ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੇਤਾਿਨੀ ਪੱ ਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਵਹਿੰ ਦੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿੀਨਤਮ ਸਲਾਹ
ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਵਿਿੱ ਚ ਕਵਲਵਿਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਿੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ ਿਿੀਂ ਸੇਧ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਗੇ, ਵਜਸ ਿੂੰ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਫਕ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੂੰ ਕਵਲਵਿਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਿਿੱ ਜੋਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਿਹਾਂ
ਿੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ) ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਚੇਤਾਿਿੀ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ
ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਿਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਰਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰੋਗ-ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਪਰਣਾਲੀ ਿੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਿ ਿਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
ਦੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ, ਅਤੇ ਅੰ ਗ ਬਦਲੀ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ (ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ
ਆਖ਼ਰ ਵਿਿੱ ਚ ਵਸਹਤ-ਸਮਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ)। ਸੂਚੀ ਵਡਮੈਿਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਇਹ
ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਡਮੈਿਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੂੰ ਿਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਿਿੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਿੂੰ ਵਡਮੈਿਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿਹਾਂ ਿਿੇਂ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹਾਈ ਹੋਿੇਗੀ।
 ਵਜਿਹਾਂ ਿੂੰ ਕਵਲਵਿਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਿਿੇਂ ਸਥਾਿਕ

ਚੇਤਾਿਿੀ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਈ ਿਿੀਂ ਸੇਧ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਗੇ।
 ਿਿੀਂ ਸੇਧ ਆਮ ਗਿੱ ਲਾਂ ਿੂੰ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਵਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ

ਵਿਿੱ ਚ ਢੁਕਿੀਆਂ ਸੁਰਿੱਵਖਆਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਿ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕਵਲਵਿਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਾਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਵਮਸਾਲ ਲਈ, ਛੇ ਦਾ ਵਿਯਮ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੇਸ ਕਿਵਰੰ ਗ ਰਾਹੀਂ।
ਿਿੀਂ ਸੇਧ, ‘ਸ਼ੀਲਵਡੰ ਗ (ਵਹਫ਼ਾਜ਼ਤ)’ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਿਿੱ ਧ
ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਰਿ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਬੇਹਦ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੂੰ ਭਵਿਿੱ ਖ ਵਿਿੱ ਚ ਅਜੇ ਿੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੀਲਵਡੰ ਗ ਕਾਰਜਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ, ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਲਈ ਿਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰ ਪਰਕ ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅੰ ਦਰਲੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਬਿੱ ਬਲ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
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ਤਿੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੀਲਵਡੰ ਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿਹਾਂ
ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਕਵਲਵਿਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਧੀਕ ਸਲਾਹ ਵਿਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗੇ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ:


ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਥਾਿਕ ਦਰਵਮਆਨੇ ਚੇਤਾਿਿੀ ਪਿੱ ਧਰ ਲਈ (ਟੀਅਰ 1): ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਿਾਲ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਹੋਰਿਾਂ ਿੂੰ ਬਾਹਰ ਵਮਲੋ , ਜਿਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਫਰ ਤੋਂ
ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਸਰਫ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਮਲਣਾ ਹਰੇਕ
ਲਈ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਥਾਿਕ ਉੱਚ ਚੇਤਾਿਿੀ ਪਿੱ ਧਰ ਲਈ (ਟੀਅਰ 2): ਚਾਰਵਦਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜਹੜੇ ਿਿੱ ਖਿਿੱ ਖ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਵਮਲਦੇ ਹੋ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘਟਾਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ,
ਵਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਟਰਪਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘਟਾਓ ਜਾਂ
ਵਦਿ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ (ਘਿੱ ਟ-ਵਿਅਸਤ) ਸਵਮਆਂ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ
ਿੀ ਕੰ ਮ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰ ਮ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੋ ਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ, ਅਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱ ਲ
ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਰਵਦਿਾਰੀ ਅੰ ਦਰ ਹੋਰਿਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਿੂੰ ਿਾ ਵਮਲੇ , ਜਦੋਂ
ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਬਿੱ ਬਲ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਚਾਰਵਦਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਰਫ 6 ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਤਿੱ ਕ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੂੰ ਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਮਲਣ।

 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਥਾਿਕ ਬੇਹਦ ਉੱਚ ਚੇਤਾਿਿੀ ਪਿੱ ਧਰ ਲਈ (ਟੀਅਰ 3): ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ
ਿਿੱ ਧ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਿੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਚਾਰਵਦਿਾਰੀ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਿਿੱਜੀ ਬਾਗ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਚਾਰਵਦਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਲੀਆਂ ਮਵਹਮਾਿਵਿਿਾਜ਼ੀ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਟਕਟ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਲ
ਸਮਾਵਜਕ ਮੇਲਜੋਲ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਰਵਹੰ ਦਾ ਜਾਂ ਵਜਸ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ
ਸਪੋਰਟ ਬਿੱ ਬਲ ਿਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਿੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਆਿਲਾਈਿ ਵਡਲੀਿਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ,
ਸਪੋਰਟ ਬਿੱ ਬਲ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਸੇਿਕਾਂ ਿੂੰ ਭੋਜਿ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਿਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਅਜੇ ਿੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰ ਮ ’ਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਿ । ਕੁਿ ਕੁ ਲੋ ਕਾਂ ਿੂੰ ਇਸ ਚੇਤਾਿਿੀ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਿਹਾਂ ਿੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਿੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋ ਕਲ ਅਥਾਰਟੀ
ਿਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਵਲਵਿਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਵਜਿਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਿਹਾਂ ਿੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਤੁਹਾਿੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਹਤ-ਸਮਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਲਈ NHS ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਰੂਟੀਿ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ NHS ਿੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਿ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਚੇਤਾਿਿੀ ਪਿੱ ਧਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜਹੜੇ ਵਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ,
ਤੁਸੀਂ ਿਧੀਕ ਸਾਿਧਾਿੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਿਹਾਂ ਿੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ

 ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਿਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਵਿਯਵਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਿੋ

 ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਲ ਵਜੰ ਿੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰ ਪਰਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿੂੰ ਘਿੱ ਟ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ। ਵਜੰ ਿੇ ਘਿੱ ਟ ਸਮਾਵਜਕ ਮੇਲਜੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਿਹਾਂ ਘਿੱ ਟ ਜੋਖਮ ਤੁਹਾਿੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੇਧ ਦੇਖੋ।

ਵਸਹਤ-ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰਣ
ੇ ੀਆਂ ਜੋ ਵਕਸੇ ਨਿੰ ਕਵਲਵਨਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਿੱ ਗੇ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਵਸਹਤ-ਸਮਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ ਕਵਲਵਿਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਿ:
 ਠੋਸ ਅੰ ਗ ਬਦਲੀ (ਸਾਵਲਡ ਆਰਗਿ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਿ) ਦੇ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ
 ਉਹ ਲੋ ਕ ਵਜਿਹਾਂ ਿੂੰ ਖਾਸ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ:


ਕੈਂਸਰ-ਪੀੜਹਤ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਿ



ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਲੋ ਕ ਜੋ ਰਿਾਇਤੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਿ



ਖੂਿ ਜਾਂ ਬੋਿ ਮੈਰੋ (ਵਮਿੱ ਿ) ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਹਤ ਲੋ ਕ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਲਉਕੀਮੀਆ, ਵਲੰਫੋਮਾ ਜਾਂ
ਮਾਇਲੋ ਮਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਕਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ।



ਂ ੀਬਾਡੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਲੋ ਕ
ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਵਮਊਿੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਟ



ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੋਰ ਸੇਧਤ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਿ ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ-ਪਰਤੀਰੋਧਕ
ਪਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਰੋਟੀਿ ਵਕਿੇਸ ਇਿਵਹਵਬਟਰਜ਼ ਜਾਂ PARP
(ਪੀ.ਏ.ਆਰ.ਪੀ.) ਇਿਵਹਵਬਟਰਜ਼

13 ਅਕਤੂਬਰ 2020

3

 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਿਹਾਂ ਿੇ ਵਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਵਿਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਬੋਿ ਮੈਰੋ ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈਿੱਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਿ

ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਿੀ ਇਵਮਊਿੋਸਪਰੈਸ਼ਿ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਿ।
 ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਵਸਹਤ-ਸਮਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਵਸਸਵਟਕ

ਫਾਇਬਰੋਵਸਜ਼, ਗੰ ਭੀਰ ਦਮਾ ਅਤੇ ਕਰੋਵਿਕ ਅਬਸਟਰਕਵਟਿ ਪਲਮਿਰੀ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ (COPD) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 ਦੁਰਲਿੱਭ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਿਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ (ਵਜਿੇਂ

ਵਕ ਗੰ ਭੀਰ ਸੰ ਯੁਕਤ ਇਵਮਊਿੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (SCID), ਹੋਮੋਜ਼ਾਇਗਸ ਵਸਿੱ ਕਲ ਸੈਿੱਲ)
 ਇਵਮਊਿੋਸਪਰੈਸ਼ਿ ਥੈਰਪੀਆਂ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਾਧੇ ਲਈ

ਕਾਫੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਿ
 ਵਦਲ ਦੀ ਿਿੱ ਡੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਰਵਹਣ ਕੀਤੀ, ਿਾਲ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ
 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਿਹਾਂ ਿੂੰ ਕਵਲਵਿਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਿਿੱ ਜੋਂ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਜੋ

ਕਵਲਵਿਕਲ ਪਰਖ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। GPs ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੇ ਕਵਲਵਿਸ਼ੀਅਿਾਂ ਿੂੰ ਇਿਹਾਂ ਫੈਸਵਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਧ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ https://www.gov.uk/coronavirus
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