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Coronavirus (COVID-19): Testing and
treating overseas visitors, asylum
seekers and refugees

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰ਼ੀਆਂ,

People who have come to Scotland to work, study or claim
asylum (including refugees) will not pay for any coronavirus
tests or treatments they need.

ਉਹ ਿੋ ਕ ਜੋ ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ ਵਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਵਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਿਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਆਏ

Legislation

ਕਾਨਨ
ੰ
ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ ਦ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸ਼ੀ ਕਾਨੰਨ (ਨੈ ਸਨਿ ਹੈਿਥ ਸਰਵਵਸ (ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰ਼ੀਆਂ

The Scottish Government have introduced emergency
legislation (The National Health Service (Charges to
Overseas Visitors) (Scotland) Amendment Regulations 2020)
so all overseas visitors in Scotland will not be charged for the
diagnosis and treatment of the coronavirus.
Overseas visitors include:

ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਥ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਟੈਸਵਟੰਗ
ਅਤੇ ਇਿਾਜ
ਹਨ (ਸਰਨਾਰਥ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਵਕਸੇ ਵ਼ੀ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਿਾਜ ਦ਼ੀ ਅਦਾਇਗ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ।

ਿਈ ਚਾਰਜ)) (ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ) ਸੋਿ ਰੈਗਿੇ ਸਨਜ਼ 2020) ਪੇਸ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਈ ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਿਾਜ ਿਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ
ਵਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰ਼ੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਸਾਮਿ ਹਨ:

• migrants (regardless of your immigration status)

•

ਪਰਵਾਸ਼ੀ (ਤੁ ਹਾਡ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਦ਼ੀ ਸਵਥਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰਵਾਹ ਕ਼ੀਤੇ ਵਿਨਾਂ)

• overseas students

•

ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ

• overseas workers

•

ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ

• tourists and holidaymakers

•

ਸੈਿਾਨ਼ੀ ਅਤੇ ਛੁ ਿੱਟ਼ੀਆਂ ਵਿਤਾਉਣ ਵਾਿੇ

• refugees and asylum seekers (regardless of your legal
status)

•

ਸਰਨਾਰਥ਼ੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਿੈ ਣ ਵਾਿੇ (ਤੁ ਹਾਡ਼ੀ ਕਾਨੰਨ਼ੀ ਸਵਥਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰਵਾਹ ਕ਼ੀਤੇ ਵਿਨਾਂ)

Immigration
The Scottish Government decide how healthcare is provided

ਇਮ਼ੀਗਰਸ
ੇ ਨ
ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ ਦ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਵਕ ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ ਵਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਕਵੇਂ ਪਰਦਾਨ

in Scotland. This is not linked to immigration control, which is

ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਮ਼ੀਗਰੇਸਨ ਵਨਯੰਤਰਣ ਨਾਿ ਜੁਵਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਹੋਮ ਆਵਫਸ

a matter for the Home Office.

ਿਈ ਮਾਮਿਾ ਹੈ।

NHS Scotland does not pass patient details to the Home
Office for the purpose of immigration enforcement.

ਐਨਐਚਐਸ ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ ਇਮ਼ੀਗਰੇਸਨ ਿਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਿ ਮਰ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਮ ਆਵਫਸ
ਨੰ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦ਼ੀ।
ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇ ਇਿਾਜ਼

Testing and treatment
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਿਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਿੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਨਵੀਂ ਵਨਰੰਤਰ ਖੰਘ,

If you think you might have symptoms of coronavirus (a new
continuous cough, fever or loss of, or change in, sense of
smell or taste (anosmia)), stay at home and follow our
guidance for households with possible infection.

ਿੁਖਾਰ ਜਾਂ ਗੰਿ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਿਦਿਾਅ (ਅਨੋ ਸਮ਼ੀਆ)), ਘਰ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਵਾਿੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਿਈ ਸਾਡ਼ੀ ਸੇਿ ਦ਼ੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਿਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਿਏ ਜਾਣਗੇ:

You will not be charged for:
• testing if you think you have symptoms, even if the test
shows you don’t have coronavirus
• treatment to ease your symptoms if you have the virus

•

ਟੈਸਵਟੰਗ ਿਈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਿਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਿਿੱਛਣ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਸਟ

•

ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਿੱਛਣਾਂ ਨੰ ਹਿਕਾ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿਾਜ

ਤੁ ਸੀਂ ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ ਵਵਿੱਚ ਹਮੇਸਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਜਾਂ ਆਵਿੱਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਡ਼ੀ
ਇਮ਼ੀਗਰੇਸਨ ਸਵਥਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰਵਾਹ ਕ਼ੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵਿਨਾਂ
(ਜੇ ਖਰਚੇ ਿਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)।

You will always receive immediate or urgent healthcare in
Scotland regardless of your immigration status or ability to
pay at the time (if charges apply).

ਨਵ਼ੀਨਤਮ ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ ਵਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਾਰੇ ਸੇਿ ਪਿ੍ ੋ

Read the latest guidance about coronavirus in Scotland

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ
ਸਕਾਟਿੈਂ ਡ ਵਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਿਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਹੋਰ:

Further information
More about your rights when accessing care in Scotland:
• Healthcare for overseas visitors, including the
immigration health surcharge
• Healthcare for refugees and asylum seekers

•

ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਵਵਵਜ਼ਟਰਾਂ ਿਈ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਿ, ਇਮ਼ੀਗਰੇਸਨ ਹੈਿਥ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ

•

ਸਰਨਾਰਥ਼ੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਵਿਆਂ ਿਈ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਿ
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