ੀਲਿਡੰ ਗ (ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ) ਲਈ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ
ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ੀਲਿਡੰ ਗ ਉਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ੀਲਿਡੰ ਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਹੋਰਨ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸ ਉਨ ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 1 ਅਗਸਤ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਲਈ ੀਲਿਡੰ ਗ
ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ
ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਇੱ ਕ ਜ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਹਤ-ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਹਨ ਿਜਨ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਡਮੈਨ ੀਆ ਨੂੰ ਉਨ ਿਸਹਤ-ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਪਰ, ਸਬੂਤ ਇਹ ਿਦਖਾ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਡਮੈਨ ੀਆ ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਅੱ ਗੇ
ਿਦੱ ਤੇ ਿਨਰਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
● ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ 20 ਸਿਕੰ ਟ ਲਈ ਧੋਵ;ੋ
● ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰ ਦ ਥਾਵ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਢਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ; ਅਤੇ
● ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਦਰਿਮਆਨ 2 ਮੀਟਰ (ਜ ਛੇ ਫੁੱ ਟ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਬੈ ਡ ਿਜੰ ਨਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਦੀ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ ਬਾਹਰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਸ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ, ਪਹੁੰ ਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨ ਨਲ ੀਲਿਡੰ ਗ ਸੇਵਾ ਤ ਮੁਢਲੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਨਹ ਪਾਪਤ ਕਰੋਗ।ੇ ਪਰ:

● ਤੁਸ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਸਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ;
● ਤੁਸ ਅਜੇ ਵੀ NHS ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਰਸਪਡਰ ਰ
 ਾਹ ਿਪਸਿਕਪ ਨ , ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ
ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
● ਤੁਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਾਈਆਂ ਵਸਤ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਲਾੱਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜੇ ਤੁਸ
ਪਿਹਲ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪਾਰਸਲ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਸੀ)।

ਹੁਣ ਤੁਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸ :
ਕੰ ਮ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਗਾ ਕੋਿਵਡ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤ ਕੰ ਮ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
● ਤੁਸ ਿਜੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰਨ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਤ ਘੱ ਟ ਸੰ ਪਰਕ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
● ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ , ਪੱ ਬ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਧਰੇ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ (6 ਫੁੱ ਟ
ਜ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਬੈ ਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਜੰ ਨੀ ਦੂਰੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
●
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●

ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਾਫ਼ ਖੇਤਰ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ/ਜ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ’ਤੇ ਛੂਿਹਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਦੀ ਦਰ ਮੁੜ ਤ ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ ਤ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤ
ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NHS ਿਡਜੀਟਲ ਵੱ ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਸਲਾਹ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਗੇ।
ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਧ ਵਾਲੇ ਸਿਫ਼ਆਂ ’ਤੇ ਹੈ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਧ ਦੇਖੋ
https://www.gov.uk/coronavirus
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