ਹੋਰਨ ਾਂ ਨ ਲ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁ ਰੱਮਿਆ ਨੰ ਨਵੀਨਤਿ ਬਣ ਇਆ
ਦੋਸਤ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵ ਰ ਨੰ ਰਿਲਣ ਬ ਰੇ ਸੇਧ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੋਸਤ ਾਂ ਅਤੇ ਪਮਰਵ ਰ ਨੰ ਮਿਲਣ
ਦੋਸਤ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵ ਰ, ਜੋ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਨਹੀ ਾਂ ਰਰਹੰਦੇ, ਨੰ ਰਿਲਣ ਲਈ ਤੁ ਹ ਨੰ ਅਿੱਗੇ ਰਦਿੱਤੇ ਰਦਸ਼ -ਰਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ
ਪ ਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲ ਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ:


ਸਿ ਰਜਕ ਦਰੀ ਦੇ ਰਨਯਿ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ ਕਰੋ (ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਾਂ ਦਰਰਿਆਨ 2 ਿੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣ ਓ)



ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਰਿਆਦ ਦੌਰ ਨ ਸਿ ਰਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਜੰਨੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੰ ਰਿਲਦੇ ਹੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਸੀਿਤ ਕਰੋ



ਰਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਰਜਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਿੱਥੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੰ ਚ ਰ-ਰਦਵ ਰੀ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਰਿਲੋ : ਲੋ ਕ ਾਂ ਨ ਲ ਚ ਰਰਦਵ ਰੀ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਰਿਲਣ ਦੀ ਬਜ ਏ ਚ ਰ-ਰਦਵ ਰੀ ਦੇ ਬ ਹਰ ਰਿਲਣ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ ਹੈ ਰਕਉਰਾਂ ਕ ਤ ਜ਼ ਹਵ ਰਬਹਤਰ
ਹਵ ਦ ਰੀ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਚ ਰਰਦਵ ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ ਾਂ ਚ ਰਰਦਵ ਰੀ ਤੋਂ ਬ ਹਰ (ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ ਿਲ ਹੈ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਰਫ 6
ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਇਿੱਕ ਗਰੁਿੱਪ ਦੇ ਰਪ ਰਵਿੱਚ ਰਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਨਹੀ ਾਂ ਰਰਹੰਦੇ। ਇਸ ਨੰ ‘ਛੇ ਦ ਰਨਯਿ’
ਰਕਹ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲ ਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ ਲਣ ਕਰਨੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕਉਰਾਂ ਕ ਇਹ ਕ ਨੰ ਨ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮਨਯਿ
14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨ ਲ ਨ ਰਰਹਣ ਵ ਲੇ 6 ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦ ਵਿੱਡੇ ਗਰੁਿੱਪ ਰਵਿੱਚ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੰ ਰਿਲਣ
ਕ ਨੰ ਨ ਦੇ ਰਵਰੁਿੱਧ ਹੋਵੇਗ (ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਰਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਸਪੋਰਟ ਬਿੱਬਲ’ ਨੰ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ – ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਰਸਰਫ
ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪਰਰਵ ਰ ਸ਼ ਿਲ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦ ਵ ਧ ਹੁੰਦ ਹੈ)। ਪੁਰਲਸ
ਕੋਲ ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਨੰ ਨੀ ਸੀਿ ਵ ਾਂ ਨੰ ਲ ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਧਕ ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ £100 ਦ ਜੁਰਿ ਨ (ਇਿੱਕ ਤੈਅ
ਪੈਨਲਟੀ ਨੋ ਰਟਸ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਰੀਆਾਂ ਉਲੰ ਘਣ ਵ ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ £3,200 ਤਿੱਕ ਹੋਵੇਗ । ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਨੰ ਨੀ ਸੀਿ ਵ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਤ ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੰ ਿੁਜਰਿ ਨ ਰਰਕ ਰਡ ਦ ਵੀ ਜੋਖਿ ਹੋਵੇਗ ।
6 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਗਰੁਿੱਪ ਿੁਲ ਕ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:


ਰਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕਿੱਠ ਰਰਹੰਦ ਹੈ ਜ ਾਂ ਇਿੱਕੋ ਸਪੋਰਟ ਬਿੱਬਲ (ਤੁ ਹ ਡ ਪਰਰਵ ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਲ ਇਿੱਕ ਹੋਰ
ਪਰਰਵ ਰ) ਰਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ ਾਂ ਿੌਜਦ ਇੰਤਜ ਿ ਾਂ ਨੰ ਜ ਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ ਰਜਿੱਥੇ ਬਿੱਚੇ ਉਸੇ ਘਰ ਰਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰਰਹੰਦੇ
ਰਜਿੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਿ ਪੇ ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ।



ਕੰਿ ਲਈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਰਡਿੈਨਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਹ ਇਤ ਸਿੇਤ ਸਵੈ-ਇਿੱਛੁਕ ਅਤੇ
ਪਰਉਪਕ ਰੀ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਸ਼ ਿਲ ਹਨ।
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ਖ ਸ ਿੁਸ਼ਰਕਲ ਾਂ ਦ ਸ ਹਿਣ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਲਈ ਸਹ ਇਤ ਗਰੁਿੱਪ ਾਂ ਦ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ:
ਰਡਿੈਨਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਾਂ ਲੰ ਬੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਾਂ ਰਸਹਤ ਸਿਿੱਰਸਆਵ ਾਂ (ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਦੇਖਭ ਲਕਰਤ ਵ ਾਂ ਲਈ ਸਹ ਇਤ
ਸ਼ ਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼ ਿਲ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੋਗ ਸਰਹਣ ਕੀਤ ਹੈ



ਰਸਿੱਰਖਆ, ਰਸਖਲ ਈ ਜ ਾਂ ਰਰਜਸਟਰ ਕੀਤੀ ਬ ਲ ਦੇਖਭ ਲ ਲਈ (ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਸਕਲ ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਾਂ ਅਤੇ ਬ ਅਦ
ਵ ਲੀ ਦੇਖਭ ਲ ਸ਼ ਿਲ ਹੈ)



ਕ ਨੰ ਨੀ ਰਜ਼ੰਿੇਵ ਰੀਆਾਂ ਨੰ ਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਦ ਲਤ ਜ ਾਂ ਰਜਊਰੀ ਦੀ ਸੇਵ ਲਈ ਜ ਣ



ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਹ ਇਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਜ ਾਂ ਕਿਜ਼ੋਰ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਹ ਇਤ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ



ਤੁ ਹ ਡੇ ਜ ਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਰਬਿ ਰੀ, ਸਿੱਟ ਜ ਾਂ ਨੁ ਕਸ ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਅ ਕਰਨ ਲਈ



ਰਵਆਹ ਅਤੇ ਰਸਵਲ ਪ ਰਟਨਰਰਸ਼ਪ ਦੀਆਾਂ ਰਸਿ ਾਂ ਅਤੇ ਰਰਸੈਪਸ਼ਨ ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਾਂ ਜੀਵਨ-ਕ ਲ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ
ਧ ਰਰਿਕ ਰਸਿ ਾਂ ਲਈ - ਰਜਿੱਥੇ 30 ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਤਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਭ ਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ



ਅੰਰਤਿ ਸੰਸਕ ਰ ਾਂ ਲਈ - ਰਜਿੱਥੇ 30 ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਤਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਭ ਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।



ਇਨਡੋ ਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋ ਰ ਖੇਡ ਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਰਵਧੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀਆਾਂ ਕਲ ਸ ਾਂ ਦ ਇੰਤਜ ਿ ਕਰਨ ਲਈ
(ਿਨਪਰਚ ਵੇ ਵ ਲੀਆਾਂ ਟੀਿ ਖੇਡ ਾਂ, ਚ ਰਰਦਵ ਰੀ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਚੀ ਅਤੇ ਰਜਿ ਅਤੇ ਫੁਰਸਤ ਵ ਲੀਆਾਂ
ਗਤੀਰਵਧੀਆਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਤਰਹਤ ਪਰਵ ਨਤ ਕਸਰਤ ਬ ਰੇ ਦੇਖੋ



ਕੋਰਵਡ-19 ਦੀ ਸੁਰਰਿੱ ਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪ ਲਣ ਤਰਹਤ ਕੀਤੇ ਰੋਸ-ਰਵਖ ਰਵਆਾਂ ਅਤੇ ਰ ਜਨੀਤਕ
ਗਤੀਰਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਜੋਖਿ ਿੁਲ ਾਂਕਣ ਾਂ ਦ ਰਵਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰਜ਼ਆਦ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸ ਡੀ ਸਰਕ ਰੀ ਵੈਬਸ ਈਟ ਉਿੱਤੇ ਰਦਿੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜ ਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ
’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹੋਰਨ ਥ ਵ ਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਮਵਧੀਆਾਂ ਲਈ ਮਨਯਿ
COVID-19 ਦੇ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਰਦਸ਼ -ਰਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ ਕਰਨ ਵ ਲੀਆਾਂ ਥ ਵ ਾਂ ਕੁਿੱਲ ਰਿਲ ਕੇ ਰਜ਼ਆਦ ਲੋ ਕ ਾਂ ਦੀ
ਿੇਜਬ ਨੀ ਕਰਨ ਜ ਰੀ ਰਿੱਖਣਗੀਆਾਂ - ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਜ ਅਸਥ ਨ ਾਂ ਰਵਿੱਚ ਧ ਰਰਿਕ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਲਈ - ਪਰ ਰਕਸੇ ਨੰ ਵੀ
6 ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦ ਦੇ ਗਰੁਿੱਪ ਰਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇਿੱਕ ਥ ਾਂ ’ਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਜ ਅਸਥ ਨ, ਦੁਕ ਨ, ਿਨਪਰਚ ਵੇ ਵ ਲੀ ਜਗਹ ,
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜ ਾਂ ਪਿੱਬ, ਤ ਾਂ ਤੁ ਹ ਨੰ :
 ਹੋਰਨ ਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਬ ਰੇ ਸੀਿ ਵ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ ਕਰਨੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੰ ਤੁ ਹ ਨੰ ਇਿੱਕ ਗਰੁਿੱਪ
ਵਿੱਜੋਂ ਰਿਲਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ - ਛੇ ਰਵਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸ ਰੇ ਇਕਿੱਠੇ ਨਹੀ ਾਂ
ਰਰਹੰਦੇ (ਜ ਾਂ ਇਿੱਕੋ ਸਪੋਰਟ ਬਿੱਬਲ ਰਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ)


ਆਪਣੇ ਗਰੁਿੱਪ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ਲ ਸਿ ਰਜਕ-ਿੇਲਜੋਲ ਤੋਂ ਬਚ ਅ ਕਰਨ ਚ ਹੀਦ ਹੈ, ਭ ਵੇਂ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੋਰਨ ਾਂ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹ ਨੰ ਜ ਣਦੇ ਹਨ।



ਪਰਬੰਧਕ ਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ ਤ ਾਂ ਜੋ NHS ਟੈਸਟ ਐਾਂਡ ਟਰੇਸ ਪਰੋਗਰ ਿ
ਵਿੱਲੋਂ ਲੋ ੜ੍ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਤ ਜ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬ ਰੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕ ਰ ਦੀ ਵੈਬਸ ਈਟ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-withothers-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safelysocial-distancing
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ਤੁ ਹ ਨੰ ਇਿੱਥੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਾਂ ਦੀ ਰਵਆਰਖਆ ਵੀ ਰਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
https://raceequalityfoundation.org.uk/health-care/covid-19-translated-materialsresources/
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