ਸੁ ਰੱਖਿਆ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਖਵਡ-19) ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵੈਸੇਵਾ ਕਰਨੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਿ ਹੋਰਨਾਾਂ ਅਕਿਹੇ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਗੇ ਿੋ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਕਬਮਾਰ ਹਨ ਿਾਾਂ ਕਿਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵਅਿਤੀ ਅਤੇ
ਕਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਖਾਸ ਕਸਹਤ-ਸਮੱਕਸਆਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਕਵਤ ਲੋ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੰ ਰੋਿਣ
ਲਈ, ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਸੇਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਵੱਚ ਫੇਸ ਿਵਕਰੰਗ (ਕਚਹਰਾ ਢਿਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ )
ਪਕਹਨਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਾਂ ਛੇ ਦੇ ਕਨਯਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਚਾਰਕਦਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਾਂ
ਲੋ ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਿ ਿਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋ ਿ ਹੋਰਨਾਾਂ ਦੀ ਕਿੰਝ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰੀਏ।
ਿੁਝ ਿਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਾਂ , ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਿਟਰੀ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਾਂ , ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ
ਰਾਹੀ ਾਂ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਫੈਿਟਸ਼ੀਟ ਉਨ੍ਾਾਂ ਖਾਸ ਕਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰ ਨਕਿੱਠੇਗੀ ਿੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੰ ਹੋ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਿੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ੜਵੰਦ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਓਨੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਕਹਣ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੁੰਦੀ ਹਾਾਂ ਖ ੱਥੇ ਸਵੈ- ਸੇਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਭੋ ਨ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਾਾਂ ਖਰਿਸਖਕਿਰਸ਼ਨਾਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ੋ ਆਰਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਾ
ਸਕਦੇ। ਕੀ ਮੈਨੂੁੰ ਸਵੈ- ਸੇਵਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਕ ਸੇਵਾ (DBS) ਸਬੁੰਧੀ ਰੜਤਾਲਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰਦੀ
ਹੈ?
DBS (ਿੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਿ ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿ ਕਰਿਾਰਿ ਨਾ
ਾਂ ਾ ਹੈ। ਨਹੀ,ਾਂ ਤੁ ਹਾਿੇ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਿਾਾਂ
ਹੋਵੇ ਿੋ ਉਸ ਨੰ ਸਵੈ -ਸੇਵਿ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਅਢੁਿ ਵਾਾਂ ਬਣਾਉਦ
ਬਾਰੇ DBS ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ ਿਾਨੰ ਨੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਿੁਝ ਸੰਗਠਨਾਾਂ (ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਕ ਰਟੀਆਾਂ )
ਦੀ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ DBS ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਤੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਿਰਨ
ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਥਾਨਿ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਲਈ ਸੋਚ-ਕਵਚਾਰ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਿੋ ਸਥਾਨਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ ਲੋ ਿਾਾਂ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਇਮ ਿਰਨ ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਇੱਿ ਸਵੈ- ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਗੱਲ ਿੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਯਿੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਿੀ ਸਮਹ ਸੁ ਰੱਕਖਆ ਕਵਹਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਿਾਰਿ
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ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਰਸੀਦਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨ ਵਰਗੀਆਾਂ ਅਸਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਿੀ
ਿਮਜ਼ੋਰ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।
ਿੇ ਿੋਕੜਆਾਂ ਦੇ ਰਪ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦਰ ਰਕਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਿੇ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀਆਾਂ ਮੁਢਲੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਲਈ
ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ
ਸਮਾਨ ਨੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਛੱ ਿ ਕਦਓ।

ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਵਹਾਰਾਾਂ ਅਤੇ DBS ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸਰਿਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਿਸਰ ਪੁੱਛੇ ਿਾਾਂਦੇ
ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਦੇਖੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਰਣੀ ਗਲੀ ਖਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ, ੋ ਆਰਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਾ ਸਕਦੇ, ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ
ਰਹੁੁੰਚਾ ਕੇ ਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖਤਆਾਂ ਨੂੁੰ ਘੁ ਮਾ ਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਵੈ- ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੁੰਦੀ ਹਾਾਂ?
ਕੀ ਮੈਨੂੁੰ ਰੜਤਾਲ DBS ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਨੰ DBS ਪੜਤਾਲ ਿਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੋਈ ਿਾਨੰ ਨੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵੈ-ਸੇਵਿ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਗੇ ਕਿ ਉਹ ਿੋ ਵੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿੋਕ ੜਆਾਂ ਕਵੱਚ ਸੁ ਰੱਕਖਅਤ
ਿੰਮ ਿਰਨ, ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਪੈਕਸਆਾਂ ਦਾ ਕਰਿਾਰਿ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਰਸੀਦਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨ ਵਰਗੀਆਾਂ ਸਰਲ,
ਕਵਵਹਾਰਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲੇ ਗੀ।
ਿੇ ਉਹ ਇੱਿੋ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਿਾਾਂ ਨੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ’ਤੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਿਨਤਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਿਾਾਂ ਦੇ ਇਿੱਠ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਉਪਾਅ ਪੁਕਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗ ਿੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 15 ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ ਤੱਿ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ, ਕਿਸ ਕਵੱਚ
ਕਿਮੈਨਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਾਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਕਬਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਤ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਵਾ ਰਹੇ ਕਵਅਿਤੀ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੰ ਛੋ ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਕਮਲਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ।
ਕੀ ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੁੰ ਸਵੈ- ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਖਕਆ ਾਾਂਦਾ ਹੈ?
ਿਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਾਂ ਦੀ ਸਵੈ -ਸੇਵਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸਰਫ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੰ ਿਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਨ੍ਾਾਂ ਨੰ
DBS ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਕਿਹਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਫੇਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਹ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹੋ ਏ ਿੁਰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਮਹਾਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਿਾਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ’ਤੇ ਰੋਿ ਲਗਾਈ ਗਈ
ਹੈ। ਿੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ’ਤੇ ਰੋਿ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਫੇਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਬੱਕਚਆਾਂ ਿਾਾਂ ਿਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਿੰਮ
ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੇ ਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਇਹ DBS ਸੇਧ ਦੇਖੋ।
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ਇਹ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸਰਿਾਰੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-factsheet-communityvolunteers-during-covid-19-outbreak
ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਸਰਿਾਰੀ ਸੇਧ ਨੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੰ ਅਪਿੇਟ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-what-has-changed-22september
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