
Punjabi translation

 ਤੁਹਾਡੇਲੋਕਲNHS(ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.)ਵਲੱ ੋਂਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇਤੁਹਾਨੂੰਕਰੋਨੋਾਵਾਇਰਦੇਲਛੱਣਹਨਤਾਾਂGP(ਜੀ.ਪੀ.)ਕਲੋ,ਫਾਰਮਸੇੀਜਾਾਂਹਸਪਤਾਲਨਾਜਾਓ।ਤੁਹਾਨੂੰਘਰਵਵਚੱਹੀਆਪਣੇ 
ਆਪਨੂੰਅਲਗੱਰਖੱਣਅਤੇNHS111ਸਵੇਾਦੀਵਰਤੋਂਕਰਨਦੀਲੋੜਹ।ੈਜੇਤੁਹਾਡੀਵਸਹਤਵਵਚੱਸਧੁਾਰਨਹੀਂਹਦੁੂੰਾਜਾਾਂਤੁਸੀਂ ਵਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ NHS 111 ਨੂੰ ਫ਼ਨੋ ਕਰ।ੋ NHS ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.nhs.uk/coronavirus ’ਤੇ 
ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇGP ਤਕੱ ਪਹਚੁੂੰ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵੱਚ ਅੂੰਤਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਵਮਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ GP ਸਰਜਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਜਾਾਂ ਆਨਲਾਈਨ 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਚੱ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ GP ਪਰੈਕਵਟਸਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਵਰਆਾਂਵੱਲਤਿਦੀਲਕਰਵਦੱਤੀਆਾਂਹਨ।ਆਹਮੋਸਾਹਮਣੇ (ਵਵਅਕਤੀਗਤ)ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟਾਾਂਦੀਪੇਸ਼ਕਸ਼ਅਜੇਵੀਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ 
ਵਜੱਥੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿਹਤੁ ਹੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਤੁ ਾਿਕ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਦਾਂ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ 
ਪਰੈਕਵਟਸ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਸੇ ਵਦਨ ਵਾਕ-ਇਨ ਅਪੌਇੂੰਟਮਟੈਂ ਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਵਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ 
ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹ।ੈ

ਲੋ ੜੋਂ ਵਧੱ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕੱ ਜਮਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਕਰ।ੋ
ਅਸੀਂਮਰੀਜ਼ਾਾਂਨੂੰਿੇਨਤੀਕਰਦੇਹਾਾਂਵਕਉਹਆਪਣੀਆਾਂਦੁਹਰਾਈਆਾਂਜਾਦਾਂ ੀਆਾਂਵਪਰਸਵਿਪਸ਼ਨਾਾਂਦਾਲੋੜੋਂਵੱਧਆਰਡਰਨਾਕਰਨਅਤੇ ਆਮ ਵਾਾਂਗ 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਕੱ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੀ 
ਕਰ,ੋ ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਵਲੱ ੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਅਸੀਂ ਐਮਰਜਸੈਂ ੀ ਹਣੋ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਜੌ ਦ ਹਾਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਮਚੁੱ ਮਹਤੱ ਵਪਰਨ ਗਲੱ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜੌ ਦਾ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਾਰ 
ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸ਼ੁਰ ਵਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਸਪੂੰ ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਸੈਂ ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਛਾਤੀ ਵਵੱਚ ਗੂੰਢ ਦਾ ਿਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਸ਼ਾਿ ਜਾਾਂ ਟੱਟੀ ਵਵਚੱ ਖਨ ਆਉਣਾ ਜਾਾਂ ਵਵਆਵਖਆ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ 
ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਗੈਰ ਵਤਆਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰਵਹਣ ਵਦਓ।

ਅਸੀਂਲੋਕਾਾਂਨੂੰਇਹਭਰਸੋ ਾਦੁਆਉਣਾਚਾਹੁੂੰਦੇਹਾਾਂਵਕਅਸੀਂਵਕਸੇਵੀਐਮਰਜਸੈਂ ੀਵਵੱਚਤੁਹਾਡੀਦੇਖਭਾਲਕਰਨੀਜਾਰੀਰੱਖਾਾਂਗੇਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 
ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀ 999 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਣੀਆਾਂਿਾਹਵਾਾਂਅਤੇਵਚਹਰੇਵਵਚੱਸੂੰਵੇਦਨਾਨਾਰਵਹਣਵਰਗੀਕੋਈਵਚਤੂੰਾਜਨਕਗੱਲਸਵਹਣਕਰਰਹੇਹੂੰੁਦੇਹੋ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
(999 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ) ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾਮਡੈ ੀਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰੋ।




