ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ COVID-19 ਪ�ਤੀ ਬਹੁਤ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ�, ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤ� ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ,

ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਿਜੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਇਸਦੇ ਿਬਨ�, ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ

ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਤ� ਬਜ਼ੁਰਗ� ਜ� ਿਫਰ ਖਾਸ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ�
ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਜ� ਸ਼ੀਲਿਡੰ ਗ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ

ਅੰ ਤਰਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕਰ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਅਸ� ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� (ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ) ਜੋ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID19) ਤ� ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ

ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤ� ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਠ�ਸ ਅੰ ਗ ਟ��ਸਪਲ�ਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. ਖਾਸ ਕ�ਸਰ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ:

1
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ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਗ�ਸਤ ਲੋ ਕ ਜੋ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜ� ਰੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ
ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ
 ਲਹੂ ਜ� ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਲੂਕੀਮੀਆ, ਿਲੰਫੋਮਾ ਜ� ਮਾਈਲੋ ਮਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਇਲਾਜ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ
 ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ� � ਦਾ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਇਿਮਊਨ� ਥੈਰੇਪੀ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟ
 ਕ�ਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹੇ ਟੀਚਾਬੱ ਧ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਪ�ਿਤਰੱ ਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ੋਟੀਨ ਿਕਨ� ਸ ਇਿਨ� ਬਟਰਜ਼ ਜ� PARP ਇਿਨ� ਬਟਰਜ਼
 ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ� � ਨ� ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਜ� ਸਟੈਮ ਸੈ�ਲ ਟ��ਸਪਲ�ਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ,
ਜ� ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਿਮਉਨ� ਸਪ�ੇਸ�ਟ (ਪ�ਿਤਰੱ ਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
3. ਸਾਰੇ ਿਸਸਿਟਕ ਫਾਈਬ�ੋਿਸਸ, ਗੰ ਭੀਰ ਦਮਾ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ COPD ਸਮੇਤ, ਗੰ ਭੀਰ ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕ।

4. ਅਿਜਹੇ ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗ� ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਜਮ�ਦਰੂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਿਜਨ� � ਕਰਕੇ ਲਾਗ ਦਾ
ਜੋਖਮ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ SCID, ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਿਸੱ ਕਲ ਸੈ�ਲ)।

5. ਅਿਜਹੀ ਇਿਮਉਨ� ਸਪ�ੇਸਟ
� (ਪ�ਿਤਰੱ ਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲੀ) ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋ ਕ ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

6. ਜਮ�ਦਰੂ ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਹੋਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ�।
ਬਚਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ

ਉਪਾਵ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ� � ਨੂੰ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਸਮ� ਲਈ ਿਜ�ਦੇ ਰਿਹਣ ਦਾ

ਅਨੁਮਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨ�ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਜ� ਮਾਹਰ
ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�।

ਇੰ ਗਲ� ਡ ਿਵਚਲਾ NHS ਇਹਨ� ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਐਤਵਾਰ 29 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਕੋਈ ਪੱ ਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹ�
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰ ਨ� ਜਾਣ ਵਾਲੇ

ਲੋ ਕ� ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਕ
ਤੁਸ� ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ �ਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�
ਅਿਜਹੀ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ

ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਹਰ ਸਮ� ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱ ਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
12 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ
ਿਦਓ ਿਕ ਸਮ� ਦੀ ਇਹ ਿਮਆਦ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਤ� ਮੁਲਾਕਾਤ�, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਰੋਜ਼ਮਰ�ਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਜ� ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਨ�ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਰੀ ਰਿਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,, ਪਰ ਜੇ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ
ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੇਧ

ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਰਿਹਣ
ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਿਕੰ ਟ� ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋ
ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸ� ਦੇਖਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਸਥਾਨਕ ਕਾ�ਿਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਨਵ�, ਿਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ ਜ� ਬੁਖ਼ਾਰ, NHS
111 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਜ� NHS 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਨ� ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਬਚਾਅ

ਉਪਾਵ� ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਉਹਨ� ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਚਾਅ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸੰ ਪਰਕ ਘਟਾ ਕੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤ� ਿਕਵ�
ਵੱ ਖਰੇ ਹਨ?

COVID-19: ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਹਰ ਸਮ� ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱ ਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
12 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਉਹ ਲੋ ਕ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹ� ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੋਣ ਤ�
ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰ ਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਤ� ਅਸ�
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ:

 ਨਵ� ਿਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ ਅਤੇ/ਜ�
 �ਚ ਤਾਪਮਾਨ (37.8 °C ਤ� ਵੱ ਧ)

ਬਚਾਅ ਕੀ ਹੈ?
ਬਚਾਅ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕਰ ਲੋ ਕ� ਕੇ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰ ਪਰਕ� ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ

ਉਹਨ� ਲੋ ਕ�, ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤ� ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਨੂੰ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ
NHS ਇੰ ਗਲ� ਡ ਤ� ਕੋਈ ਪੱ ਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ

(COVID-19) ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਤ� ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ
ਉਪਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਉਪਾਅ ਹਨ:
1. ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)
ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ �ਚ ਤਾਪ ਅਤੇ/ਜ� ਨਵ� ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2. ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ।

COVID-19: ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨੀ

3. ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕੱ ਠ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵ।ੋ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨ�ਜੀ ਥ�ਵ� 'ਤੇ ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਇਕੱ ਠ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਪਿਰਵਾਰਕ ਘਰ, ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮਾਗਮ।

4. ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਮਨ� ਰੰ ਜਨ ਜ� ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ, ਭੋਜਨ ਜ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ
ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ� � ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਿਰਮੋਟ ਟੈਕਨ� ਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਫੋਨ, ਇੰ ਟਰਨ� �ਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ।
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜ� ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ� ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਹੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ

ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਕਲਪਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ� ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ�

ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ।ੇ

ਇਹ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੱ ਠੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 12 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ,
ਅਸ� ਉਹਨ� ਤ� ਉਮੀਦ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ
ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸ�ਝੀਆਂ ਥ�ਵ�, ਿਜਵ� ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ
ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸ�ਝੀਆਂ ਥ�ਵ� ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਹਵਾਦਾਰ ਰੱ ਖੋ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਤ� 2 ਮੀਟਰ (3 ਕਦਮ) ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ
ਉਹਨ� ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸੌਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ

ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਵੱ ਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ�
ਤ� ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹਾਉਣ ਜ� ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱ ਥ�
ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼�, ਦੋਵ� ਲਈ।

3. ਜੇ ਤੁਸ� ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਹਰ
ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹਨ� ਸਤ�� ਨੂੰ ਪੂੰ ਝਣਾ ਿਜਸ ਦੇ

ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਆਏ ਹੋ)। ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰੋ।

4. ਜੇ ਤੁਸ� ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਦ� ਉਹ ਮੌਜੂਦ
ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੈ, ਤ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਰੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਟਲਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ
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ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਆਮ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸੁਕਾਓ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭ�ਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ
ਵੱ ਖਰੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।

5. ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ�� ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ �ਪਰ

ਿਦੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।

ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ
ਕੁਝ ਆਮ ਿਸਧ�ਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਾਇਰਸ� ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ
ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਿਕੰ ਟ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ ਜ� ਹ�ਡ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਸੁਣਕਣ, ਿਛੱ ਕ ਮਾਰਨ ਜ� ਖੰ ਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ
ਜ� ਸੰ ਭਾਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਰੋ
 ਨਾ ਧੋਤੇ ਹੱ ਥ� ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ�, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਚੋ
 ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਨ� ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ
 ਆਪਣੀ ਖੰ ਘ ਜ� ਿਨ�ਛ ਨੂੰ ਿਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ, ਿਫਰ ਿਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦਓ
 ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਤ�� ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ (37.8 °C ਤ� ਵੱ ਧ �ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ/ਜ� ਨਵ� ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ

ਖੰ ਘ), ਤ� NHS 111 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨ� �ਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ ਤ� NHS111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱ ਚ, ਜੇ ਤੁਸ� ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ

ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤ� 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੀਪੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਿਜਵ� ਹੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇੱ ਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈਗ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ� ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ

NHS ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰ ਪਰਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਲ� ਦੇ ਹੋ (ਖੁਰਾਕ
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ਅਤੇ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਸਮੇਤ), ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ

ਚੀਜ਼� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਠਿਹਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਸਨ� ਕਸ, ਪਜਾਮਾ, ਟੂਥ
ਬਰੱ ਸ਼, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ)। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਅਗਾ� ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਵੱ ਖਰੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਘਰ� ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋ ੜ� ਬਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ�, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜ�
ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ� ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ gov.uk/coronavirusextremely-vulnerable 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਭੋਜਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਡਲੀਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ

ਦਵਾਈਆਂ ਸਮ� ਦੀ ਉਸੇ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ
ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਇਕੱ ਤਰ ਜ� ਿਡਲੀਵਰ ਨਹ� ਕਰਵਾਈ ਜ�ਦੀ, ਤ� ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਦੁਆਰਾ
ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1. ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ
ਤ� ਇਹ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ ਹੈ)।

2. ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਿਜਸਦੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ) ਲੱਭਣ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤ� ਦਵਾਈ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਜ� ਿਡਲੀਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰ ਗਠਨ� ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ� ਜੇ ਸਥਾਨਕ

ਅਥਾਿਰਟੀ ਜ� ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਆਮ ਵ�ਗ
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈ ਣ

ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਘਰ

ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

COVID-19: ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨੀ

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜੀਪੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ� ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅਸ� ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਜੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੂਰ� ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਾਲ�ਿਕ,

ਜੇ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਿਨਯਿਮਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ
ਜੀਪੀ ਜ� ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ

ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ�

ਿਬਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲੀਿਨਕ� ਅਤੇ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ� ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਜ� ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ

ਲੋ ੜ ਪਵੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ� ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨ� ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ ਿਕ

ਤੁਸ� ਇਕ�ਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਨਹ� ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤਕ

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼� ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਵ� ਸਰੀਰ ਧੋਣ, ਕੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣ ਜ� ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸੰ ਗਠਨ ਤ� ਿਨਯਿਮਤ ਿਸਹਤ ਜ� ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ� ਤ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ

ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਤ� ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਦੋਸਤ� ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ
ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੇਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਬੈਕਅੱ ਪ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਜੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾ�ਿਸਲ

ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋ ੜ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable 'ਤੇ ਜਾਓ।

COVID-19: ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨੀ

ਉਹਨ� ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ COVID-19 ਦੀ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤ� ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ

ਉਹਨ� ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਚੰ ਗੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ:

 ਿਸਰਫ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
 ਪਹੁੰ ਚਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਿਕੰ ਟ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ
ਧੋਵੋ ਜ� ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ
 ਜਦ� ਤੁਸ� ਖੰ ਘਦੇ ਜ� ਿਛੱ ਕਦੇ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਿਟਸ਼ੂ ਜ� ਆਪਣੀ ਬ�ਹ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ (ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ�
ਨਾਲ ਨਹ�)
 ਵਰਤੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜਦ
ੇ ਾਨ ਿਵੱ ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ
 ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤ� ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਨਾ ਜਾਓ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਿਵਕਲਪਕ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ
 ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, NHS 111 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ NHS 111 ਲਈ ਨੰਬਰ
ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਛੱ ਡੋ ਿਜੱ ਥੇ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ
 ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਸਰੋਤ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਜੋ ਕੇਅਰਰਜ਼ ਯੂਕੇ ਤ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
 ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਸਮਾਿਜਕ ਇਕ�ਤ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਇਸ ਸਭ ਤਣਾਉ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਸਮੇਤ, ਿਜਨ� � ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਨਿਸਕ
ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨਹ� ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਸਹਤ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ, ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰ ਮ� ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜ� ਆਿਟਜ਼ਮ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਇਕ�ਤ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀ-ਵਰਕਰ ਜ� ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਜ� ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧੀਕ ਲੋ ੜ�
ਹਨ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਸੰ ਕਟ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀ-ਵਰਕਰ ਜ� ਕੇਅਰ
ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

COVID-19: ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨੀ

ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ�ਤ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਬੋਿਰੰ ਗ ਜ� ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਦਾਸ, ਿਚੰ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ�ਦ ਆਉਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਬਾਹਰ
ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤਰ� ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ, ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�

ਤੁਸ� ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਗੱ ਲ� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਿਸਕ
ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ:

 NHS ਵੈ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਕਸਰਤ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 ਉਹ ਚੀਜ਼� ਕਰਨ ਮਨਪਸੰ ਦ ਸਮ� ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਿਜਨ� � ਦਾ ਤੁਸ� ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ - ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ�ਨਾ,
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਘਰ ਅੰ ਦਰਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਜ� ਮਨਪਸੰ ਦ ਰੇਡੀਓ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ� ਟੀਵੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂੰ
ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 ਿਸਹਤਮੰ ਦ, ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਤਮਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
 ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ (ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਧੁੱ ਪ ਲਵੋ, ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠ� ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰ� ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਪੜ�ਨ ਜ� ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਏ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਿਸਰਫ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ� ਪਤਾ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਨੂੰ ਿਦਨ
ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵਾਰ 'ਤੇ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨ� ਚੀਜ਼� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਨ� � ਨੂੰ ਤੁਸ� ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ

ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਵਹਾਰ, ਤੁਸ� ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਵਰੀ ਮਾਇੰ ਡ

ਮੈਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਮੁਲ�ਕਣ, ਆਡੀਓ ਗਾਈਡ� ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ� ਲਈ NHS ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਵੇਖ।ੋ ਜੇ ਕਈ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰ�ਾ ਦੇ

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ NHS 111 ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੰ ਟਰਨ� �ਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ NHS 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

COVID-19: ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨੀ

ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ
ਹੋ?
ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ�, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨ� �ਟਵਰਕ� ਤ�

ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ, ਡਾਕ ਰਾਹ� ਜ� ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ। ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਿਸਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ� ਨਾਲ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਦੀ

ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ� ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
NHS ਵੱ ਲ� ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ।

ਜ� ਤ� ਬਜ਼ੁਰਗ� ਜ� ਿਫਰ ਖਾਸ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ?
ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ�, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ� ਨਾਲ ਇਸ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ
ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ?
ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੁੱ ਖਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

