ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਪੱ ਧਰ
ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਖੋ

ਸ਼ਵਿਾ-ਸੂਚੀ


ਕੋਸ਼ਵਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ



ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਵਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਸ਼ਕਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ



ਕੋਸ਼ਵਡ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ: ਦਰਸ਼ਿਆਨਾ (ਟੀਅਰ (ਦਰਜਾ) 1)



ਕੋਸ਼ਵਡ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ: ਉੱਚ (ਟੀਅਰ 2)



ਕੋਸ਼ਵਡ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ: ਬੇਹਦ ਉੱਚ (ਟੀਅਰ 3)
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਕੋਸ਼ਵਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਲੋ ਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਲਾਵ ਨੂੂੰ ਨਸ਼ਜੱ ਠਣ ਲਈ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰਾਂ ਨੂੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਅਰਜ਼ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕਸ਼ਲਸ਼ਨਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਿਜ਼ੋਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਜੋਖਿ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਆਪ੍ਣੀ ਿਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਜਸ ਨੂੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ਹਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਿੁਤਾਬਕ ਿੁਆਫਕ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਸ਼ਡਿੈਨਿੀਆ ਨੂੂੰ ਿਾਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸ਼ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਡਿੈਨਿੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜ੍ਹਤ
ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਖਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੂੰ ਸ਼ਡਿੈਨਿੀਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਦਿਾ-ਸ਼ਨਰਦੇਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੇਧ ਨੂੂੰ ਕੋਸ਼ਵਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੜ੍ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜਹੜ੍ੇ
ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸ਼ਬਿਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਚਤਿ ਜੋਖਿ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਵੱ ਚ
ਜੋਖਿ ਦੇ ਪ੍ੱ ਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਲਾਹ ਸ਼ਿਲੇ ਗੀ, ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ
ਜਾਰੀ ਹੈ।
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ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਕਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਵਡ ਦੇ ਸ਼ਤੂੰ ਨ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਲਾਵ
ਨੂੂੰ ਨਸ਼ਜਠੱਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਪੱ ਧਰ: ਦਰਵਿਆਨਾ (ਟੀਅਰ 1)
ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਾਿਟਰੀ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
• ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਸ਼ਦਵਾਰੀ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ (ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱ ਚ ਘਰ ਵੀ ਿਾਿਲ ਹੈ) ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਸ਼ਹਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਧ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ 6 ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਇੱ ਕ ਗਰੁੱ ਪ੍ ਸ਼ਵੱ ਚ (ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ੋਰਟ ਬੱ ਬਲ) ਸ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੂੰ ‘ਛੇ ਦਾ

ਸ਼ਨਯਿ’ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੂੰਨ ਹੈ।
• ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕੈਸ਼ਫਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੱ ਬਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਗਾਹਕ ਸ਼ਸਰਫ ਬੈਠੇ
ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪ੍ੇਯ-ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ
ਤੱ ਕ ਬੂੰ ਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
• ਬਾਹਰ ਸ਼ਲਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਟੇਕਅਵੇਅ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਜਨੈਸ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਂ -ਕਲੈ ਕਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਡਲੀਵਰੀ ਸਰਸ਼ਵਸ, ਕਸ਼ਲਕ-ਐਡ
• ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ਼ਸਟੀਆਂ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ ਰਸ਼ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
• ਪ੍ੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਖੁੱ ਲਹੇ ਰਸ਼ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ 6 ਦੇ
ਸ਼ਨਯਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।
• ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਵਆਹ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸ਼ਤਿ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਸ਼ਹ ਸਕਦੇ
ਹਨ
• ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਵਸਸ਼ਥਤ ਖੇਡ ਚਾਰਸ਼ਦਵਾਰੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਸ਼ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ
6 ਦੇ ਸ਼ਨਯਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ:
• ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਸ਼ਰੂੰ ਗ ਪ੍ਸ਼ਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਛੋਟ
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ) ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱ ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕੈਸ਼ਫਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੱ ਬਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇੱ ਧਰਉੱਧਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਿਾਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅੱ ਗੇ ਸ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਸਿਾਸ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ
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• ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਿ ਕਰੋ
• ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਵਅਸਤ ਸਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸਸ਼ਤਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ੈਦਲ ਤੁਰੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ।
ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਿਦਦ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਉਪ੍ਾਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਜੋ ਦਰਸ਼ਿਆਨੇ
ਪ੍ੱ ਧਰ ਦੇ ਜੋਖਿ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਪੱ ਧਰ: ਉੱਚ (ਟੀਅਰ 2)
ਇਹ ਇਨਫੈਕਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ੱ ਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਕੁਝ ਵਧੀਕ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉੱਪ੍ਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਿਆਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ:
• ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰਸ਼ਦਵਾਰੀ ਅੂੰ ਦਰਲੀ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਗਹਾ, ਸ਼ਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸਪ੍ੋਰਟ ਬੱ ਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਕਸੇ ਨਾਲ ਸਿਾਸ਼ਜਕ ਿੇਲਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
• ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਘਰ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ 6 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੇ ਸਿੂਹ ਸ਼ਵੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾਸ਼ਜਕ ਿੇਲਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱ ਚ ਬਾਗ ਜਾਂ ਬੀਚਾਂ (ਸੂੰ ਿੁਦਰੀ ਕੂੰ ਢੇ) ਜਾਂ ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਾਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਸ਼ਸਵਾਏ
ਉਨਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਨਿਸ਼ਚਤ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ)
• ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸ਼ਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਖੁੱ ਲਹੇ ਰਸ਼ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ
• ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਵਆਹ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸ਼ਤਿ-ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਸ਼ਹ ਸਕਦੇ
ਹਨ
• ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਵਸਸ਼ਥਤ ਖੇਡ ਚਾਰਸ਼ਦਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਰਸ਼ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਨੂੂੰ
ਚਾਰਸ਼ਦਵਾਰੀ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ਗਆ ਸ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ
ਸੂੰ ਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ਹੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਪ੍ੋਰਟ ਬੱ ਬਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਪ੍ਾਹਜਾਂ ਦੀ
ਖੇਡ ਲਈ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਵਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੂੰ ਿ ਜਾਂ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ
ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਫਰਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਗਣਤੀ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ:
• ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਸ਼ਰੂੰ ਗ ਪ੍ਸ਼ਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਛੋਟ
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ) ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱ ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕੈਸ਼ਫਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੱ ਬਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇੱ ਧਰਉੱਧਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਿਾਿਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅੱ ਗੇ ਸ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
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• ਸਿਾਸ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।
• ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਿ ਕਰੋ
• ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਵਅਸਤ ਸਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸਸ਼ਤਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ੈਦਲ ਤੁਰੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ
ਕੋਸ਼ਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਿਦਦ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਉਪ੍ਾਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਜੋ ਉੱਚ ਪ੍ੱ ਧਰ ਦੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਪੱ ਧਰ: ਬੇਹਦ ਉੱਚ (ਟੀਅਰ 3)
ਇਹ ਇਨਫੈਕਿਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹਦ ਉੱਚ ਪ੍ੱ ਧਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ
ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਿਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪ੍ੱ ਧਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਿਆਨ ਸ਼ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਸ਼ਰਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਖਾਸ ਸ਼ਨਯਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:


ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰਸ਼ਦਵਾਰੀ ਅੂੰ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਨਿੱਜੀ ਬਾਗ ਜਾਂ ਚਾਰਸ਼ਦਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ
ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਸ਼ਹਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਾਸ਼ਜਕ ਿੇਲ-ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਪ੍ੋਰਟ ਬੱ ਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।



ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪ੍ਾਰਕ ਜਾਂ ਬੀਚ, ਪ੍ੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਵੱ ਚ, ਜਨਤਕ ਬਾਗ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਖੇਡ ਅਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਨਤਕ
ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਵੱ ਚ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਸਿੂਹ ਸ਼ਵੱ ਚ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਾਸ਼ਜਕ ਿੇਲ-ਜੋਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।



ਪ੍ੱ ਬ ਅਤੇ ਬਾਰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੂੰ ਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਸਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱ ਲਹੇ ਰਸ਼ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਉਹ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਦੁਪ੍ਸ਼ਹਰ ਦੇ ਿੁੱ ਖ
ਸਿੇਂ ਜਾਂ ਿਾਿ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਿੇਂ। ਉਹ ਸ਼ਸਰਫ ਅਸ਼ਜਹੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸ਼ਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜੋਂ ਹੀ ਿਰਾਬ-ਪ੍ਦਾਰਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ



ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ਼ਸਟੀਆਂ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ ਰਸ਼ਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

 ਪ੍ੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਖੁੱ ਲਹੇ ਰਸ਼ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਰਲੇ ਵੇਂ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ


ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ’ਤੇ ਸੀਿਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਵਆਹ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸ਼ਤਿ ਸੂੰ ਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਸ਼ਵਆਹ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਸੈਪ੍ਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।



ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਵਸਸ਼ਥਤ ਖੇਡ ਚਾਰ-ਸ਼ਦਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ
ਨੂੂੰ ਚਾਰਸ਼ਦਵਾਰੀ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ਗਆ ਸ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਕਰਨਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ਹੂੰ ਦੇ (ਜਾਂ ਸਪ੍ੋਰਟ ਬੱ ਬਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ
ਅਪ੍ਾਹਜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਬੇਹਦ-ਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਹਦਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਸ਼ਸਵਾਏ
ਕੂੰ ਿ, ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਜਾਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਜ਼ੂੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਲੂੰਬੇ ਸਫਰ ਦੇ ਸ਼ਹੱ ਸੇ ਵੱ ਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਵੱ ਚੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਦ-ਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੱ ਸੇ
ਸ਼ਵੱ ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਠਸ਼ਹਰਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਬੇਹਦ-ਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਵੱ ਚ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਠਸ਼ਹਰਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
 ਉਨਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਫੇਸ ਕਵਸ਼ਰੂੰ ਗ ਪ੍ਸ਼ਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅੱ ਗੇ ਸ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਸਿਾਸ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।
• ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰ ਿ ਕਰੋ
• ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੂੰ ਿ ਜਾਂ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰੋ, ਆਪ੍ਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ਨੂੂੰ ਸੀਿਤ ਕਰੋ
ਇਹ ਬੇਹਦ-ਉੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੇਸਲਾਈਨ (ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ-ਪ੍ੱ ਧਰ) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਿਿਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਦਖਲਾਂ ਬਾਰੇ
ਵੀ ਸਸ਼ਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਵੱ ਚ ਵਧੀਕ
ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਦਦ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਉਪ੍ਾਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਜੋ ਬੇਹਦ-ਉੱਚ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ https://www.gov.uk/coronavirus
ਉਨਹਾਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਸ਼ਲਸ਼ਨਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹਨ
https://www.gov.uk/government/news/clinically-extremely-vulnerable-receive-updated-advicetailored-to-local-covid-alert-levels
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