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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ -
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ 
ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  COVID-19 ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਦ ਸਵਰਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਨ ੰ  
ਘਟਾਉਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਰੇਕ ਵ ੰਦ   ਾਰੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾ  ਣਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਸੇਿ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਵਕਵੇਂ ਕਰੋਗ।ੇ 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋ ਵਜਿੱ ਥ ੇCOVID-19 ਦੇ ਵਿੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ 

ਪ੍ਾ ੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਾਰਨ ਸਲਾਹ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਮੇਿਾਂ ਦ ਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥ 

ਿੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਆਪ੍ਣੇ ਵਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਹਿੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤ ੇਵਟਿ  ਵਵਿੱ ਚ ਖੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਕ 

ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ  ਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹਨ। 
 

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਅਤੇ ਦ ਵਜਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲ ਿ 

ਹੈ। 
 
ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ੇਸੁਪ੍ਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਢਿੱਕਣ 

ਵਾਲਾ ਕਿੱਪ੍ੜਾ ਪ੍ਵਹਨ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ ਪ੍ਵਹਨੋ ਵਜਿੱ ਥ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਵਚਹਰੇ 

ਨ ੰ  ਢਿੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਪ੍ੜਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਵਹਨਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਚਹਰੇ ਨ ੰ  ਢਿੱਕਣ ਦਾ ਕਿੱ ਪ੍ੜਾ ਵਕਵੇਂ  ਣਾਉਣਾ 
ਹੈ  ਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲ ਿ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਵਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਮਲਦ ੇਹੋ। 
ਹਮੇਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇ

'ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ' ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ1। 

 
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲ ਿ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਾ ੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ 

ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 

ਭਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਘਰ ਰਵਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦ ਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡ ੇਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
 

https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-reducing-transmission-what-you-can-do-to-help/reducing-transmission-of-coronavirus-covid-19-what-you-can-do-to-help#fn:1
https://www.gov.uk/guidance/meeting-people-from-outside-your-household-from-4-july
https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19
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ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲ ਿ ਹੈ। 
 

ਤੁਸੀਂ  ਾਹਰ ਵਿੱਖਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 6 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਵਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ ਵਿੱਿ 

ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਵਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਤਿੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਦੇ  ਾਹਰ ਵਮਲ 

ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪ੍ਰ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਣ। ਹਮੇਿਾ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦ ਰੀ  ਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ। 
 

ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦੇ  ਾਹਰ ਦ ਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਵਮਲਣਾ ਹੈ  ਾਰੇ ਵਿੇਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲ ਿ ਹੈ। 
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵ ਤਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਵਿੇਿ ਵਿਆਨ ਰਿੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ  ਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲ ਿ 

ਹੈ। 

ਘਰ ਰਵਹਣਾ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਲਿੱ  ਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਤੁਰੰਤ ਮੁਫ਼ਤ  ੁਿੱ ਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਟੈਸਟ  ੁਿੱ ਕ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਸਲਾਹ ਦੀ ਨੇਵੜਓਂ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਘਰ 

ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਟੈਸਟ ਵਕਵੇਂ  ੁਿੱ ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਅਿੱਗ ੇਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਾਰੇ ਸਲਾਹ ਉਪ੍ਲ ਿ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  NHS ਟੈਸਟ ਐਡਂ ਟਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ 
ਦਾ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਪ੍ਲ ਿ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਕੁਝ ਦੇਿਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 
ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਵਕਹੜ ੇਦੇਿ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਹਨ। 
 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/covid-19-guidance-for-young-people-on-shielding-and-protecting-people-most-likely-to-become-unwell-if-they-catch-coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exempt-from-advice-against-all-but-essential-international-travel
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰ ੰਵਿਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ  ਗੀਚ ੇ

ਜਾਂ  ਾਹਰੀ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ 
ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲ ਿ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ  ਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਲੇ ਮਾਤਾ/ਵਪ੍ਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਿੱਕ 

'ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰਾ'  ਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਮੰਵਨਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਦ ਰੀ  ਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। ↩ 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-how-to-work-safely-in-domiciliary-care
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-reducing-transmission-what-you-can-do-to-help/reducing-transmission-of-coronavirus-covid-19-what-you-can-do-to-help#fnref:1

