ਲੀਡਜ਼ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਸਮੂਿ ਲਈ ਨ ੀਂ ਸੇਧ
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਵਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਿ ਉੱਤੇ ਵ ਰਾਮ ਲਗਾ ਵ ਤ
ਿੱ ਾ ਵ ਤ
ਿੱ ਾ ਵਗਆ ਿੈ।
ਵਿਉਂਵਿ ਿੋਰੋਨੋ ਾਇਰਸ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅ ਘਿੱਟ ਚਿੱਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਵਿਿਾ ਿੈ ਵਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵ ਖੇ ਵਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ੀ ਲੋ ੜ
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇ ਤਸੀ ਵ ਸ਼ਾ-ਵਨਰ ੇਸ਼ਾਾਂ ੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਧੀਿ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖ ਸਿ ੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਤਿਾਡੇ ਲਈ ਿਾਨਾਾਂ, ਪੂਜਾ-ਅਸਥਾਨਾਾਂ, ਅਤੇ ਿੰਮ ਾਲੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ ’ਤੇ
ਮੜ ਤੋਂ ਜਾਣ ੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਿਰਨੀ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀ ੀ ਿੈ।
ਜੇ ਤਿਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਨੇ ਤਿਾਡੇ ਮੌਜੂ ਾ ਡਾਿਟਰੀ ਇਲਾਜ ਿਰਿੇ ਤਿਾਨੂ ੰ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਵਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਿਾ ਿੈ - ਤਾਾਂ ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ੀ ਸਲਾਿ
ਮੰਨੋ।

ਿੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਿੱਿ ਜੋਖਮ ਿੈ, ਅਤੇ ਰਾਾਂ ਮੜ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਿ ੀਆਾਂ ਿਨ।
ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਰਵਿਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾ ਧਾਨੀਆਾਂ ਰਤੋ।

ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਰਵਿਣ ਲਈ ਤਿਾਨੂ :ੰ

ਆਪਣੇ ਿਿੱਥ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਣੇ ਚਾਿੀ ੇ
ਿਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਾਪਸ ਪਿੰਚਣ ਸਮੇਂ।






ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਵਚਿਰਾ ਢਿੱਿ ਿੇ ਰਿੱਖਣਾ
ਚਾਿੀ ਾ ਿੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰਵ ਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਵਜਿੱਥੇ ਤਸੀਂ ਸਰੀਰਿ ੂ ਰੀ ਿਾਇਮ ਨਿੀਂ ਰਿੱਖ
ਸਿ ੇ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਸਰੀਰਿ ੂ ਰੀ ਿਾਇਮ
ਰਿੱਖਣੀ ਚਾਿੀ ੀ ਿੈ।

ਆਪਣੀ ਿੂ ਿਣੀ ਜਾਾਂ ਇਿੱਿ ਵਟਸ਼ੂ-ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਵ ਿੱਿੋ, ਇਸ ਨੂ ੰ ਤਰੰਤ ਿੂ ੜੇ ਾਨ ਵ ਿੱਚ ਪਾ ਵ ਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱਥ ਧੋ ਲ ੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵ ਅਸਤ ਸਵਮਆਾਂ ’ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰਵ ਾਰੀ ਅੰ ਰਲੀਆਾਂ ਥਾ ਾਾਂ ’ਤੇ, ਵ ਅਸਤ ਥਾ ਾਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਮਵਿਸੂਸ ਿਰ ੇ ਿੋ ਜਾਾਂ ਤਿਾਨੂ ੰ ਮੌਜੂ ਾ ਵਸਿਤ ਸਮਿੱਵਸਆ ਨੂ ੰ ਨਵਜਿੱਠਣ ਵ ਿੱਚ ਮਸ਼ਵਿਲ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨੂ ੰ ਜਾਾਂ
NHS111 ਨੂ ੰ ਿਾਲ ਿਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਲਈ 999 ’ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਐਿਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤਿਾਨੂ ੰ ਿੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ੇ ਲਿੱ ਣ ਿੰ ੇ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਿਸਪਤਾਲ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਿੋਲ ਨਾ ਜਾਓ - ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਿੀ ਰਿੋ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਰ ਾਓ। 119
’ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾਾਂ ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ: www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test

ਜੇ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ੀ ਰ ਮੜ ਤੋਂ ਧ ੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਵ ਚ
ਿੱ ਵਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ੀ ਸਲਾਿ ਨੂ ੰ ਮੜ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਜਾ
ਸਿ ਾ ਿੈ। ਅਵਜਿਾ ਤਿਾਨੂ ੰ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ੀ ਮ
ਲਈ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
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PUNJABI

ਖ਼ਰੀ

ਾਰੀ, ਵਪਿਸਵਿਪਸ਼ਨਾਾਂ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਾਂ:
ਭੋਜਨ ੇ ਬਿੱਿਸੇ, ਵਪਿਸਵਿਪਸ਼ਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਨੂ ੰ ਿਣ ਆਮ ੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਤਿਾਡੇ ਤਿੱਿ ਨਿੀਂ ਪਿੰਚਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਵਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰ ਿੰ ੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਤਿਾਡੀ ਸਪਰਮਾਰਿੀਟ
ਿੋਮ ਵਡਲੀ ਰੀਆਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ੀ ਤਰਜੀਿੀ ਪਿੰਚ ਿੋ ੇਗੀ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਅਜੇ ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਤੂ ਆਾਂ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਿੋ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਾਡਾ ਸੰਪਰਿ ਸ ੈ-ਸੇ ਿਾਾਂ ਨਾਲ ਿਰ ਾ ਸਿ ੇ ਿਾਾਂ ਜੋ ਮ
ਿਰ ਸਿ ੇ
ਿਨ। ਇਿੱਥੇ ਿਾਲ ਿਰੋ:
0113 378 1877 । ਜੇ ਤਿਾਨੂ ੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤਰੰਤ ਲੋ ੜ ਿੈ ਤਾਾਂ ਇਿੱਥੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ: 0113
376 0330

ਿੰਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ:





ਜੇ ਤਿਾਨੂ ੰ ਿੰਮ ’ਤੇ ਾਪਸ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਸਿਤ ਵਚੰਤਾ ਾਾਂ ਿਨ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰੋ ਜੋ ਵ ਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਾਨੂ ੰ ਸਲਾਿ ੇ
ਸਿ ਾ ਿੈ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਿੰਮ ਨਿੀਂ ਿਰ ਸਿ ,ੇ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਿਣ ਿੰਮ ’ਤੇ ਾਪਸ ਜਾ ਸਿ ੇ ਿੋ ਜੇ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਤਿਾਡਾ ਮਾਲਿ ਤਿਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਰਿੱਵਖਅਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਨ ੀ ਤਰੀਵਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਿਮਤ ਿੰ ੇ ਿੋ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਤਿਾਡਾ ਮਾਲਿ ਸਵਿਮਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਿ ੇ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਰਜ਼ਗਾਰ ਸਲਾਿ ਲਈ 0113 223 4400 ’ਤੇ ਵਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਡ ਾਇਸ ਲੀਡਜ਼
ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿ ੇ ਿੋ।
ਜੇ ਤਿਾਨੂ ੰ ਲਿੱਗ ਾ ਿੈ ਵਿ ਤਿਾਡੀ ਿੰਮ ਿਰਨ ਾਲੀ ਥਾਾਂ ਅਸਰਿੱਵਖਅਤ ਿੈ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਲਈ ਗਪਤ ਵਰਪੋਰਟ ੀ ਿਰ ਸਿ ੇ ਿੋ। ਵਸਿਤ
ਅਤੇ ਸਰਿੱਵਖਆ ਐਗਜ਼ੀਵਿਊਵਟ ਨੂ ੰ 0300 790 6787 ’ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

‘ਆਮ’ ਵਜ਼ੰ ਗੀ ਲ
ਿੱ ਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵ ਆਿਲ ਿੋ?
ਤਸੀਂ ਇਿਿੱਲੇ ਨਿੀਂ ਿੋ। ਲੀਡਜ਼ ਵ ਿੱਚ ਿਜ਼ਾਰਾਾਂ ਲੋ ਿ ਜੋ ਵਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵ ਿੱਚ ਰਿੇ ਿਨ ਆਮ ਵਜ਼ੰ ਗੀ ਵ ਿੱਚ ਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਿਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਰਵਿਣ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ ੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਿਾਫੀ ਿਿੱ ਤਿੱਿ ਾਇਰਸ ੇ ਸੰਪਰਿ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ ੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਵ ਿੱਚ ਿਮੀ ਿਰੋਗੇ।
ਅਸੀਂ ਤਿਾਨੂ ੰ ਸਲਾਿ ਵ ੰ ੇ ਿਾਾਂ:
1. ਆਪਣੀ ਥਾਾਂ ’ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਇਿੱਿੋ ਾਰ ਿੀ ਸਭ ਿਝ ਿਰਨ ੀ ਿੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਿਰੋ।
2. ਜੇ ਤਿਾਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਪੈਂ ੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਮ
ਅਤੇ ਸਲਾਿ ਲਈ ਿਿੋ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਵ ਆਿਲ ਮਵਿਸੂਸ ਿਰ ੇ ਿੋ ਤਾਾਂ ਇਿ ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਨ ਿੰ ਾ ਿੈ ਵਿ ਤਸੀਂ ਸਿਾਇਤਾ ਲ ੋ। ਤਸੀਂ 0800 183 0558 ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ੀ ਮਾਨਵਸਿ ਵਸਿਤ
ਸਬੰਧੀ ਿੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂ ੰ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿ ੇ ਿੋ।

ਸੂਵਚਤ ਰਿੋ:
ਸਰਿੱਵਖਅਤ ਰਵਿਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਿੋ
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