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ੀ, ਬਾਲਗਾਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਚੌ ੀ
ਘੰਟੇ ਿਰੂਰੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਸਰਵ ਸ ਫਾਇੰਡਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਆਪਣੇ
ਪੋਸਟਕੋਡ ਜਾਾਂ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ NHS ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਿੱਭ।ੋ

ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕੋਵ ਡ-19 ਸਮੇਤ, ਵਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਮਿੱਵਸਆ ਾਾਂ ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਸਹਤ ਅਤੇ
ਦੇ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਿੱਲੀ ਰਵਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਕੋਵ ਡ-19 ਾਲੇ ਵਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਲਕੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ
ਅਨਭ ਕਰਨਗੇ, ਵਜਸਦਾ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਪਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ
ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ ।ੋ
ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਟੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਦ
ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਜਾਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਪਰਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਜਾਾਂ ਡੈਂਵਟਸਟ, ਸਥਾਨਕ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਿ ਸੇ ਾ) ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵ ਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱਵਸਆ ਲਈ NHS 111
ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਵ ਡ-19 ਸੇ ਾ ਜਾਾਂ NHS 111 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈ ਿੱਟ ਤਿੱਕ ਪਹੰਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ NHS 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ 999 'ਤੇ ਡਾਇਲ
ਕਰੋ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਤਾਾਂ ਕਾਲ
ਹੈਂਡਲਰ ਜਾਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ।

ਵ ਤ
ਿੱ ੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵ ਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਦ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਰਾ ਰਿੱ ਣਾ ਉਹਨਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਕੰਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਾਇਰਸ
ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰਿੱਵ ਆ

ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਵਜਸਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਿੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵਕ
ਤਸੀਂ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ -19 ਨਹੀਂ ਵਦਓਗੇ, ਦ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਰਾ ਰਿੱ ਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਦ ਨੂੰ
ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਰਾ ਰਿੱ ਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਓ ਵਕ ਜੇ ਤਸੀਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾ ਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਰਿਗਾਰਦਾਤਾ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਿਾਾਂ ਲੈਣ ਵ ਚ
ਿੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਵਜਨ੍ਾਾਂ
ਦੀ ਤਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿਰੂਰੀ ਚੀਿਾਾਂ ਤਕ ਪਹੰਚ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਆਾਂਢ-ਗਆਾਂਢ ਜਾਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸ ੈਸੇ ੀ ਵਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ
ਤਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਲਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵ ਚ
ਿੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਪਵਰ ਾਰ ਨੂੰ ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ੀ ਚੀਿ ਪਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਵਜਸਦੀ ਤਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਚੀਿਾਾਂ ਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਾਂ ਫੋਨ ਦਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਛਿੱਵਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਥੋਂ ਤਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫ਼ਾਰ ਰਕ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਆਰਾ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇ ।ੋ ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਘਰ
ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਦ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਰਾ ਰਿੱ ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਪੋਰਟ
ਭਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਦਆਰਾ £500 ਦੇ ਇਿੱਕ ਾਰ ਭਗਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸੀਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਾਂ NHS COVID-19 ਐਪ ਰਾਹੀਂ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਸਪੋਰਟ ਭਗਤਾਨ ਲਈ
ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ੋਗ:ੇ
•

ਤਹਾਨੂੰ NHS COVID-19 ਐਪ ਸਮੇਤ NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਦਆਰਾ ਦ ਨੂੰ ਦੂਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਿੱ ਰਾ
ਰਿੱ ਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ

•

ਤਸੀਂ ਰਿਗਾਰ ਵ ਿੱਚ ਜਾਾਂ ਸ ੈ-ਰਿਗਾਰ ਵ ਿੱਚ ਹੋ

•

ਤਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਆਮਦਨੀ ਗਆ ਵਦਓਗੇ

•

ਤਸੀਂ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਵ ਚ
ਿੱ ੋਂ ਇਿੱਕ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
•
•
•

ਯੂਨੀ ਰਸਲ ਕ੍ਰੈਵਡਟ
ਰਵਕੰਗ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਵਡਟ
ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ

•

ਇਨਕਮ ਬੇਸਡ ਜੌਬਸੀਕਰਿ ਅਲਾਉਂਸ

•

ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ

•

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਜਾਾਂ ਹਾਉਵਸੰਗ ਬੈਵਨਵਫਟ

ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ।ੋ

ਜੇ ਤਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਧ
ਿੱ ਚਘ
ੰ ਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਤਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਿਵਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ
ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜਸ ਨੂੰ ਕੋਵ ਡ-19 ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੇ ਤਸੀਂ ਦਿੱਧ ਚਘ
ੰ ਾ ਰਹੇ
ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਲਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਤਕ ਫੈਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਧ
ਿੱ ਚੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਿੱਧ ਦਆਰਾ ਜਾਾਂ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦਆਰਾ
ਾਇਰਸ ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਸੇ ੀ ਸੰਭਾ ੀ ਜੋ ਮਾਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਨ, ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ
ਹੋ ੇਗਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਮਡ ਾਈਫ, ਹੈਲਥ ਵ ਵਿਟਰ ਜਾਾਂ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।
ਵਫਲਹਾਲ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਾਇਰਸ ਮਾਾਂ ਦੇ ਦਿੱਧ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਵ ਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਬਿੱਚੇ ਵ ਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ੜਲੇ
ਸੰਪਰਕ ਾਲੇ ਵਕਸੇ ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਕੋਵ ਡ-19 ਾਲੇ
ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਬਹਤ ਘਿੱਟ ਗੰਭੀਰ ਲਿੱਛਣ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਜਾਾਂ ਪਵਰ ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਮੈਂਬਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਾਂ ਕਿੱਵਢਆ ਵਗਆ ਦਧ
ਿੱ ਵਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹਰੇਕ ਾਰ ਰਤਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਪਕਰਣ
ਨੂੰ ਵਕਟਾਣੂਮਕਤ ਕਰੋ। ਤਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਰਸ
ੈ ਟ ਪੰਪਾਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (ਪਰਸਤੀ
ਮਾਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਾਂ ਲਈ ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ) ਦੀ ਤੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਸਿੱ ਣ ਦੀਆਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਾਂ, ਆਵਟਿਮ ਜਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਰੀ ਾਲੇ
ਲੋਕ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤਹਾਡੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ,
ਸਮਿੱਵਸਆ ਾਾਂ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਵਸਿੱ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਆਵਟਿਮ ਜਾਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਸਕ

ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸੇ ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨੇ ੜਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿੱਵ ਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸਤ ਰਿੱ ਦੇ ਹੋਏ, ਵਬਹਤਰੀਨ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
1. ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰਸ
ੇ ਰ/ਕਾਲ ਹੈਂਡਲਰ,
NHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸ
ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰਸ
ੇ ਰ, ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸਹਤ ਸਰਿੱਵ ਆ ਟੀਮਾਾਂ ਅਤੇ NHS ਸਟਾਫ਼ (ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਲਈ) ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ↩

