
ਸੇਧ 

(COVID-19) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਪਾਬੰਦੀਆ:ਂ ਤੁਸ� 
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਾਗ ੂਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵੱਲ�: 

ਕੈਿਬਨੇਟ ਆਿਫਸ 

ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ 

29 ਮਾਰਚ 2021 

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 

14 ਜੂਨ 2021 — ਸਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੇਖੋ 

ਇਹਨਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

ਇੰਗਲ�ਡ (ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲ�ਡ, ਅਤੇ �ਤਰੀ ਆਇਰਲ�ਡਲਈ ਸੇਧ ਵੇਖ)ੋ 

ਿਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ 

https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#history
https://gov.wales/coronavirus
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19


 ਇਗੰਲ�ਡ ਪੜਾਅ 3 ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 

 ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਜੱਥ ੇਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਨਵਾ ਂਰੂਪ (ਡੈਲਟਾ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹੈ 

 ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਖੱਣਾ 

 ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ 

 ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂ� ਿਮਲਣਾ 

 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣਾ (6 ਦਾ ਿਨਯਮ) 

 ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ 

 ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 

 ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਕਾਲਜ ਜਾਣਾ 

 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਅਤੇ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ 

 ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 

 ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ 

 ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

 ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ 

 ਕਸਰਤ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ 

 ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 

 ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾ ਂ

 ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾ ਂ

 ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 

 ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

 ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਿਜਥ ੇਤੁਸ� ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਯਮਾ ਂ� ਤੋੜਦੇ ਹੋ 

 ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੌਰੇ 

 ਰਾਤ ਭਰ ਘਰ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ 

 ਇਗੰਲ�ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

 ਯੂਕੇ, ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਇਲ�ਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 

 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ 

 ਘਰ ਬਦਲਣਾ 

 ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

 ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 

 ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 

 ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਲੈਸਨ ਅਤੇ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਿਸੱਖਣੀ 

 ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਨ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨ ਸੰਸਕਰਣ 

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#england-remains-in-step-3
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#keeping-yourself-and-others-safe
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#getting-tested-for-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#meeting-family-and-friends-outdoors
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#meeting-friends-and-family-indoors-rule-of-6
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#support-bubbles
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#going-to-work
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#going-to-school-or-college
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#universities-and-higher-education
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#childcare
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#parent-and-child-groups
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#providing-care-or-assistance
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#support-groups
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#exercise-sport-and-physical-activity
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#funerals-and-linked-commemorative-events
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#weddings-and-civil-partnership-ceremonies-and-receptions
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#significant-life-events
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#places-of-worship
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#volunteering-and-charitable-services
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#other-circumstances-where-you-can-gather-in-larger-groups
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-you-break-the-rules
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#care-home-visits
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#staying-away-from-home-overnight
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#travelling-within-england
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#travelling-within-the-uk-the-republic-of-ireland-and-the-channel-islands
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#international-travel
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#moving-home
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#financial-support
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#businesses-and-venues
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#healthcare-and-public-services
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#driving-lessons-and-learning-to-drive
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#translations-and-easy-read-version
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#translations-and-easy-read-version


ਇਸ ਪੇਜ � ਿਪਰ੍ਟੰ ਕਰੋ 

ਇਗੰਲ�ਡ ਪੜਾਅ 3 ਿਵਚੱ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅ 3 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਿਵਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਅ 3 ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਾਗ ੂ

ਰਿਹਣਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� 

ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਇਗੰਲ�ਡ 19 ਜੁਲਾਈ � ਪੜਾਅ 4 ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਜੋਖਮ ਘੱਟ 

ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 2 ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਬਾਅਦ ਅੰਕਿੜਆ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਕਿੜਆ ਂ

ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 4 ਵੱਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲਾ ਂਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪਰ, ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ21 ਜੂਨ � ਬਦਲੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ 21 ਜੂਨ ਤ�, ਿਨਯਮਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹਨਾ ਂਬਾਰੇ 

ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ:ਂ 

● ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੀਆ ਂਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾ ਂਜਾ ਂਿਸਵਲ 

ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਜਸ਼ਨ 

● ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਂਯਾਦਗਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾ ਂਿਜਵ� ਵੇਕ, ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾ ਂਫੱੁਲ ਿਖੰਡਾਉਣਾ 

● ਵੱਡ ੇਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਯੋਗ 

● ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੌਰੇ 

● ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਘਰੇਲੂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ 

21 ਜੂਨ ਤ� ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪਾ ਂਅਤ ੇਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 

21 ਜੂਨ ਤ�, ਿਵਆਹ ਜਾ ਂਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਸਮਾਰੋਹ, ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾ ਂਿਸਵਲ 

ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵੇਕ, ਪੱਥਰ 

ਲਗਾਉਣਾ ਜਾ ਂਫੱੁਲ ਿਖਡੰਾਉਣਾ, ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਬਦਲ 

ਜਾਣਗ।ੇ 



ਿਕਸੇ ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਘਰ ਦੇ ਬਗੀਚਾ) ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆ ਂਉਮਰਾ ਂਦੇ ਮਿਹਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਿਵਖੇ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਬਗੀਚੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਮਾਰਕੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਢਾਚੇਂ � "ਬਾਹਰੀ" ਵਜ� 

ਵਰਗੀਿ�ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� 

ਇਸਦੇ ਕੰਧਾ ਂਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਿਹੱਸਾ ਖੁੱਲ�ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਘਰਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਘਰਾ ਂਦੇ ਬਗੀਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਬੰਦ ਢਾਿਂਚਆ ਂਿਵੱਚ, ਿਵਆਹ ਿਸਰਫ 6 

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂ2 ਘਰਾ ਂਦੇ ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਪਰਕ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਿਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ ੇਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚ� ਇੱਕ 

ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਹੈ ('ਮੌਤ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਿਵਆਹ')। 

ਇਹ 30 ਤਕ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਨਜੀ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ�ਾ ਂਸਮਾਗਮਾ ਂ'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਇਹਨਾ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਟੇਬਲ ਸਰਿਵਸ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ,ਂ ਿਚਹਰੇ ਦੀਆ ਂਕਵਿਰੰਗਾ,ਂ ਸਮਾਜਕ 

ਦੂਰੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂਹਨ। 

ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਘਰਾ ਂਦੇ ਬਗੀਿਚਆ ਂਜਾ ਂਿਨਜੱੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ, ਤੁਹਾ� 

ਆਪਣ ੇਚਣੁ ੇਗਏ ਸਥਾਨ � ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਜ ੇਤੁਸ� 30 ਤ� 

ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ� ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਸਕਣਗ,ੇ ਅਤੇ 

ਪਰੋਗਰਾਮ � ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣ � ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਗਮਾ,ਂ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾ ਂਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾ ਂਬਾਰੇ ਸੇਧ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ 

ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਂਇਸ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਪੱਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic


21 ਜੂਨ ਤ� ਵੱਡੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਦ ੇਪਾਇਲਟ 

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਲੋ�ਣ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਸਮਾਗਮਾ ਂਦੀ 

ਇੱਕ ਸੀਿਮਤ ਲੜੀ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆ ਂ� ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾ ਂਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ 

ਨੈਗਿੇਟਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਵ�ਬਲੀ ਿਵਖੇ ਕੁਝ UEFA EURO 2020 ਮੈਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਡੇਾ,ਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 

ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਇਲਟਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 

ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

21 ਜੂਨ ਤ� ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੌਰ ੇ

21 ਜੂਨ ਤ� ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂ

ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 

ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ ਂਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਲਈ, ਸਾਰੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ � ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਕਰ ਸਕਣਗ।ੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਨਵਾਸੀ � ਿਮਲ ਸਕਣਗ,ੇ ਭਾਵ� ਿਕ ਿਨਵਾਸੀ 

ਅਲੱਗ ਰਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ 

'ਤੇ 14 ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਅਲਗੱ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਏਗੀ। ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੁਝ �ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ 

ਦੌਿਰਆ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਠਿਹਰਨਾ, ਤ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂ� ਹਾਲੇ ਵੀ 

ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ 

ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਬਾਰੇ ਸੇਧ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

 

 

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


21 ਜੂਨ ਤ� ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਮਹੂਾ ਂਲਈ ਰਾਤ ਭਰ ਦ ੇਦੌਰ ੇ

21 ਜੂਨ ਤ�, ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 30 ਤਕ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਇਕਸਾਰ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਘਰੇਲੂ 

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂ2 ਘਰਾ ਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ � 

ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਜੱਥ ੇਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਨਵਾ ਂਰੂਪ 
(ਡੈਲਟਾ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹ ੈ

ਇਸ ਨਵ� ਰੂਪ � ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀ�ਟ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਤੇਜ਼ੀ 

ਨਾਲ ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹੈ: 

● ਬੈਡਫੋਰਡ ਬਰੋ ਕਾ�ਿਸਲ 

● ਬਰਿਮੰਘਮ ਿਸਟੀ ਕਾ�ਿਸਲ 

● ਬਲੈਕਬਰਨ ਿਵਦ ਦਾਰਵੇਨ ਬਰੋ ਕਾ�ਿਸਲ 

● ਬਲੈਕਪੂਲ ਕਾ�ਿਸਲ 

● ਚੇਸ਼ਾਇਰ ਈਸਟ ਕਾ�ਿਸਲ 

● ਚੇਸ਼ਾਇਰ ਵੈਸਟ �ਡ ਚਸੈਟਰ ਕਾ�ਿਸਲ 

● ਗਰ੍ੇਟਰ ਮੈਨਚਸੇਟਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਥਾਿਰਟੀ (ਬੋਲਟਨ, ਬਰੀ, ਮੈਨਚੇਸਟਰ, ਓਲਡਹੈਮ, 

ਰੋਚਡੇਲ, ਸੈਲਫੋਰਡ, ਸਟਾਕਪੋਰਟ, ਟੈਮਸਾਈਡ, ਟ�ਫੋੈਰਡ, ਿਵਗਨ) 

● ਿਕਰਕਲੀਜ਼ ਕਾ�ਿਸਲ 

● ਲ�ਕਾਸ਼ਾਇਰ ਕਾ�ਟੀ ਕਾ�ਿਸਲ (ਬਰਨਲੇ, ਚੋਰਲੀ, ਫਾਈਲਡ, ਿਹੰਡਬਰਨ, ਲ�ਕੈਸਟਰ, ਪ�ਡਲ, 

ਪਰ੍ੈਸਟਨ, ਿਰੱਬਲ ਵੈਲੀ, ਰੋਸ�ਡੇਲ, ਸਾਊਥ ਿਰੱਬਲ, ਵੈਸਟ ਲ�ਕਾਸ਼ਾਇਰ, ਵਾਇਰ) 

● ਲੈਸਟਰ ਿਸਟੀ ਕਾ�ਿਸਲ 

● ਿਲਵਰਪੂਲ ਿਸਟੀ ਰੀਜਨ ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਥਾਿਰਟੀ (ਹਾਲਟਨ, ਨ� ਸਲੀ, ਿਲਵਰਪੂਲ, ਸੇਫਟਨ, 

ਸ�ਟ ਹੈਲੇਨਜ਼, ਵਾਇਰਲ) 

● ਲੰਡਨ ਬਰੋ ਆਫ ਹਾ�ਸਲੋ 

https://www.bedford.gov.uk/social-care-health-and-community/public-health/coronavirus/
https://www.birmingham.gov.uk/coronavirus_advice
https://www.blackburn.gov.uk/coronavirus
https://www.blackpool.gov.uk/Campaigns/Coronavirus/Coronavirus.aspx
https://www.cheshireeast.gov.uk/council_and_democracy/council_information/coronavirus/coronavirus-covid-19.aspx
https://www.cheshirewestandchester.gov.uk/news-and-views/incidents/coronavirus-covid-19/coronavirus.aspx
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/coronavirus/
https://www.bolton.gov.uk/news/article/1164/how-bolton-is-responding-to-rising-covid-rates-and-what-we-can-all-do-to-help
https://www.bury.gov.uk/coronavirus
https://www.manchester.gov.uk/info/500362/covid-19
https://www.oldham.gov.uk/coronavirus
http://www.rochdale.gov.uk/coronavirus
https://www.salford.gov.uk/people-communities-and-local-information/coronavirus/
https://www.stockport.gov.uk/showcase/coronavirus
https://www.tameside.gov.uk/Policy/Coronavirus-(COVID-19)-Service-changes,-support-an
https://www.trafford.gov.uk/coronavirus/home.aspx
https://www.wigan.gov.uk/Resident/Crime-Emergencies/Coronavirus/index.aspx
https://www.kirklees.gov.uk/beta/health-and-well-being/coronavirus.aspx
https://www.lancashire.gov.uk/coronavirus/
https://www.burnley.gov.uk/covid19
https://chorley.gov.uk/coronavirus
https://new.fylde.gov.uk/coronavirus/
https://www.hyndburnbc.gov.uk/
https://www.lancaster.gov.uk/sites/coronavirus-information
https://www.pendle.gov.uk/coronavirus
https://preston.gov.uk/coronavirus
https://www.ribblevalley.gov.uk/coronavirus
https://www.rossendale.gov.uk/info/210167/emergencies_and_safety/10860/coronavirus_update
https://www.southribble.gov.uk/coronavirus
https://www.westlancs.gov.uk/more/emergencies/coronavirus.aspx
https://www.wyre.gov.uk/coronavirus
https://www.leicester.gov.uk/your-council/coronavirus/
https://www.liverpoolcityregion-ca.gov.uk/coronavirus/
https://hbcnewsroom.co.uk/coronaadvice/
https://www.knowsley.gov.uk/residents/coronavirus-information
https://liverpool.gov.uk/communities-and-safety/emergency-planning/coronavirus/
https://www.sefton.gov.uk/covid-19-in-sefton.aspx
https://www.sthelens.gov.uk/coronavirus
https://www.wirral.gov.uk/health-and-social-care/health-wirral/coronavirus-update
https://www.hounslow.gov.uk/coronavirus


● ਨ� ਰਥ ਟਾਈਨਸਾਈਡ ਕਾ�ਿਸਲ 

● ਵੈਿਰੰਗਟਨ ਬਰੋ ਕਾ�ਿਸਲ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਨਵਾ ਂਰੂਪ (ਡਲੈਟਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਹੋਰ ਰੂਪਾ ਂਨਾਲ� ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਸਭ ਤ� ਆਮ ਸਨ। ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਹਾ� ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

● ਜਦ� ਤੁਹਾ� ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਟੀਕੇ ਦੀਆ ਂਦੋਵ� ਖੁਰਾਕਾ ਂਲਗਵਾਓ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂ� ਵੀ 

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ 

● ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਵੋ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾ� ਟੀਕਾ 

ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹ� 

●  ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣ (�ਚ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਨਵ�, ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ ਜਾ ਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੰੁਘਣ ਜਾ ਂਸੁਆਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾ ਂਇਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਜਾ ਂਜੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਰਤੰ ਆਪਣ ੇਆਪ � ਅਲੱਗ 

ਕਰੋ 

�ਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ � ਵੀ ਿਮਲਣ 

ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜਥ ੇਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾ� ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

● ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਿਮਲੋ 

● ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤ� 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ (ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਉਹਨਾ ਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ), ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 

● ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ � ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰੋ 

 

 

https://my.northtyneside.gov.uk/category/1429/coronavirus-covid-19
https://www.warrington.gov.uk/coronavirus-covid-19-warrington
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection


ਤੁਹਾ� ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

● ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੋ ਤਾ ਂਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ 

ਰਹੋ 

● ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾ ਂਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ੋ

● ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਖ ੋ(�ਪਰ ਿਲੰਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) 

ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

● ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾ ਂPCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ 

● ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਤਾ ਂਿਨਯਿਮਤ ਰੈਿਪਡ ਲੈਟਰਲ 

ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ 

● ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾ ਂਟੈਸਿਟੰਗ ਜਾ ਂਪਰ੍ਬੰਿਧਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੈਕੇਜ 

ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� 

ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂ

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਖੱਣਾ 

ਿਚਹਰੇ � ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜ ੇ

ਤੁਹਾ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਿਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� 

ਿਕ ਦੁਕਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾ� ਛੋਟ ਨਹ� ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਂ

ਕੋਈ ਉਿਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਕਾ�ਨ ਹੈ। ਿਚਹਰੇ ਦੀਆ ਂਕਵਿਰੰਗਾ ਂਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪੜਹ੍।ੋ 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work
https://www.gov.uk/guidance/government-advice-on-home-moving-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak


ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਬਹਤੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ ੋ

ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤ� ਗਭੰੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ 

ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਹੁਣ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ। 

ਪਰ, ਤੁਹਾ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ-ੇਆਪ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਲ�ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ-ਆਪ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ 

ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾ ਂ� ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਿਦਨ ਦੇ ਸ਼ਾਤਂ ਸਮ� ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾ ਂਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ, 

ਕਮਿਰਆ ਂ� ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂ� ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਣਾ। ਤੁਹਾਡ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ � 

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹ ੈ

ਆਪਣ ੇਆਪ � ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਪੰਨੇ 

'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਰੱਿਖਆ 

ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨਾ ਂਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ � ਘਟਾ�ਦੇ 

ਹਨ। ਸਾਰੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਤਰ�ਾ,ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾ ਂਪਰ੍ਭਾਵੀ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਨ�ਾ ਂ

ਲੋਕਾ ਂਵੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂ� ਲਾਗ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ� ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਦ ਿਕ �ਭਰ ਰਹੇ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪਰ੍ਸਾਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਸ� ਇਹ 

ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਿਵਡ-19 � ਫੈਲਣ ਤ� ਿਕੰਨਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਤੁਹਾ� ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 � ਦੂਿਜਆ ਂਤਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ। 

 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae


ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਰੈਿਪਡ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਿਟੰਗ ਹੁਣ ਲੱਛਣਾ ਂਤ� ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸ� 

ਆਪਣ ੇਟੈਸਟ ਫਾਰਮੇਸੀਆ,ਂ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟਾ,ਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ,ਂ ਸਕੂਲਾ,ਂ ਕਾਲਜਾ ਂਅਤੇ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਿਕ ਰੈਿਪਡ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਿਕਵ� ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ 

ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜੋਖਮ � ਘਟਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ 

ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨਹ� ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� 

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਿਕਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਆਪਣ ੇਆਪ � ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਿਜਆ ਂ� ਨਾ ਿਮਲੋ ਅਤੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ । 

ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂ� ਿਮਲਣਾ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ � ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਥੜੋਹ੍ੇ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਤੁਹਾ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ � ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੋਕਾ ਂ� 

ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਹਟਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਂਿਵੱਚ 30 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ 

ਨਹ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਕਾ�ਨੀ ਛੋਟ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

● ਕੰਮ ਜਾ ਂਵਲੰਟੀਅਿਰੰਗ (ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ 

● ਅਸਮਰਥ ਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂ� ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection


ਜੇ ਤੁਸ� ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ 

ਉਹਨਾ ਂਤ� ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� 

ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪੜਹ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣਾ (6 ਦਾ ਿਨਯਮ) 

ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾ ਂ� ਿਮਲਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਤਾ:ਂ 

● ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਘਰਾ ਂਤ� 6 ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ (ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 6 ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਿਗਣ ੇ

ਜਾਦੇਂ ਹਨ) 

● ਦੋ ਤਕ ਘਰਾ ਂਤੱਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ (ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ) 

ਜੇ ਤੁਸ� ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ 

ਉਹਨਾ ਂਤ� ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� 

ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪੜਹ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚੱ ਹ ੋ

ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਜਦ� ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਘਰ ਦੇ ਅਦੰਰ ਿਮਲਦੇ 

ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ 2 ਘਰਾ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਜ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੱੁਲ ਆਕਾਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤ� ਵੱਧ ਹੈ। 

 

https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


ਤੁਸ� ਇਨਡਰੋ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਤੁਸ� ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾ ਂਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤੇ 6 ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡ ੇਸਮੂਹ 

ਿਵੱਚ 2 ਪਿਰਵਾਰਾ ਂ(ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

● ਿਨਜੀ ਘਰ 

● ਿਰਟੇਲ 

● ਰੈਸਟੋਰ�ਟਾ,ਂ ਬਾਰਾ ਂਅਤੇ ਕੈਿਫਆ ਂਵਰਗ ੇਇਨਡੋਰ ਪਰ੍ਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸਥਾਨ 

● ਇਨਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਜਮ, ਖਡੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਵੀਿਮੰਗ 

ਪੂਲ 

● ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਪਾ 

● ਇਨਡੋਰ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਿਜਵ� ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਿਥਏਟਰ ਅਤੇ 

ਇਨਡੋਰ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ � ਿਕਵ� ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। 

ਤੁਸ� ਵਧਰੇੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਕਦ� ਿਮਲ ਸਕਦ ੇਹੋ 

6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂ2 ਘਰਾ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਇਕੱਠ ਿਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾ ਂ� ਿਕਸੇ 

ਅਪਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

● ਸੰਗਿਠਤ ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ 30 ਤਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

● ਕੰਮ ਜਾ ਂਵਲੰਟੀਅਿਰੰਗ (ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ, ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੇਉਹ ਉਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19


● ਅਪਾਹਜ ਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਵਸਤੂਆ ਂਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਜਦ� ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਘਰ ਦੇ ਅਦੰਰ ਿਮਲਦੇ 

ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ 2 ਘਰਾ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਜ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸੇਧ ਦੇਖ।ੋ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾ ਂਦੇ 6 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾ ਂ2 ਤਕ ਘਰਾ ਂਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪਰ੍ਬੰਧ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਿਬਨਾ ਂਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 

ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾ� ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਵਰਕਰ ਵਜ� ਵਰਗੀਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

ਮਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ� ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰ੍ਬੰਧਾ ਂਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਮਾਲਕ � ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ 

ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੂਰ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ 

ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂ� ਉਹਨਾ ਂਦੇ 

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ � ਕੋਿਵਡ-19 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਿਵਅਸਤ ਸਮ� ਅਤੇ ਰੂਟਾ ਂ

ਤ� ਬਚਣ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂ

� ਵਾਧੂ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-childcare-bubble-with-another-household


ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਸਮੇਤ, ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਨਯਮ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗ ੂਰਿਹਣਗੇ। 

COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ � ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਿਵਡ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੇਧਾ ਂਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ 

ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ੋ

ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੂਜਆ ਂ� ਿਮਲਣਾ 

ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂਦੋ ਘਰਾ ਂਤ� ਵੱਡ ੇਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਬਾਹਰ 30 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤ� ਵੱਡੇ 

ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਤੁਹਾ� ਉਸ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤ�, ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ, ਜਾ ਂਹੋਰ ਉਪਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 

ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸ� ਹੋ: 

● ਨੈਨੀ 

● ਕਲੀਨਰ 

● ਕਾਰੀਗਰ 

● ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂ� ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਤੁਹਾ� ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਸੇ ਿਨੱਜੀ ਘਰ ਜਾ ਂਬਗੀਚੇ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹ� 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/homes


ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਬਹਤੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ ੋਜਾ ਂਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ ੈ

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਿਜੱਥ ੇਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾ� ਘਰ 

ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕੰਮ 

ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ � ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮ � 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ� ਤੁਹਾ� ਉਹਨਾ ਂਉਪਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 

ਇਹਨਾ ਂਉਪਾਵਾ ਂਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਜਾਦੇਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ�ਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ 

ਲਈ ਜੇ ਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆ ਂ'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� 

ਘਰ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜ�, 

ਤੁਹਾ� ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਢੁਕਵ� ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਬਦਲਵਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਿਵਅਸਤ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂ

ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂ� ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਤੁਹਾ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ � ਫੈਲਣ ਤ� ਿਕਵ� ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਂਇਸ � ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣ ੇ

ਜੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਿਚਤੰਤ ਹੋ ਜਾ ਂਤਸੁ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 

ਕਾਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੀ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work?priority-taxon=5ebf285a-9165-476c-be90-66b9729f50da
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work?priority-taxon=5ebf285a-9165-476c-be90-66b9729f50da


ਿਸਟੀਜ਼ਨ ਅਡਵਾਈਸ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜ ੇਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਚਤੰਤ ਹੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ, ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ� ਜੇ ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੈ। 

ACAS (ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, ਕਨਸੀਿਲਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ) ਤ� ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਅਤੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਹੈ। 

ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਕਾਲਜ ਜਾਣਾ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ� ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਟਰਮ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ � ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾ,ਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾ ਂਬਾਰੇ 

ਮਾਿਪਆ ਂ� ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਰੈਿਪਡ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਿਟੰਗ ਹੁਣ ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ 

ਲਈ ਇਸਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

https://www.citizensadvice.org.uk/work/coronavirus-if-youre-worried-about-working
https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support
https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19


ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਖ ੋਿਕ ਜ ੇਤੁਹਾ� ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਿਨਯਿਮਤ 

ਰੈਿਪਡ ਟੈਸਟ ਿਕਵ� ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਅਤੇ �ਚ ਿਸਿੱਖਆ 

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ� ਟਰਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਕ ਟੈਸਟ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਪਰ੍ੰਗ ਟਰਮ ਿਵੱਚ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਅਤੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸੇਧ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ� ਹਰ ਸਮ� 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ � ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾ ਂਦੇ 6 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾ ਂ2 ਤਕ ਘਰਾ ਂਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪਰ੍ਬੰਧ 

ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਿਬਨਾ ਂਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਰਿਜਸਟਰਡ 

ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ, ਚਾਈਲਡਮਾ�ਡਰਸ, ਰੈਪਅ ਰਾ�ਡ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਬੱਿਚਆ ਂ

ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ, 30 ਤਕ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂ� ਇਸ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਿਪਆ ਂ

ਜਾ ਂਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਧ ਦਾ ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਗ ਵੇਖ।ੋ 

 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19


ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੂਿਜਆ ਂ� ਿਮਲਣਾ 

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂ2 ਘਰਾ,ਂ ਜਾ ਂਬਾਹਰ 30 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਦੇ ਇਕੱਠ 

ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

● ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ- ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਖੋੇ 

● ਉਹਨਾ ਂਪਰ੍ਬੰਧਾ ਂਲਈ ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 

ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਸਰਪਰ੍ਸਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ 

● ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ,ਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਭੈਣ-

ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ 

● ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾ ਂ

ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ 

ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ 

ਜੇ ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚਿੈਰਟੀ ਜਾ ਂਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਿਨੱਜੀ ਘਰਾ ਂਜਾ ਂਬਗੀਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹ�)। 

ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂ� 30 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਂਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗਰੱੁਪ ਲੀਡਰ, ਇਸ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ। 

ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂ2 ਘਰਾ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਇਕੱਠ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

https://www.gov.uk/coronavirus/education-and-childcare


● ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਿਮਲਣ ਲਈ (ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕ�ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ) 

● ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 

● 30 ਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। 30 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ 

5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਪੇ ਜਾ ਂਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ 

● ਅਪਾਹਜ ਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਵਸਤੂਆ ਂਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਹਜ ਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ 

ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। 

ਤੁਹਾ� ਹਰ ਸਮ� 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ � ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ � ਿਬਨਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ 30 ਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਥੈਰੇਪੀ ਜਾ ਂ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀ ਜਾ ਂਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਜੇ ਇਨਡੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇ

ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ� ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ � ਚਲਾਉਣਾ ਜਾ ਂਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-providing-unpaid-care/guidance-for-those-who-provide-unpaid-care-to-friends-or-family
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-providing-unpaid-care/guidance-for-those-who-provide-unpaid-care-to-friends-or-family
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities


● ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ (ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸਮੇਤ) 

● ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਆ ਂ(ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੇ ਨਿਸ਼ਆ ਂਸਮੇਤ) 

ਜਾ ਂਨਿਸ਼ਆ ਂਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 

● ਉਹ, ਿਜਨ�ਾ ਂ� ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਂਲਾਇਲਾਜ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਜੋ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂ

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਜੋ ਿਬਮਾਰੀ ਪਰ੍ਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ (ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਂਸਮੇਤ) 

● ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲ�ਿਗਕਤਾ ਜਾ ਂਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੱੁਿਦਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

(ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗ,ੇ ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ ਜਾ ਂਟ�ਾਸਂਜਜ�ਡਰ ਵਜ� 

ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ) 

● ਉਹ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੇ ਸੋਗ ਸਿਹਆ ਹੈ 

● ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂ� ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾ ਂਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 

● ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

30 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਪੇ ਜਾ ਂ

ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੂਹ � ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਂਇਸ � ਚਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ 

ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਂਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ), ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂ� ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 

ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ। 

ਕਸਰਤ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ 

ਤੁਸ� ਅਸੀਿਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾ ਂਹਨ ਿਜਨ�ਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸ� 

ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 30 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸ� ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

● ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਕੱਲੇ 



● 6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 

● 2 ਤਕ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ (ਅਤੇ ਜ ੇਯੋਗ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ) 

ਤੁਸ� ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਡੇਾ ਂਜਾ ਂਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

ਿਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀ ਜਾ ਂਪਬਿਲਕ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ �, ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਕਂਣ � ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ

ਵਰਤਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾ� ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ 

ਖੇਡਾ ਂਲਈ, ਸਾਰੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਪੜਹ੍ ੋਿਕ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਇਕੱਿਲਆ,ਂ 6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂ2 ਤਕ ਘਰਾ ਂਦੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲੱ� ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਤੁਹਾ� ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

● ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਖਡੇ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ 'ਤੇ 

● ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਡਾ ਂਅਤੇ ਿਜਮ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ 

�ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀ 

�ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀ (ਜਾ ਂਉਹ ਜੋ ਅਿਧਕਾਰਤ �ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਨ) ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡ ੇਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨਡਰੋ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹਨ ਤਾ ਂ

ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਕੋਚਾ,ਂ ਜਾ ਂਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers#how-to-participate-safely
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers#how-to-participate-safely
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/providers-of-grassroots-sport-and-gym-leisure-facilities


ਅੰਤਮ ਸਸੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 

ਹੁਣ ਅੰਤਮ-ਸਸਕਾਰ ਸਮ� 30 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ। ਅਤੰਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਮਰ੍ਤਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤ� ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਦੂਸਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੰਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਵੱਡੀਆ ਂਸਨ। 

ਜੁੜੇ ਧਾਰਿਮਕ, ਜਾ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਗਮਾ,ਂ ਿਜਵ� ਵੇਕ (ਜਾਗ) ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੱੁਲ 

ਿਖਡੰਾਉਣਾ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 30 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਵਅਕਤੀ � ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਿਕਸੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇਨਡੋਰ 

ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਿਨਜੱੀ ਬਾਗਾ ਂਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਂਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੇਧ 

ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਰਹੋ ਅਤੇ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾ ਂ

ਿਕਸੇ ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾ ਂਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 30 ਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ � ਇਹਨਾ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ। 

ਛੋਟੇ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਸੇਧ ਹੈ। 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations


ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਘਟਨਾਵਾ ਂ

ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾ ਂਿਜਵ� ਿਕ �ਾਈਸਟਿਨੰਗ ਜਾ ਂਬਾਰ/ਬੈਟ ਿਮਟਜ਼ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤ� 

ਵੱਧ 30 ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ � ਇਹਨਾ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਿਵੱਚ 

ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ। 

ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 

ਤੁਸ� ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਕੋਈ ਰਸਮ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾ ਂ

ਤੁਹਾ� 6 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਲਣਾ-ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਸਵਾਏ ਉਸਦੇ ਜਦ� ਮੌਜੂਦ 

ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ (ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆ ਂਸਮੇਤ) 2 ਤ� ਵੱਧ ਘਰਾ ਂਤ� ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਹਰ ਸਮ� ਸਮੂਹਾ ਂ

ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜਦ� ਕੋਈ ਰਸਮ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ� 30 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹ� 

ਰਲਣਾ-ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾ� ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਵੇਾਵਾ ਂ

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂ2 ਘਰਾ,ਂ ਜਾ ਂਲੋਕ ਬਾਹਰ 30 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਦੇ 

ਇਕੱਠ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਾ ਂਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely


ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਿਜਥੇ ਤੁਸ� ਵੱਡੇ ਸਮਹੂਾ ਂਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ 

ਵੱਡ ੇਇਕੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂ2 ਘਰਾ,ਂ ਜਾ ਂਬਾਹਰ 30 

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਹਨ। 

ਤੁਸ� ਵੱਡ ੇਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

● ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੱਟ ਜਾ ਂਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਜਾ ਂ

ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ (ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਸਮੇਤ) 

● ਕਾ�ਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 

● ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾ ਂਬਦਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ 

● ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਰੋਧ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਜਾ ਂਿਪਕਿਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਨੇ ਜੋਖਮ 

ਮੁਲਾਕਂਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਤ ਲਈਆ ਂਹਨ 

● ਿਜੱਥੇ ਚੋਣ ਜਾ ਂਜਨਮਤ (ਿਜਵ� ਵੋਟਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜਾ ਂਕਾ�ਨੀ ਿਨਰੀਖਕਾ ਂਲਈ) ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾ ਂਜਾ ਂਰੈਫਰ�ਡਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਮੁਿਹੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਿਵਡ-19 

ਦੌਰਾਨ ਚਣੋਾ ਂਅਤੇ ਰੈਫਰ�ਡਮਾ ਂਬਾਰੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਸ� ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਨਆ ਂਿਨਵਾਸ ਜਾ ਂਇਮੀਗਰ੍ਸ਼ੇਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕ�ਦਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਡ ੇਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਯਮਾ ਂ� ਤੋੜਦੇ ਹੋ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਵੱਡ ੇਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਪੁਿਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਗੈਰਕ�ਨੀ ਇਕੱਠਾ ਂ� ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜਰੁਮਾਨੇ (ਿਨਸ਼ਚਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. | 

https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19


ਪਿਹਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤੁਹਾ� £200 ਦਾ ਪੱਕਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਅਗਲੇ 

ਅਪਰਾਧ ਲਈ £6,400 ਤਕ ਦੱੁਗਣਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਇਨਡੋਰ ਇਕੱਠ ਿਵੱਚ ਜਾਦੇਂ ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ 15 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂ

ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇ'ਤੇ £800 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ 

ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੱੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ £6,400 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨਡੋਰ 30 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਜਾ ਂਆਊਟਡੋਰ 50 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ 

ਗੈਰਕਾ�ਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤਾ ਂਪੁਿਲਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ £10,000 ਦਾ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦਰੌ ੇ

ਿਨਯਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ � ਿਮਲਣ ਜਾ 

ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂਕੋਈ ਿਨਵਾਸੀ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਿਕਸੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ 

ਿਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸਮ� ਜਾ ਂਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 2 ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਤਕ ਿਨਯਿਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਰੱਖ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ 

ਦਾ ਨੈਗਿੇਟਵ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਾਗਾ ਂ� ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ ਂਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ ਂਦੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆ ਂਮਲੁਾਕਾਤਾ ਂ

ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਦੌਰੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਲਈ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਿਨਵਾਸੀਆ ਂ� ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ 14 ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ � ਵੱਖ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 

ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ ਂਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes


ਵੱਖਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੇਧ ਹੈ। 

ਰਾਤ ਭਰ ਘਰ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ 

ਸਾਰੀ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲੱ� ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਰਾਤ ਭਰ ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

● ਹੋਟਲ / ਬ�ਡ �ਡ ਬਰ੍ੇਫਾਸਟ 

● ਕ�ਪ ਦਾ ਸਥਾਨ 

● ਕਾਰਾਵੈਨ 

● ਬੋਟ 

● ਦੂਜਾ ਘਰ 

● ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਰਹਾਇਸ਼। 

ਤੁਸ� 6 ਤੱਕ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂਜਾ ਂਹਾਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 2 ਘਰਾ ਂ(a ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆ ਂਿਵੱਚ 

(ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੋਗ ਹੈ) ਤ� ਹੈ ਤਾ ਂਵੱਡ ੇਸਮੂਹਾ ਂ

ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਛੱੁਟੀਆ ਂਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ� ਤਕ ਕੋਈ ਕਾ�ਨੀ ਛੋਟ ਲਾਗ ੂ

ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ 6 ਤਕ ਦੇ ਸਮੂਹਾ,ਂ ਜਾ ਂਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ 

2 ਘਰਾ ਂ(ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆ ਂਸਮੇਤ) ਤ� ਹੈ ਤਾ ਂਵੱਡ ੇਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹੋਟਲਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੇਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

ਇਗੰਲ�ਡ ਦੇ ਅਦੰਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾ� ਅਗੱੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.gov.uk/government/publications/supported-living-services-during-coronavirus-covid-19/covid-19-guidance-for-supported-living
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/hotels-and-other-guest-accommodation


ਤੁਸ� ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਤ ਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਯਾਤਰਾ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

● ਿਜਥ ੇਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪੈਦਲ ਜਾਓ ਜਾ ਂਸਾਈਕਲ ਵਰਤੋ 

● ਪਿਹਲਾ ਂਤ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ 'ਤੇ ਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆ ਂਅਤੇ ਰੂਟਾ ਂਤ� ਬਚ।ੋ 

● ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂ� ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ ਜਾ ਂਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ 

● ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ 'ਤੇ ਿਚਹਰੇ � ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਤ� ਛੋਟ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ 

● ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਜਗਹ੍ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾ ਂਹਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਿਖੜਕੀਆ ਂਖਲੋ�ੋ ਜਾ ਂਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ 

ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਕਰੋ 

ਤੁਹਾ� 6 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤ� ਵੱਡ ੇਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹ� ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ (ਿਸਵਾਏ ਉਸਦੇ ਜਦ� ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 2 ਘਰਾ ਂਤ� ਹੈ), ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ 

ਿਕਸੇ ਛੋਟ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ� ਸਮੇਤ, ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੇਧ ਹੈ। 

ਯੂਕੇ, ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਇਲ�ਡਸ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 

ਇਗੰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ (ਯੂਕੇ, ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗਅੁਰਨੇਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਫ 

ਮੈਨ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਗੰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। 

ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਿਜੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

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


ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾ� ਕਾਮਨ ਟ�ਵੈਲ ਏਰੀਆ (ਯੂਕੇ, ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗਅੁਰਨੇਸੀ ਅਤੇ 

ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ) ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਹੱਸੇ ਤ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ ਇਕਾਤਂਵਾਸ (ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ) ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� 

ਇਗੰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ 

ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਗੰਲ�ਡ ਤ� ਯਾਤਰਾ 

ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ (ਯੂਕੇ, ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗਅੁਰਨੇਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਫ 

ਮੈਨ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਗੰਲ�ਡ ਤ� ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ� ਇਗੰਲ�ਡ ਤ� ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆ,ਂ ਜਰਸੀ, ਗਅੁਰਨਸੀ, ਆਇਲ ਆਫ਼ ਮੈਨ ਜਾ ਂ

ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ 

ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸ� 

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਤ� ਜਾ ਂਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਂਤ� ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਤਬੰਧ ਨਹ� ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਜਾ ਂਿਵਆਪਕ ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ (ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗਅੁਰਨਸੀ ਅਤੇ 

ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਮਨ ਟ�ਵੈਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ, 

ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਤ� ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ� 

ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆ,ਂ ਜਰਸੀ, ਗਅੁਰਨਸੀ, ਆਇਲ ਆਫ਼ ਮੈਨ ਜਾ ਂਿਰਪਬਿਲਕ 

ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ 

ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਦੀ ਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਧ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਜਾਣ ਅਤੇ �ਥ� ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਜੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਰੈਿਪਡ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travelling-within-common-travel-area


ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੀ ਜਾ ਂਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

ਸਕਾਿਟਸ਼ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਨਯਮ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਅਤੇ ਇਗੰਲ�ਡ, ਵੇਲਜ਼, 

ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ, ਚੈਨਲ ਆਇਲ�ਡ, ਜਾ ਂਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਰਿਵਘਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਟਲ�ਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ

ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਕਾਟਲ�ਡ ਤ� ਅਤੇ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। 

ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਜਾ ਂਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਅਦੰਰ ਜਾ ਂਤ� ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਤਬੰਧ ਨਹ� ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਦੰਰ ਜਾ ਂ

ਿਵਆਪਕ ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ (ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗਅੁਰਨੇਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ 

ਆਫ ਮੈਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ 

ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੇਲਜ਼ ਤ� ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ� ਵੇਲਸ ਤ� ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ 

ਿਹੱਿਸਆ,ਂ ਜਰਸੀ, ਗਅੁਰਨਸੀ, ਆਇਲ ਆਫ਼ ਮੈਨ ਜਾ ਂਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀਆ ਂ

ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਧ ਵੇਲਜ਼ ਤਕ 

ਅਤੇ ਤ� ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ 

ਇਗੰਲ�ਡ ਤ� ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਗੰਲ�ਡ ਤ� ਜਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਨਹ� ਹਨ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਯੂਕੇ 

ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾ� ਲਾਲ ਜਾ ਂਸੰਤਰੀ ਸੂਚੀਆ ਂ

ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਜਾ ਂਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਂਖਤੇਰਾ ਂਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂ'ਤੇ 

ਿਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਫਾਰੇਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਡੈਵਲਪਮ�ਟ ਆਿਫਸ (FCDO) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ � 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-guidance-on-travel-and-transport/#travellingaroundscotland
https://gov.wales/current-restrictions-frequently-asked-questions#section-67271
https://gov.wales/current-restrictions-frequently-asked-questions#section-67271
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice


ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜੱਥ ੇ

ਤੁਸ� ਪਿਹਲਾ ਂਗਏ ਸੀ। 

ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤ� ਇਗੰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ 

ਇਗੰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਰ੍ਿਤਬੰਧ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਿਵਦੇਸ਼ ਤ� ਇਗੰਲ�ਡ ਪਹੰੁਚਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਤੁਸ� ਪਹੰੁਚਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ 10 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੱਥ ੇਰਹੇ ਹੋ। 

ਇਗੰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਿਕਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਅਤ ੇਿਵਦਸ਼ੇੀ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਲਈ ਸਲਾਹ 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰ੍ਿਤਬੰਧ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ� ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਾਗੂ ਹਨ। 

ਘਰ ਬਦਲਣਾ 

ਤੁਸ� ਘਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਫਰਮਾ ਂਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ 

ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਜਾਇਦਾਦ � ਵੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

https://www.gov.uk/uk-border-control?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england


ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ,ਂ 

ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ � ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਤੁਸ� ਿਜਥੇ ਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 

ਹੋਰ ਸਥਾਨਾ ਂ� ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾ ਂਤ� 6 ਤਕ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂ

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆ ਂਸਮੇਤ 2 ਤਕ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਅਦੰਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾ ਂ

'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੋਵੀਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਨਯਮ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 

ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜੋ ਖੁੱਲ� ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਖੇਤਰ (ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, ਬਾਰਾ,ਂ ਪੱਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ, ਸਮੇਤ 

ਮ�ਬਰਾ ਂਦੇ ਕਲੱਬਾ ਂਿਵੱਚ) ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲੱ� ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਕੋਹਲ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਗਾਹਕਾ ਂ

� ਬੈਠੇ ਹੋਏ (“ਟੇਬਲ ਸਰਿਵਸ”) ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ/ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਥਾਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਅਹਾਿਤਆ ਂ'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਮਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾ,ਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਈਪਾ,ਂ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਨਡੋਰ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬੰਗੋ ਹਾਲ, ਬਾਉਿਲੰਗ ਐਲੀ, ਅਤੇ ਕੈਸੀਨ�  ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ� 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੀਮ ਪਾਰਕਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ 

https://www.gov.uk/guidance/government-advice-on-home-moving-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
https://www.gov.uk/guidance/government-advice-on-home-moving-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
https://www.gov.uk/coronavirus/business-support
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work


ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਹੱਸੇ ਵੀ ਖੁਲੱ� ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾ ਂਵਰਗ ੇਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ 

ਸਥਾਨਾ ਂ� ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲੋ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ 

ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਇਹਨਾ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ(ਖਡੇਾ ਂਸਮੇਤ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ 

ਹੋਣ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ� ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਦੰ ਰਿਹਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੰਦ ਰਿਹਣ ੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ 

ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਕਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਅਸ� ਚਰਣ 4 'ਤੇ ਿਕਹੜੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂ,ੇ ਜੋ ਿਕ ਘਟਨਾਵਾ ਂਦੇ ਖਜੋ 

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ,ਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-ਸਿਥਤੀ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਵੇਾਵਾ ਂ

NHS ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਖੁੱਲ�ੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ,ਂ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

● ਦੰਦਾ ਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂ

● ਆਪਟੀਿਸ਼ਅਨ (ਅੱਖਾ ਂਦੇ ਮਾਹਰ), 

● ਆਡੀਓਲੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ 

● ਕਾਇਰੋਪੋਡੀ, 

● ਕਾਇਰੋਪਰ੍ੈਕਟਰ (ਕੰਗਰੋੜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ) 

● ਓਸਟੀਓਪੈਥ (ਅਸਥੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ) 

● ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾ ਂਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸਮੇਤ 

https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues


NHS ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਜੈ ਿਕ ਉਸ � ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਅੱਗ ੇਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੇ। 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

● ਜੋਬਸ�ਟਰ ਪਲੱਸ ਸਾਈਟਾ ਂ

● ਅਦਾਲਤਾ ਂਅਤੇ ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

● ਿਸਵਲ ਰਿਜਟ�ੇਸ਼ਨ ਆਿਫਸ 

● ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

● ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਂ� ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂ

● ਕੂੜਾ ਜਾ ਂਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਸ�ਟਰ 

● MOT ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਲੈਸਨ ਅਤੇ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਿਸੱਖਣੀ 

ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਲੈਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ 

ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੇਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ: 

● ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲੈਸਨ 

● ਕਾਰ ਅਤੇ ਟ�ਲੇਰ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਲੈਸਨ 

● ਵੱਡ ੇਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (LGV) ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 

● ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਇਸੰਟ�ਕਟਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 

ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਿਕਸਮਾ ਂਦੇ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ: 

https://www.gov.uk/driving-lessons-learning-to-drive
https://www.gov.uk/driving-lessons-learning-to-drive


● ਿਥਓਰੀ ਟੈਸਟ 

● ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੈਸਟ 

● LGV ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਟੈਸਟ 

● ਕਾਰ ਅਤੇ ਟ�ਲੇਰ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਟੈਸਟ 
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