ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ

ਘਰ ਵਵੱਚ ਰਹੋ
NHS ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰੋ
ਵਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਓ

ਘਰ ਵਵੱਚ ਰਹੋ
NHS ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਿਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਘਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਰਫ ਸੀਵਮਤ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਦਵਾਈ, ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਵਾਰ।
ਵਦਨ ਵਵੱਚ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੌੜਨਾ, ਸੈਰ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ - ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ।
ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ।
ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਵਸਰਫ ਉੱਥੇ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਹਨ - ਅਤੇ ਇਹ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਬਤਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੋ।
ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵਲਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵਚਾਲੇ ਵਲਆਇਆ-ਵਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ
• ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ –
ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਵਕੰਟਾਂ ਲਈ ਕਰੋ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਘਦੇ ਜਾਂ ਵਿੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ
ਵਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਢੱਕੋ (ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ)।
• ਵਰਤੇ ਵਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਿੂਹੋ।
• ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਅਕਸਰ ਿੁਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤ੍ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆ,ਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ
ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
• ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਸਟੋਰਾਂ ਵਵੱਚ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਉਹੀ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ

ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ
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ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ

ਅੰਗੂਠੇ

ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਸਰੇ
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ਲੱਛਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਲੱਿਣਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ
ਵਕੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ:
• ਉੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ।
• ਨਵੀਂ, ਵਨਰੰਤਰ ਖੰਘ।
ਵਜਸ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਿਣ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਲੱਿਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵੱਚ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਦਨਾਂ ਲਈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਵਹਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਿਣ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਦਨ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਿਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਿਣਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸੱਤ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਦਨ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ
ਲੱਿਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਕਸੇ ਜੀਪੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ।
NHS ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 111 'ਤੇ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੱਿਣ ਵਵਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ।
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ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70
ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ
ਜੋ ਲੋਕ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ
ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰੋ।
ਜੇ ਵਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ NHS ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਮਲ ਵਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ
ਸੇਧ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿੱਡਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਪ੍ਰਸਵਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ NHS
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ NHS ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਫੋਨ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ
ਜਾਂ ਰੁਟੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਔਬਸਟੈਟ੍ੀਵਸ਼ਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਗਾਇਵਨਕੋਲੋਵਜਸਟਸ (Royal College of
Obstetricians and Gynaecologist) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
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ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ
ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ:
• ਕਰਵਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਵੱਚ £330 ਵਬਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ।
• ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਕਦ ਗ੍ਰਾਟ
ਂ ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ £20 ਵਬਲੀਅਨ ਵਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ।
• HMRC ਅਗਲੀ ਵਤਮਾਹੀ ਲਈ ਵੈਟ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਕਾਵਮਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਲਈ:
• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜੌਬ ਵਰਟੇਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ £2500 ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਵਤਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, £2500 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 80% ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿੈਵਡਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿੈਵਡਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ £1,040 ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ।
• ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ £1 ਵਬਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ।
• ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਵੱਚ
ਆਏ ਵਕਸੇ ਲਈ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਗਰਵੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਿੁੱਟੀ।
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਵਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਸਰਫ ਉੱਥੇ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ
ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਾ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਫ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ gov.scot/coronavirus-covid-19
'ਤੇ ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਜ਼ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ gov.wales/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ nidirect.gov.uk/
campaigns/coronavirus-covid-19 'ਤੇ ਜਾਓ
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਵਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟਫੋਨ ਤੋਂ
18001 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ www.nhs.uk/111 ਦੇ ਰਾਹੀਂ NHS
111 ਵਬਰਿਵਟਸ਼ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗਵੇਿ (BSL) ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਘਰ ਵਵੱਚ ਰਹੋ। NHS ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰੋ। ਵਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਓ।
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