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ਜਿਵੇਂ ਜਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਿਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ ਜਿਆ ਸੀ, ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ
ਮਾਮਜਲਆਂ ਦੇ ਿਾਰਨ, ਵੀਰਵਾਰ 5 ਨਵੰ ਬਰ ਤੋਂ ਇੱ ਿ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌ ਿਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਿਾ।

ਜਿਲਹਾਲ, ਜਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਦੱ ਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਿਾਤਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਿਰਨ ਲਈ

ਸਾਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿ ਬੁੱ ਿ ਿੀਤੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਅੱ ਿੇ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਜਵੱ ਚ ਿੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਜਵੱ ਚ ਰਹਾਂਿੇ।
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਟੈਸਟ ਬੁੱ ਿ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਸਰਿਾਰੀ ਪ੍ੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ (the government portal)। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਜਿ ਿਦੋਂ ਤੱ ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਨਹੀਂ ਜਮਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਹੰ ਦੇ ਜਵਅਿਤੀ ਸਵੈ-ਅਲੱਿ-ਥਲੱਿ ਰਜਹਣਾ ਿਾਰੀ

ਰੱ ਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਧ ਇੱ ਥੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ (here.)।
•

ਹੱ ਥਾਂ, ਜਚਹਰੇ, ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ - ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਵੱ ਚ ਿੇਸ

ਮਾਸਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨਾ ਜਿੱ ਥੇ ਸਮਾਿਿ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਮੁਸ਼ਜਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜਵਚਿਾਰ
2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਿਾ।
•

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਾਤਾਰ ਖੰ ਘ ਿਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਅਲੱਿ-ਥਲੱਿ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਿਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ 111 'ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰੋ।

•

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਿਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ GP ਪ੍ਰੈਿਜਟਸ
ਨਾਲ ਿਾਂ 111 'ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰੋ। 111.nhs.uk 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱ ਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਿੀਤੀ ਿਾ
ਸਿਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲੈਂ ਡਲਾਈਨ ਿਾਂ ਿੋਨ ਤੋਂ 111 'ਤੇ ਮੁਿਤ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

•

ਮਾਨਜਸਿ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਵੋਨ ਅਤੇ ਜਵਲਟਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂਟਲ
ਹੈਲਥ ਪ੍ਾਰਟਨਜਸ਼ਪ੍ ਵੈਲਬੀਂਿ ਲਾਈਨ 24 ਘੰ ਟੇ ਖੁੱ ਲਹੀ ਹੈ: 0300 303 1320.

•

ਜਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਜਸਰਿ ਡਾਿਟਰੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱ ਚ ਹੀ 999 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। ਜਸਰਿ ਮੈਡੀਿਲ
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਿਾਂ ਿੇ 111 ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ GP ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦੱ ਤੀ ਹੈ,
A&E ਜਵੱ ਚ ਿਾਓ।

•

ਮਾਮੂਲੀ ਸੱ ਟਾਂ ਲਈ, ਯੇਟ ਅਤੇ ਿਲੇ ਵੇਡਨ ਜਵੱ ਚ ਮਾਈਨਰ ਇੰ ਿਰੀ ਯੂਜਨਟਸ ਅਤੇ ਦੱ ਖਣੀ ਜਬਰਸਟਲ ਜਵੱ ਚ
ਅਰਿੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਿੇ ਤੱ ਿ ਖੁੱ ਲਹੇ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਰਪ੍ਾ
ਿਰਿੇ ਆਪ੍ਣੇ GP ਪ੍ਰੈਿਜਟਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰੋ।

•

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਜਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਜਵੱ ਚ ਜਡਸਜਟਰਿ ਨਰਸਾਂ, ਥੈਰੇਜਪ੍ਸਟ ਅਤੇ
ਸਪ੍ੋਰਟ ਵਰਿਰਸ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱ ਲਬਾਤ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਤਾਂ ਜਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ 0300 125 6789 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ।
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•

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਸੂਜਚਤ ਿੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ ਜਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰੀ ਸਜਥਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿ ਤੁਸੀਂ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਿਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ
ਹੇਠਾਂ ਜਦੱ ਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵੇਰਵੇ ਰਜਿਸਟਰ ਿਰੋ: https://www.gov.uk/coronavirusshielding-support
o ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਆਜਰਟੀ ਸੁਪ੍ਰ ਮਾਰਿੀਟ ਜਡਜਲਵਰੀਆਂ ਤੱ ਿ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਿਰਨ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਜਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਜਹ ਸਿਦੇ ਹੋ

•

ਿੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਰ ਵੀ ਮਜਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਜਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਰਪ੍ਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱ ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਵੇਰਜਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਜਦਆਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸੰ ਬੰ ਜਧਤ
ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਾਂ ਜਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:
ਜਬਰਸਟਲ: ਵੀ ਆਰ ਜਬਰਸਟਲ: 0800 694 0184

ਨੌਰਥ ਸਮਰਸੈੈੱਟ: ਨੌਰਥ ਸਮਰਸੈੈੱਟ ਟੂਿੇਦਰ: 01934 427 437
ਸਾਊਥ ਿਲੋ ਸਟਰਸ਼ਾਇਰ: 0800 953 7778

