ਸੇਧ

(COVID-19) ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਤੁਸ�
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵੱਲ�:

ਕੈਿਬਨੇ ਟ ਆਿਫਸ

ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ

29 ਮਾਰਚ 2021

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ

14 ਜੂਨ 2021 — ਸਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੇਖੋ

ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

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

ਿਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ

ਇੰਗਲ�ਡ ਪੜਾਅ 3 ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ (ਡੈਲਟਾ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ � ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ � ਿਮਲਣਾ
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣਾ (6 ਦਾ ਿਨਯਮ)
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ
ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ
ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
ਕਸਰਤ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ
ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ
ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਿਜਥੇ ਤੁਸ� ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਯਮਾਂ � ਤੋੜਦੇ ਹੋ
ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੌਰੇ
ਰਾਤ ਭਰ ਘਰ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ
ਇੰਗਲ�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

ਇਸ ਪੇਜ � ਿਪਰ੍ਟ
ੰ ਕਰੋ

ਇੰਗਲ�ਡ ਪੜਾਅ 3 ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅ 3 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਅ 3 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਰਿਹਣਗੀਆਂ, 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 ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੰਗਲ�ਡ 19 ਜੁਲਾਈ � ਪੜਾਅ 4 ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਜੋਖਮ ਘੱਟ
ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਕਿੜਆਂ
ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 4 ਵੱਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ, ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 21 ਜੂਨ � ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 21 ਜੂਨ ਤ�, ਿਨਯਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
● ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਿਸਵਲ
ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਜਸ਼ਨ
● ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਜਵ� ਵੇਕ, ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਿਖੰਡਾਉਣਾ
● ਵੱਡੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਯੋਗ
● ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੌਰੇ
● ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ

21 ਜੂਨ ਤ� ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ
21 ਜੂਨ ਤ�, ਿਵਆਹ ਜਾਂ ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਸਮਾਰੋਹ, ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਸਵਲ
ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਜਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵੇਕ, ਪੱਥਰ
ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਿਖੰਡਾਉਣਾ, ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ ਬਦਲ
ਜਾਣਗੇ।

ਿਕਸੇ ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਘਰ ਦੇ ਬਗੀਚਾ) ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 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 ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ � "ਬਾਹਰੀ" ਵਜ�
ਵਰਗੀਿ�ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�
ਇਸਦੇ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਿਹੱਸਾ ਖੁੱਲ�ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਗੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਢਾਂਿਚਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਵਆਹ ਿਸਰਫ 6
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਪਰਕ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਿਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ� ਹੈ ('ਮੌਤ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਿਵਆਹ')।
ਇਹ 30 ਤਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਜੀ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ�ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ � ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਟੇਬਲ ਸਰਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਰੰਗਾਂ, ਸਮਾਜਕ
ਦੂਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਗੀਿਚਆਂ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਿਵਆਹ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾ�
ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨ � ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ� 30 ਤ�
ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ� ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ
ਪਰੋਗਰਾਮ � ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ � ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

21 ਜੂਨ ਤ� ਵੱਡੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ � ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ�ਣ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਸੀਿਮਤ ਲੜੀ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ � ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ
ਨੈ ਗੇਿਟਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਵ�ਬਲੀ ਿਵਖੇ ਕੁਝ UEFA EURO 2020 ਮੈਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ
ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
21 ਜੂਨ ਤ� ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੌਰੇ
21 ਜੂਨ ਤ� ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ � ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਨਵਾਸੀ � ਿਮਲ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵ� ਿਕ ਿਨਵਾਸੀ
ਅਲੱਗ ਰਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ � ਵਾਪਸ ਆਉਣ
'ਤੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਏਗੀ। ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੁਝ �ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ
ਦੌਿਰਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਠਿਹਰਨਾ, ਤ� ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ � ਹਾਲੇ ਵੀ
ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ
ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

21 ਜੂਨ ਤ� ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰੇ
21 ਜੂਨ ਤ�, ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 30 ਤਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸੀਮਾ �
ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ
(ਡੈਲਟਾ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਨਵ� ਰੂਪ � ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀ�ਟ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿ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 ਚੈਸਟਰ ਕਾ�ਿਸਲ
● ਗਰ੍ੇਟਰ ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਥਾਿਰਟੀ (ਬੋਲਟਨ, ਬਰੀ, ਮੈਨਚੇਸਟਰ, ਓਲਡਹੈਮ,
ਰੋਚਡੇਲ, ਸੈਲਫੋਰਡ, ਸਟਾਕਪੋਰਟ, ਟੈਮਸਾਈਡ, ਟ�ਫ
ੈ ੋਰਡ, ਿ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

● ਨ� ਰਥ ਟਾਈਨਸਾਈਡ ਕਾ�ਿਸਲ
● ਵੈਿਰੰਗਟਨ ਬਰੋ ਕਾ�ਿਸਲ

ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ (ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ� ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਸਨ। ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਹਾ� ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
●

ਜਦ� ਤੁਹਾ� ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕੇ

ਦੀਆਂ ਦੋਵ� ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਓ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ � ਵੀ

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ
● ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਵੋ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾ� ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�
● ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣ (�ਚ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਨਵ�, ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਜਾਂ ਜੇ
ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਲੱਗ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ਕਰੋ

�ਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ � ਵੀ ਿਮਲਣ
ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾ� ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
● ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਿਮਲੋ
● ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ� 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ (ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਹੈ), ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ
● ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ � ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰੋ

ਤੁਹਾ� ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
● ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ
ਰਹੋ
● ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
● ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਖੋ (�ਪਰ ਿਲੰਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)

ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ
● ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਤਾਂ ਿਨਯਿਮਤ ਰੈਿਪਡ ਲੈਟਰਲ
ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
● ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਿਟੰਗ ਜਾਂ ਪਰ੍ਬੰਿਧਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੈਕੇਜ
ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾ�
ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ � ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਿਚਹਰੇ � ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ
ਤੁਹਾ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਕਵਿਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ�
ਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾ� ਛੋਟ ਨਹ� ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਉਿਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਕਾ�ਨ ਹੈ। ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪੜਹ੍।ੋ

ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ
ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਹੁਣ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਰ, ਤੁਹਾ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲ�ਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ-ਆਪ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ � ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਿਦਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮ� ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ,
ਕਮਿਰਆਂ � ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ � ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ �
ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਪੰਨੇ
'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਰੱਿਖਆ
ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ � ਘਟਾ�ਦੇ
ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ� ਾ,ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਨ�ਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ � ਲਾਗ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ � 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 � ਦੂਿਜਆਂ ਤਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਰੈਿਪਡ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਿਟੰਗ ਹੁਣ ਲੱਛਣਾਂ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸ�
ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ 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, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ � ਘਟਾ�ਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ
ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਕੋਿਵਡ-19 ਨਹ� ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾ� PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ�
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਿਕਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਿਜਆਂ � ਨਾ ਿਮਲੋ ਅਤੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ।

ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ � ਿਮਲਣਾ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ � ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾ� ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੁਹਾ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ � ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ �
ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਠਾਂ ਿਵੱਚ 30 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ
ਨਹ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਕਾ�ਨੀ ਛੋਟ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ:
● ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਿਰੰਗ (ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ
● ਅਸਮਰਥ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ � ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਸ� ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਤ� ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ�
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪੜਹ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣਾ (6 ਦਾ ਿਨਯਮ)
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ � ਿਮਲਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ:
● ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਘਰਾਂ ਤ� 6 ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ (ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 6 ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ)
● ਦੋ ਤਕ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ (ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੋਗ ਹੋਵ)ੇ

ਜੇ ਤੁਸ� ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਤ� ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ�
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਮਲਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪੜਹ੍ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ � ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਮਲਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਜ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਇਨਡੋਰ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸ� ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 6 ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ
ਿਵੱਚ 2 ਪਿਰਵਾਰਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ:
● ਿਨਜੀ ਘਰ
● ਿਰਟੇਲ
● ਰੈਸਟੋਰ�ਟਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਿਫਆਂ ਵਰਗੇ ਇਨਡੋਰ ਪਰ੍ਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਸਥਾਨ
● ਇਨਡੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਜਮ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਵੀਿਮੰਗ
ਪੂਲ
● ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਪਾ
● ਇਨਡੋਰ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 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� ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ � ਕਦ� ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਇਕੱਠ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ � ਿਕਸੇ
ਅਪਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ:
● ਸੰਗਿਠਤ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ 30 ਤਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
● ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਿਰੰਗ (ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ, ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

● ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ
ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦ� ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ � ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਮਲਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਜ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸੇਧ ਦੇਖ।ੋ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ 6 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਂ 2 ਤਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪਰ੍ਬੰਧ,
ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾਇਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਿਬਨਾਂ 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 ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਰਕਰ ਵਜ� ਵਰਗੀਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ � ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮਾਲਕ � ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 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, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ � ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ � ਕੋਿਵਡ-19 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਿਵਅਸਤ ਸਮ� ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ
ਤ� ਬਚਣ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
� ਵਾਧੂ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਨਯਮ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੇ।
COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ � ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਿਵਡ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਸੇਧਾਂ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ
ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ
ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ � ਿਮਲਣਾ
ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਤ� ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ 30 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਵੱਡੇ
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਤੁਹਾ� ਉਸ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤ�, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1
ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਰੀ
ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸ� ਹੋ:
● ਨੈ ਨੀ
● ਕਲੀਨਰ
● ਕਾਰੀਗਰ
● ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ � ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਤੁਹਾ� ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਸੇ ਿਨੱਜੀ ਘਰ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹ�
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾ� ਘਰ
ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕੰਮ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ � ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮ �
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ � ਤੁਹਾ� ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਇਸ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ�ਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ਜੇ ਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ 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 ਤਾਂ ਤੁਸ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜ�,
ਤੁਹਾ� ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਢੁਕਵ� ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਬਦਲਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਵਅਸਤ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ � 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 ਜਾਂ ਇਸ � ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਜੋਖਮ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਆਪ � ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸ� ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ
ਕਾਰਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਨੌ ਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਸਟੀਜ਼ਨ ਅਡਵਾਈਸ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ� ਜੇ ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੈ।
ACAS (ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, ਕਨਸੀਿਲਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ) ਤ� ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ � 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। ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ � ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ
ਮਾਿਪਆਂ � ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੈਿਪਡ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਿਟੰਗ ਹੁਣ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ਼
ਲਈ ਇਸਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਖੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਰਨ
ੋ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹ� ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਿਨਯਿਮਤ
ਰੈਿਪਡ ਟੈਸਟ ਿਕਵ� ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਣ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ � ਟਰਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਪਰ੍ੰਗ ਟਰਮ ਿਵੱਚ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਧ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ � ਹਰ ਸਮ� 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ � ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ 6 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਂ 2 ਤਕ ਘਰਾਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਰਿਜਸਟਰਡ
ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ, ਚਾਈਲਡਮਾ�ਡਰਸ, ਰੈਪਅ ਰਾ�ਡ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਬੱਿਚਆਂ
ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, 30 ਤਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ � ਇਸ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ
ਜਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਧ ਦਾ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਗ ਵੇਖ।ੋ

ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ � ਿਮਲਣਾ
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ 30 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਦੇ ਇਕੱਠ
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
● ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ - ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ
● ਉਹਨਾਂ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ
● ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਭੈਣਭਰਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ
● ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ � ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ
ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਿਨੱਜੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਬਗੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹ�)।
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ � 30 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ, ਇਸ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ।

ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਇਕੱਠ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ:

● ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ � ਿਮਲਣ ਲਈ (ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕ�ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ)
● ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ
● 30 ਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। 30 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ
5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ
● ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ
ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾ� ਹਰ ਸਮ� 'ਤੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ � ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ � ਿਬਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ 30 ਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੇ ਇਨਡੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਧ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ� ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ � ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:

● ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ (ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸਮੇਤ)
● ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਆਂ (ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਸਮੇਤ)
ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
● ਉਹ, ਿਜਨ�ਾਂ � ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਇਲਾਜ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਿਬਮਾਰੀ ਪਰ੍ਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ (ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ)
● ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲ�ਿਗਕਤਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
(ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ ਜਾਂ ਟ�ਾਸ
ਂ ਜਜ�ਡਰ ਵਜ�
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ)
● ਉਹ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਸੋਗ ਸਿਹਆ ਹੈ
● ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌ ਜਵਾਨ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ � ਨੌ ਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)
● ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

30 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ
ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੂਹ � ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ � ਚਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ
ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ (ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ), ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ � ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ
ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ।

ਕਸਰਤ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ
ਤੁਸ� ਅਸੀਿਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸ�
ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 30 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸ� ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
● ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਕੱਲੇ

● 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ
● 2 ਤਕ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ (ਅਤੇ ਜੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ)

ਤੁਸ� ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀ ਜਾਂ ਪਬਿਲਕ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕ �, ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ � ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾ� ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਖੇਡਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਪੜਹ੍ੋ ਿਕ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਿਲਆਂ, 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂ 2 ਤਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ
ੱ � ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾ� ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
● ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ 'ਤੇ
● ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਿਜਮ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ

�ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀ
�ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਿਖਡਾਰੀ (ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਿਧਕਾਰਤ �ਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਨ) ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨਡੋਰ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ
ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ, ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ
ਹੁਣ ਅੰਤਮ-ਸਸਕਾਰ ਸਮ� 30 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ। ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 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 ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤ� ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ।
ਜੁੜੇ ਧਾਰਿਮਕ, ਜਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਿਜਵ� ਵੇਕ (ਜਾਗ) ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ
ਿਖੰਡਾਉਣਾ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 30 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ � ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਿਕਸੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇਨਡੋਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਬਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਿਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੇਧ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ
ਿਕਸੇ ਿਵਆਹ, ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 30 ਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ � ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ।
ਛੋਟੇ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਸੇਧ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ �ਾਈਸਟਿਨੰ ਗ ਜਾਂ ਬਾਰ/ਬੈਟ ਿਮਟਜ਼ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤ�
ਵੱਧ 30 ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ � ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਨਹ� ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਤੁਸ� ਸਰਿਵਸ ਲਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ� ਕੋਈ ਰਸਮ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾ� 6 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਲਣਾ-ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਸਵਾਏ ਉਸਦੇ ਜਦ� ਮੌਜੂਦ
ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ (ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆਂ ਸਮੇਤ) 2 ਤ� ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤ� ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਹਰ ਸਮ� ਸਮੂਹਾਂ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦ� ਕੋਈ ਰਸਮ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾ� 30 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹ�
ਰਲਣਾ-ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾ� ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ 30 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਦੇ
ਇਕੱਠ ਵਾਲੰਟਰੀ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਿਜਥੇ ਤੁਸ� ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ 30
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ� �ਪਰ ਹਨ।
ਤੁਸ� ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:
● ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ (ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਸਮੇਤ)
● ਕਾ�ਨੀ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ � ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
● ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
● ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਰੋਧ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਿਪਕਿਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਕ ਨੇ ਜੋਖਮ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਹਨ
● ਿਜੱਥੇ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜਨਮਤ (ਿਜਵ� ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜਾਂ ਕਾ�ਨੀ ਿਨਰੀਖਕਾਂ ਲਈ) ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਰੈਫਰ�ਡਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਮੁਿਹੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਿਵਡ-19
ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰੈਫਰ�ਡਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸ� ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਨਆਂ ਿਨਵਾਸ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰ੍ਸ਼
ੇ ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕ�ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਯਮਾਂ � ਤੋੜਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸ� ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ
ਗੈਰਕ�ਨੀ ਇਕੱਠਾਂ � ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਿਨਸ਼ਚਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. |

ਪਿਹਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤੁਹਾ� £200 ਦਾ ਪੱਕਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਅਗਲੇ
ਅਪਰਾਧ ਲਈ £6,400 ਤਕ ਦੁੱਗਣਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ|
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਇਨਡੋਰ ਇਕੱਠ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ 15 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ £800 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ
ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ £6,400 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨਡੋਰ 30 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ 50 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਗੈਰਕਾ�ਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਿਲਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ £10,000 ਦਾ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੌਰੇ
ਿਨਯਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ � ਿਮਲਣ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿਨਵਾਸੀ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ
ਿਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸਮ� ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 2 ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਤਕ ਿਨਯਿਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਰੱਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ
ਦਾ ਨੈ ਗੇਿਟਵ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ � ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਦੌਰ,ੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਲਈ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਿਨਵਾਸੀਆਂ � ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਵੱਖ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਵੱਖਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਹੈ।

ਰਾਤ ਭਰ ਘਰ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ
ਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ
ੱ � ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਰਾਤ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:
● ਹੋਟਲ / ਬ�ਡ �ਡ ਬਰ੍ੇਫਾਸਟ
● ਕ�ਪ ਦਾ ਸਥਾਨ
● ਕਾਰਾਵੈਨ
● ਬੋਟ
● ਦੂਜਾ ਘਰ
● ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਰਹਾਇਸ਼।

ਤੁਸ� 6 ਤੱਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ 2 ਘਰਾਂ (a ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ
(ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੋਗ ਹੈ) ਤ� ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ
ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ� ਤਕ ਕੋਈ ਕਾ�ਨੀ ਛੋਟ ਲਾਗੂ
ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ 6 ਤਕ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ
2 ਘਰਾਂ (ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆਂ ਸਮੇਤ) ਤ� ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੇਧ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਇੰਗਲ�ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾ� ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਯਾਤਰਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
● ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪੈਦਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਰਤੋ
● ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਿਵਅਸਤ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਤ� ਬਚੋ।
● ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ � ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ
● ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ '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। ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲੋ� ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ
ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ

ਤੁਹਾ� 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹ� ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ (ਿਸਵਾਏ ਉਸਦੇ ਜਦ� ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 2 ਘਰਾਂ ਤ� ਹੈ), ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ
ਿਕਸੇ ਛੋਟ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਟ�ਾਸ
ਂ ਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ� ਸਮੇਤ, ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੇਧ ਹੈ।

ਯੂਕੇ, ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਇਲ�ਡਸ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ
ਇੰਗਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ (ਯੂਕੇ, ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗੁਅਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਫ
ਮੈਨ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਗਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾ� ਕਾਮਨ ਟ�ਵ
ੈ ਲ ਏਰੀਆ (ਯੂਕੇ, ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗੁਅਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ) ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਹੱਸੇ ਤ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ) ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ�
ਇੰਗਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ
ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੰਗਲ�ਡ ਤ� ਯਾਤਰਾ
ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ (ਯੂਕੇ, ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗੁਅਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਫ
ਮੈਨ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਗਲ�ਡ ਤ� ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ� ਇੰਗਲ�ਡ ਤ� ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆਂ, ਜਰਸੀ, ਗੁਅਰਨਸੀ, ਆਇਲ ਆਫ਼ ਮੈਨ ਜਾਂ
ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ
ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸ�
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਨੌ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਤ� ਜਾਂ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਨੌ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਤਬੰਧ ਨਹ� ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਿਵਆਪਕ ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ (ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗੁਅਰਨਸੀ ਅਤੇ
ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਮਨ ਟ�ਵ
ੈ ਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ,
ਅਿਜਹੇ ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਤ� ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ�
ਨੌ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸਆਂ, ਜਰਸੀ, ਗੁਅਰਨਸੀ, ਆਇਲ ਆਫ਼ ਮੈਨ ਜਾਂ ਿਰਪਬਿਲਕ
ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਧ ਨੌ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ ਜਾਣ ਅਤੇ �ਥ� ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਜੇ ਰਾਤ ਭਰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੈਿਪਡ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੀ ਜਾਂ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਸਕਾਿਟਸ਼ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਨਯਮ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲ�ਡ, ਵੇਲਜ਼,
ਨੌ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲ�ਡ, ਚੈਨਲ ਆਇਲ�ਡ, ਜਾਂ ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਰਿਵਘਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਟਲ�ਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਕਾਟਲ�ਡ ਤ� ਅਤੇ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰ੍ਿਤਬੰਧ ਨਹ� ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ
ਿਵਆਪਕ ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ (ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ, ਜਰਸੀ, ਗੁਅਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਲ
ਆਫ ਮੈਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਮਨ ਟ�ੈਵਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਿਜਹੇ
ਿਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੇਲਜ਼ ਤ� ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾ� ਵੇਲਸ ਤ� ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ
ਿਹੱਿਸਆਂ, ਜਰਸੀ, ਗੁਅਰਨਸੀ, ਆਇਲ ਆਫ਼ ਮੈਨ ਜਾਂ ਿਰਪਬਿਲਕ ਆਫ ਆਇਰਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦੀਆਂ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਧ ਵੇਲਜ਼ ਤਕ
ਅਤੇ ਤ� ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ
ਇੰਗਲ�ਡ ਤ� ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲ�ਡ ਤ� ਜਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਯੂਕੇ
ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾ� ਲਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਸੂਚੀਆਂ
ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 'ਤੇ
ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰੇਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਡੈਵਲਪਮ�ਟ ਆਿਫਸ (FCDO) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ �

ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ
ਤੁਸ� ਪਿਹਲਾਂ ਗਏ ਸੀ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤ� ਇੰਗਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ
ਇੰਗਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਪਰ੍ਿਤਬੰਧ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਿਵਦੇਸ਼ ਤ� ਇੰਗਲ�ਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸ� ਪਹੁੰਚਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ 10 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇੰਗਲ�ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ � ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ 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।
ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਿਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰ੍ਿਤਬੰਧ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾ� ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਘਰ ਬਦਲਣਾ
ਤੁਸ� ਘਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਜਾਇਦਾਦ � ਵੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ,
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� ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ
ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ � ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਤ� 6 ਤਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਿਰਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਤਕ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ
'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਵੀਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਨਯਮ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜੋ ਖੁੱਲ� ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਖੇਤਰ (ਕੈਫ,ੇ ਰੈਸਟੋਰਟ
� , ਬਾਰਾਂ, ਪੱਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ, ਸਮੇਤ
ਮ�ਬਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਿਵੱਚ) ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲ
ੱ � ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਕੋਹਲ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਗਾਹਕਾਂ
� ਬੈਠੇ ਹੋਏ (“ਟੇਬਲ ਸਰਿਵਸ”) ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ/ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਹਾਿਤਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਮਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਈਪਾਂ, 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 ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਹੱਸੇ ਵੀ ਖੁਲ
ੱ � ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸਨੇ ਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ
ਸਥਾਨਾਂ � ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਬਾਲ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ (ਖੇਡਾਂ 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 ਬੰਦ ਰਿਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੰਦ ਰਿਹਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ � ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਕਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਸ� ਚਰਣ 4 'ਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਜੋ ਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-ਸਿਥਤੀ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
NHS ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲ�ੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
● ਆਪਟੀਿਸ਼ਅਨ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ),
● ਆਡੀਓਲੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,
● ਕਾਇਰੋਪੋਡੀ,
● ਕਾਇਰੋਪਰ੍ੈਕਟਰ (ਕੰਗਰੋੜ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ)
● ਓਸਟੀਓਪੈਥ (ਅਸਥੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ)
● ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ

NHS ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 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,
ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੇ।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
● ਜੋਬਸ�ਟਰ ਪਲੱਸ ਸਾਈਟਾਂ
● ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
● ਿਸਵਲ ਰਿਜਟ�ੇਸ਼ਨ ਆਿਫਸ
● ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
● ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ � ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
● ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਸ�ਟਰ
● MOT ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਡ� ਾਇਿਵੰਗ ਲੈਸਨ ਅਤੇ ਡ� ਾਇਿਵੰਗ ਿਸੱਖਣੀ
ਡ� ਾਇਿਵੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡ� ਾਇਿਵੰਗ ਲੈਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ 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�ਲ
ੇ ਰ ਡ� ਾਈਿਵੰਗ ਲੈਸਨ
● ਵੱਡੇ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (LGV) ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ
● ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਇੰਸਟ�ਕਟਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ:

● ਿਥਓਰੀ ਟੈਸਟ
● ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੈਸਟ
● LGV ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਟੈਸਟ
● ਕਾਰ ਅਤੇ ਟ�ਲ
ੇ ਰ ਡ� ਾਇਿਵੰਗ ਟੈਸਟ

