English

Punjabi (Indian script) / ਪੰਜਾਬੀ

Coronavirus (COVID-19): Guidance

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ :)91-DIVOC( ਸੰਭਾਵੀ

for households with possible

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਘਰਾਾਂ ਲਈ

coronavirus infection

ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ

It’s very important that you stay at home (self-isolate) if:
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਘਰ (ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖੋ) ਰਹੋ ਜੇ:


you have symptoms that may be caused by coronavirus
(COVID-19)



you’ve had a positive test result



someone you live with has symptoms but has not yet

been tested or received their test result
Household isolation will help to control the spread of the virus to
friends, the wider community and the most vulnerable.



ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਿੋਈ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਜੋ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦੇ
ਹਨ



ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਜਾ ਪੋਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ



ਤੁ ਸ ੀਂ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਿਤ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹੋ ਕਜਸ ਨੂੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਿ ਜਾੀਂਚ
ਨਹ ੀਂ ਿ ਤ ਗਈ ਹੈ ਜਾੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਜਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹ ੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਘਰ ਕਵੱਚ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਕਮੱਤਰਾੀਂ, ਕਵਸਕਤਰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਤ ਤਕ ਿਮਿੋਰ ਲੋ ਿਾੀਂ ਕਵੱਚ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਕਨਯੂੰਕਤਰਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ।

Testing for coronavirus

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟਟੰਗ

Testing is available to people with and without symptoms. It can

ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਤਕ ਬਗੈਰ ਲੋ ਿਾੀਂ ਲਈ ਟੈਸਕਟੂੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕਵੱਚ

be carried out at home, or at one of the many coronavirus testing

ਜਾੀਂ ਸਿਾਟਲੈਂ ਡ ਤਰ ਕਵੱਚ ਿਈ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਕਟੂੰਗ ਿੇਂਦਰਾੀਂ ਕਵੱਚਕ ਕਿਸੇ ਵ ਿੇਂਦਰ

centres across Scotland.

ਕਵਖੇ ਿ ਤ ਜਾ ਸਿਦ ਹੈ।

Read about how to access testing
ਟੈਸਕਟੂੰਗ ਤੱਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੂੰਚਣਾ ਹੈ

ਲਾਗ ਨੰ ਅੱਗੇ ਪਾਟਰਤ ਕਰਨਾ

Passing on the infection

If you have symptoms, you must self-isolate immediately and book ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਿ
a test. If you test positive, you must self-isolate for 10 days from
ੀਂ ਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ
ਟੈਸਟ ਬੁੱਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਉਦ
when your symptoms started.
ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ 10 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
If you have had a positive test but have had no symptoms, you
must self-isolate for 10 days from the day your test was taken.

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਕਿਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਿੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ੀਂ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ

However, if you develop symptoms in the days after your positive

ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਿ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਨ ਤਕ 10 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।

test, you should re-start your self-isolation from the day your

ਹਾਲਾੀਂਕਿ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਕਟਵ ਟੈਸਟ ਤਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਦਨਾੀਂ ਕਵੱਚ ਲੱ ਛਣ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ,

symptoms start.

ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦਨ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਿਰਨ ਦ

Evidence suggests that people who develop symptoms are very

ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿਰਨ ਚਾਹ ਦ ਹੈ।

unlikely to pose an infection risk to other people beyond the 10th
day of illness, so these people can return to some of their normal
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activities at this point but must continue to abide by the Scottish

ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਕਦੂੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਿ ਲੱ ਛਣ ਕਵਿਕਸਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾੀਂ ਤਕ ਕਬਮਾਰ ਦੇ

Government’s coronavirus advice.

11ਵੇਂ ਕਦਨ ਤਕ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਲੋ ਿਾੀਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੋਣ ਦ ਬਹੁਤ ਸੂੰਤਾਵਨਾ ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦ ,
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋ ਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣ ਆੀਂ ਿੁਝ ਆਮ ਗਤ ਕਵਧ ਆੀਂ ਕਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ
ਸਿਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ tn SSrev G hoictocSਦ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਲਾਹ ਦ
ਪਾਲਣਾ ਿਰੂਰ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣ ਚਾਹ ਦ ਹੈ।

Close contacts

ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ

Close contacts should book a test as soon as possible, and self-

ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਿ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤ ਆੀਂ ਨੂੂੰ ਕਜੂੰਨ ਜਲਦ ਹੋ ਸਿੇ ਇੱਿ ਟੈਸਟ ਬੁੱਿ ਿਰਾਉਣਾ

isolate while waiting for the result.

ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤ ਜੇ ਦ ਉਡ ਿ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।

As a close contact, you can end self-isolation if you:


ਇੱਿ ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਿ ਹੋਣ ਵਜਕ, ਤੁ ਸ ੀਂ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣਾ ਬੂੰਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸ :ੀਂ

are fully vaccinated - this means you’ve received 2 doses


from the NHS and have had your second dose more than

ਤਕ 2 ਖੁਰਾਿਾੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡ ਦੂਜ ਖੁਰਾਿ ਲਏ ਨੂੂੰ 14 ਕਦਨਾੀਂ

14 days ago


receive a negative PCR test result



do not have, or develop, symptoms

ਪੂਰ ਤਰ੍ਾੀਂ ਟ ਿਾਿਰਣ ਿਰਵਾ ਕਲਆ ਹੈ - ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ NHt

ਤਕ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾੀਂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ

If you’re a close contact under 18 years and 4 months or you
cannot be vaccinated for medical reasons, you can only end self-
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ਇੱਿ ਨੈਗੇਕਟਵ PCR ਟੈਸਟ ਨਤ ਜਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ



ਲੱ ਛਣ ਨਹ ੀਂ ਹਨ, ਜਾੀਂ ਕਵਿਸਤ ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ

isolation if you receive a negative PCR test result and you do not

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ 18 ਸਾਲਾੀਂ ਅਤੇ 4 ਮਹ ਕਨਆੀਂ ਤਕ ਘੱਟ ਦ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਿ ਹੋ ਜਾੀਂ

have, or develop, symptoms.

ਡਾਿਟਰ ਿਾਰਨਾੀਂ ਿਰਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਟ ਿਾ ਨਹ ੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਖੁਦ ਨੂੂੰ
If you’re a close contact and you’ve tested positive for coronavirus

ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣਾ ਉਦਕ ਹ ਬੂੰਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇੱਿ ਨੈ ਗੇਕਟਵ PCR ਟੈਸਟ ਨਤ ਜਾ

in the last 90 days, you do not have to self-isolate or book a test if

ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ੀਂ ਹਨ, ਜਾੀਂ ਕਵਿਸਤ ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।

you’re fully vaccinated unless you develop new symptoms.

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਿ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਪਛਲੇ 90 ਕਦਨਾੀਂ ਕਵੱਚ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ

If you are over 18 years and 4 months old and are not fully
vaccinated, you must complete 10 days of self-isolation from your

ਪਾਕਿਕਟਵ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟ ਿਾਿਰਣ ਪੂਰ ਤਰ੍ਾੀਂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ

last date of contact with a positive case, even if you do not have

ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣਾ ਜਾੀਂ ਟੈਸਟ ਬੁੱਿ ਿਰਨ ਦ ਲੋ ੜ ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦ ਹੈ ਜਦਕ ਤੱਿ

symptoms and you receive a negative test result. The reason we

ੀਂ ੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਨਵੇਂ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ੀਂ ਆਉਦ

say 18 years and 4 months is to allow time for individuals to
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹ ਕਨਆੀਂ ਤਕ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪੂਰ ਤਰ੍ਾੀਂ

become fully vaccinated.

ਟ ਿਾਿਰਣ ਨਹ ੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਪਾਕਿਕਟਵ ਕਵਅਿਤ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਆਉਣ

If you were identified as a close contact before 9 August 2021 and

ਦ ਆਖਰ ਕਮਤ ਤਕ 10 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਿੋਈ

are still self-isolating on or after the 9th, you can end self-isolation

ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਜਾ ਨੈਗੇਕਟਵ ਕਮਕਲਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ

as long as you:


18 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹ ਨੇ ਿਕਹਣ ਦਾ ਿਾਰਨ ਕਵਅਿਤ ਆੀਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰ ਤਰ੍ਾੀਂ ਟ ਿਾਿਰਣ
are fully vaccinated – this means you’ve received 2 doses

ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

from the NHS and have had your second dose more than
14 days ago

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ 9 ਅਗਸਤ 2021 ਤਕ ਪਕਹਲਾੀਂ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਿ ਵਜਕ ਪਛਾਕਣਆ ਕਗਆ ਸ ਅਤੇ



have received a negative PCR test result

ਤੁ ਸ ੀਂ 9 ਤਾਰ ਖ ਨੂੂੰ ਜਾੀਂ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਅਜੇ ਵ ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ



do not have, or develop, symptoms

ਖੁਦ ਨੂੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣ ਨੂੂੰ ਉਦਕ ਬੂੰਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਦਕ ਤੁ ਸ :ੀਂ
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ਪੂਰ ਤਰ੍ਾੀਂ ਟ ਿਾਿਰਣ ਿਰਵਾ ਕਲਆ ਹੈ - ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ NHt
ਤਕ 2 ਖੁਰਾਿਾੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡ ਦੂਜ ਖੁਰਾਿ ਲਏ ਨੂੂੰ 14 ਕਦਨਾੀਂ
ਤਕ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾੀਂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ



ਇੱਿ ਨੈਗੇਕਟਵ PCR ਟੈਸਟ ਨਤ ਜਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ



ਲੱ ਛਣ ਨਹ ੀਂ ਹਨ, ਜਾੀਂ ਕਵਿਸਤ ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ

What to consider as a household

ਪਟਰਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਟਵਚਾਰਨਾ ਹੈ

If you have to self-isolate:

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਦ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦ ਹੈ:



plan ahead and ask others for help to make sure you can



stay at home successfully


ਇਹ ਯਿ ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਕਹਲਾੀਂ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦੂਕਜਆੀਂ ਤਕ ਮਦਦ
ਦ ਮੂੰਗ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿ ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਸਿਦੇ ਹੋ

ask your employer, friends and family to help you get the



things you need to stay at home

ਆਪਣੇ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ, ਦੋਸਤਾੀਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਉਹ ਚ ਿਾੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ aਕਵੱਚ
ੀਂ ਆੀਂ ਹਨ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਘਰ ਰਕਹਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦ



stay at least 2 metres (about 3 steps) away from other


people in your home whenever possible


sleep alone if possible



wash your hands with soap and water for 20 seconds

ਜਦਕ ਵ ਸੂੰਤਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਿਾੀਂ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮ ਟਰ (ਲਗਤਗ
3 ਿਦਮ) ਦੂਰ ਰਹੋ

regularly
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ਜੇ ਸੂੰਤਵ ਹੋਵੇ ਤਾੀਂ ਇਿੱਲੇ ਸੌਵੋ



ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ 20 ਸਕਿੂੰਟਾੀਂ ਲਈ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਵੋ



stay away from the elderly and those with underlying health



conditions as much as possible


ਮਾੜ ਆੀਂ ਸਕਥਤ ਆੀਂ ਹਨ

consider whether older people and those with underlying



health conditions can stay in another house while you need



ਕਵਚਾਰ ਿਰੋ ਕਿ ਿ ਬਿੁਰਗ ਲੋ ਿ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਦ ਆੀਂ ਮਾੜ ਆੀਂ ਸਕਥਤ ਆੀਂ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਿ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਰਕਹ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਦਕ ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਘਰ ਰਕਹਣ ਦ ਿਰੂਰਤ ਹੈ

to stay at home


ਕਜੂੰਨਾੀਂ ਹੋ ਸਿੇ ਬਿੁਰਗਾੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਲੋ ਿਾੀਂ ਤਕ ਦੂਰ ਰਹੋ ਕਜਨ੍ਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਕਸਹਤ ਦ ਆੀਂ



contact essential carers to tell them someone in your

ਿਰੂਰ ਦੇਖਤਾਲ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆੀਂ ਨੂੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ

household has symptoms, so that they can follow the

ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਉਹ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤਕ

correct procedures to prevent spread of the infection

ਰੋਿਣ ਲਈ ਸਹ ਪਰਕਿਕਰਆਵਾੀਂ ਦ ਪਾਲਣਾ ਿਰ ਸਿਣ

make sure that you keep in touch with friends and family by



phone or through social media

ਇਹ ਯਿ ਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹ ੀਂ ਜਾੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮ ਡ ਆ ਰਾਹ ੀਂ ਦੋਸਤਾੀਂ ਅਤੇ
ਪਕਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹੋ

What we mean by household isolation

ਘਰ ਟਵੱਚ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

Household isolation means you and all household members or

ਘਰ ਕਵੱਚ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਜਾੀਂ

extended household members should remain at home and

ਕਵਸਥਾਕਰਤ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਨੂੂੰ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੂੰਮ, ਸਿੂਲ, ਜਨਤਿ

shouldn’t go to work, school, public areas or use public transport.

ਖੇਤਰਾੀਂ ਜਾੀਂ ਜਨਤਿ ਟਰਾੀਂਸਪੋਰਟ ਦ ਵਰਤਕ ਨਹ ੀਂ ਿਰਨ ਚਾਹ ਦ । ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਤੋਜਨ ਜਾੀਂ ਹੋਰ

You shouldn’t go out to buy food or other essentials.

ਿਰੂਰ ਚ ਿਾੀਂ ਖਰ ਦਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹ ੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ।

Avoid close contact with others by:
ਇਸ ਰਾਹ ੀਂ ਦੂਕਜਆੀਂ ਨਾਲ ਨੇ ੜਲੇ ਸੂੰਪਰਿ ਤਕ ਪਰਹੇਿ ਿਰੋ:


not having visitors
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ਮੁਲਾਿਾਤ ਆੀਂ ਦਾ ਨਾ ਆਣਾ



not using taxis or public transport



asking a friend or neighbour to get your shopping or
arranging for a delivery to be left at your door





ਟੈਿਸ ਆੀਂ ਜਾੀਂ ਜਨਤਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ਵਰਤਕ ਨਾ ਿਰਨਾ



ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾੀਂ ਗੁ ਆੀਂਢ ਨੂੂੰ ਤੁ ਹਾਡ ਖਰ ਦਦਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹਣਾ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਦਰਵਾਿੇ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਡਕਲਵਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਿਰਨਾ

not sharing towels, clothes, toothbrushes or razors


ਤੌਲ ਏ, ਿੱਪੜੇ, ਟੁੱਥਬਰੱਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਿਰ ਸਾੀਂਝੇ ਨਾ ਿਰਨਾ

If you are told to isolate by Test and Protect you may be eligible
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ Test and Protect (ਟੈਸਟ ਐੀਂਡ ਪਰੋਟੈਿਟ) ਵੱਲਕ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਿਰਨ ਲਈ

for a £500 Self-Isolation Support Grant.

ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ £500 ਸਵੈ-ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਗਰਾੀਂਟ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਿਦੇ ਹੋ

What you can do to help yourself get better

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰ ਟਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੀ ਕਰ

Drink water to keep yourself hydrated. Drink enough during the

ਸਕਦੇ ਹੋ

day so your urine (pee) is a pale clear colour.
ਆਪਣੇ ਸ਼ਰ ਰ ਕਵਚ ਪਾਣ ਦ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣ ਪ ਓ। ਿਾਫ ਪਾਣ ਪ ਓ
You can use over-the-counter medications, such as paracetamol,

ਤਾੀਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕਪਸ਼ਾਬ ਸਾਫ ਹਲਿੇ ਪ ਲੇ ਰੂੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ।

to help with some of your symptoms. Use these according to the
instructions on the packet or label and do not exceed the

ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿੁ ਝ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਰਾਕਸਟਾਮੋਲ ਵਰਗ ਆੀਂ ਓਵਰ-ਦਾ-

recommended dose.

ੀਂ ਰ ਦਵਾਈਆੀਂ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਪੈਿਟ ਜਾੀਂ ਲੇ ਬਲ ਦ ਆੀਂ ਹਦਾਇਤਾੀਂ
ਿਾਊਟ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਨ੍ਾੀਂ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰੋ ਅਤੇ ਕਸਫਾਕਰਸ਼ ਿ ਤ ਖੁਰਾਿ ਤਕ ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ।
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Wash your hands regularly

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਟਨਯਟਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਵੋ

Wash your hands with soap and water for 20 seconds regularly;

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ 20 ਸਕਿੂੰਟਾੀਂ ਲਈ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਵੋ, ਇਹ

this will help protect you and others around you from passing on

ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਿਾੀਂ ਨੂੂੰ ਕਿਸੇ ਵ ਲਾਗ ਲੱ ਗਣ ਤਕ ਬਚਾਉਣ

any infection. You can also use an alcohol-based hand sanitiser if

ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਥ ਗੂੰਦੇ ਨਹ ੀਂ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ

your hands aren’t visibly dirty.

ਅਲਿੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਕਨਟਾਇਿਰ ਦ ਵ ਵਰਤਕ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
Dry your hands using a separate towel from other people.
ਦੂਜੇ ਲੋ ਿਾੀਂ ਤਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਲ ਏ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰਕਦਆੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ ਨੂੂੰ ਸੁਿਾਓ।
Avoid touching your eyes, nose and mouth.
ਆਪਣ ਆੀਂ ਅੱਖਾੀਂ, ਨੱਿ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤਕ ਪਰਹੇਿ ਿਰੋ।

Cover your coughs and sneezes

ਆਪਣੀਆਾਂ ਖੰਘਾਾਂ ਅਤੇ ਟ ੱਕਾਾਂ ਨੰ ਢੱਕੋ

Cover your nose and mouth with disposable tissues when you

ੀਂ ਹੈ ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਿ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਨੂੂੰ ਕਡਸਪੋਿੇਬਲ
ਜਦਕ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਖਾੀਂਸ ਜਾੀਂ ਕਛੱ ਿ ਆਉਦ

cough or sneeze. If you don’t have a tissue, cough into the crook

ਕਟਸ਼ੂ ਆੀਂ ਨਾਲ ਢੱਿੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਕਟਸ਼ੂ ਨਹ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਿੂਹਣ ਦੇ ਮੋੜ ਕਵੱਚ

of your elbow and not in your hand.

ਖੂੰਘੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਵੱਚ।

Dispose your tissues in a disposable rubbish bag and wash your
ਆਪਣੇ ਕਟਸ਼ੂਆੀਂ ਨੂੂੰ ਵਰਤਕਦੇਬਾਅਦਸੁੱਟਣਵਾਲੇ ਿੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਕਵੱਚ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾੀਂ

hands immediately with soap and water or use a hand sanitiser.

ਨੂੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾੀਂ ਇੱਿ ਹੈਂਡ ਸੈਕਨਟਾਇਿਰ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰੋ।

ਦਟਜਆਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਹੋ

Stay away from others
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Separate yourself from other people in your home and keep the

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਿਾੀਂ ਤਕ ਵੱਖ ਿਰੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਾ ਬੂੰਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ

door closed. If you can’t stay in a separate room, try to stay 2

ਇੱਿ ਵੱਖਰੇ ਿਮਰੇ ਕਵੱਚ ਨਹ ੀਂ ਰਕਹ ਸਿਦੇ, ਤਾੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋ ਿਾੀਂ ਤਕ 2 ਮ ਟਰ (3 ਿਦਮ) ਦੂਰ

metres (3 steps) away from the other people.

ਰਕਹਣ ਦ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ।

Stay in a well-ventilated room with a window that can be opened.
Try to keep the window open as much as possible to help with

ਇੱਿ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਚੂੰਗੇ ਹਵਾਦਾਰ ਿਮਰੇ ਕਵੱਚ ਰਹੋ ਕਜਸ ਨੂੂੰ ਖੋਕਲ੍ ਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ventilation and air flow. This will help to keep clean air moving

ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਾਰ ਨੂੂੰ ਵੱਧ ਤਕ ਵੱਧ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਦ

through your room.

ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਮਰੇ ਕਵੱਚ ਸਾਫ ਹਵਾ ਨੂੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

Each person should:

ਿਰੇਗਾ।



sleep in a different bed where possible



use their own toothbrushes, towels, linen, cups, plates,

ਹਰੇਿ ਕਵਅਿਤ ਨੂੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ:

bowls and cutlery




ਕਜਥੇ ਵ ਸੂੰਤਵ ਹੋਵੇ ਇੱਿ ਵੱਖਰੇ ਕਬਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਵੋ



ਆਪਣੇ ਟੂਥ-ਬਰੱਸ਼, ਤੌਲ ਏ, ਚੱਦਰਾੀਂ, ਿੱਪ, ਪਲੇ ਟਾੀਂ, ਿਟੋਰੇ ਅਤੇ ਿਟਲਰ ਦ

take meals to their own room to eat

ਵਰਤਕ ਿਰੋ


ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਮਰੇ ਕਵੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕਲਜਾਓ

ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਰਟਹਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ

Shared living spaces
Spend as little time as possible in your kitchen, bathrooms and
sitting areas and keep these areas well ventilated. This is
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especially important if you, or your family members, are at

ਆਪਣ ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮਾੀਂ ਅਤੇ ਬੈਠਿਾੀਂ ਕਵੱਚ ਕਜੂੰਨਾੀਂ ਹੋ ਸਿੇ ਘੱਟ ਸਮਾੀਂ ਬਤ ਤ ਿਰੋ ਅਤੇ

higher risk.

ਇਨ੍ਾੀਂ ਥਾਵਾੀਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਸ ,ੀਂ

If you can, use a separate bathroom from the rest of the

ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।

household. If you share a kitchen, avoid using it while others are

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਬਾਿ ਪਕਰਵਾਰ ਤਕ ਅਲੱ ਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ

present.

ਰਸੋਈ ਸਾੀਂਝਾ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਦੂਸਕਰਆੀਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰਨ ਤਕ ਪਰਹੇਿ
If you share a toilet and bathroom, wipe any surfaces you come in
contact and clean it after every use with a household detergent

ਿਰੋ।

that’s active against viruses and bacteria.

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਸੂੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ਆੀਂ

Use a dishwasher if you have one. If you don’t have a dishwasher,

ਿੋਈ ਵ ਸਤਹਾੀਂ ਨੂੂੰ ਪੂੂੰਝੋ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਤਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਕਡਟਰਜੇਂਟ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ

wash your plates and cutlery using washing up liquid and warm

ਬੈਿਟਰ ਆ ਦੇ ਕਵਰੁੱਧ ਕਿਕਰਆਸ਼ ਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਿਰੋ।

water, and dry them thoroughly with a separate tea towel.

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾੀਂ ਇਸ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਨਹ ੀਂ
ਹੈ, ਤਾੀਂ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਿੋਸੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣ ਆੀਂ ਪਲੇ ਟਾੀਂ ਅਤੇ ਿਟਲਰ ਨੂੂੰ ਧੋ
ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਵੱਖਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਤੌਲ ਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਸੁਿਾਓ।

Collecting shopping and prescriptions

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟਨਰਧਾਟਰਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ

If possible, ask a friend, family member to run errands on your

ਜੇ ਸੂੰਤਵ ਹੋਵੇ, ਤਾੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਜਾੀਂ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੂੰ ਆਪਣ ਤਰਫਕ ਬਾਹਰ ਿੂੰਮ

behalf, including buying groceries, picking up prescriptions or

ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਹੋ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਿਕਰਆਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਦਵਾ ਲੈ ਿੇ ਆਉਣ, ਜਾੀਂ ਿੁੱਤਾ

walking your dog.

ਘੁ ਮਾਉਣਾ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ।
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You can also order your shopping online, but ask them to leave

ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣ ਖਰ ਦਦਾਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਵ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ

items outside or by your front door. The delivery driver should not

ਬਾਹਰ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਿੇ ਤੱਿ ਚ ਿਾੀਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਹੋ। ਕਡਕਲਵਰ ਚਾਲਿ

come into your home.

ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਹ ੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ।

Pharmacies can often arrange to deliver repeat prescriptions if

ਫਾਰਮੇਸ ਆੀਂ ਅਿਸਰ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਨੁ ਸਕ਼ਿਆੀਂ ਨੂੂੰ ਕਡਕਲਵਰ ਿਰਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਿਰ

you run out while you remain at home. Other people can collect a

ਸਿਦ ਆੀਂ ਹਨ ਜੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡ ਆੀਂ ਦਵਾਈਆੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾੀਂਦ ਆੀਂ

prescription on your behalf.

ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਿ ਤੁ ਹਾਡ ਤਰਫਕ ਇੱਿ ਨੁ ਸਖਾ ਇਿੱਤਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

National Assistance Helpline

National Assistance Helpline

If your friends or family are not able to help, phone the National

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾੀਂ ਪਕਰਵਾਰ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ NaSr cal

Assistance Helpline (0800 111 4000).

AeereSacno Holplrco (0800 111 4000) ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ।

This helpline is for only for those who have to stay at home but

ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਿੇਵਲ ਉਨ੍ਾੀਂ ਲਈ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤਾੀਂ ਜਾੀਂ

can’t get the help they need through friends or family.

ਪਕਰਵਾਰ ਰਾਹ ੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹ ੀਂ ਲੈ ਸਿਦੇ ਕਜਸ ਦ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ।

If you live with someone at higher risk

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਟਹੰਦੇ ਹੋ

Family members at higher risk should spend as little time as

ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਨੂੂੰ ਸਾੀਂਝ ਆੀਂ ਥਾਵਾੀਂ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ

possible in shared spaces such as kitchens, bathrooms and sitting
areas. You should keep these spaces well ventilated.

ਬੈਠਿਾੀਂ ਕਵੱਚ ਘੱਟ ਤਕ ਘੱਟ ਸਮਾੀਂ ਕਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਇਨ੍ਾੀਂ ਥਾਵਾੀਂ ਨੂੂੰ ਹਵਾਦਾਰ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
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ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤ ਨੂੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ:

The person at higher risk should:


keep 2 metres (3 steps) away from you and others in your



household


sleep in a different bed where possible



use a separate bathroom from the rest of the household



use separate towels from the other people in your house,

ਰਕਹਣਾ

both for drying themselves after bathing or showering and



ਕਜਥੇ ਵ ਸੂੰਤਵ ਹੋਵੇ ਇੱਿ ਵੱਖਰੇ ਕਬਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਵੋ



ਬਾਿ ਪਕਰਵਾਰ ਤਕ ਅਲੱ ਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰਨਾ



ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਿਾੀਂ ਤਕ ਅਲੱ ਗ ਤੌਲ ਏ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾੀਂ
ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣ ਤਕ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੂੰ ਸੁਿਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਥਾੀਂ ਦ ਸਫਾਈ ਦੇ

for hand-hygiene purposes


ਉਦੇਸ਼ਾੀਂ ਲਈ

take their meals back to their room to eat if they can


The rest of the household should:


clean any shared toilets and bathrooms every time you use
them, for example wiping surfaces you have come into

ਜੇ ਉਹ ਖਾ ਸਿਣ ਤਾੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦਾ ਤੋਜਨ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਿਮਰੇ ਕਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ

ਬਾਿ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ:


contact with


ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਿਾੀਂ ਤਕ 2 ਮ ਟਰ (3 ਿਦਮ) ਦੂਰ

ਜਦਕ ਵ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਾੀਂਝਾ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰੋ ਤਾੀਂ ਇਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਸਾਫ
ਿਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਹ ਸਤਹ ਪੂੂੰਝਣ ਆੀਂ ਕਜਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਏ ਹੋ

consider drawing up a rota for bathing, with the higher risk



person using the facilities first

ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤ ਨੂੂੰ ਪਕਹਲਾੀਂ ਸਹੂਲਤਾੀਂ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰਨ ਦ ਆਕਗਆ
ਕਦੂੰਕਦਆੀਂ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਿ ਿਾਰਜ-ਸੂਚ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰੋ



avoid using the kitchen while they are present.
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ਰਸੋਈ ਦ ਵਰਤਕ ਤਕ ਪਰਹੇਿ ਿਰੋ ਜਦਕ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ



use a dishwasher to clean and dry the family’s used



crockery and cutlery


ਪਕਰਵਾਰ ਦ ਵਰਤ ਗਈ ਿਰੋਿਰ ਅਤੇ ਿਟਲਰ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸੁਿਾਉਣ
ਲਈ ਇੱਿ ਕਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰੋ

wash them using your usual washing up liquid and warm



water if you don’t have a dishwasher

ਜੇਿਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਤਾੀਂ ਆਮ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਿੋਸੇ
ਪਾਣ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰਿੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਧੋਵੋ



dry all crockery and cutlery thoroughly, and use a separate
tea towel if the vulnerable person is using their own utensils



ਸਾਰ ਿਰੋਿਰ ਅਤੇ ਿਟਲਰ ਨੂੂੰ ਚੂੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਸੁਿਾਓ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਵੱਖਰੇ ਚਾਹ ਤੌਲ ਏ
ਦ ਵਰਤਕ ਿਰੋ ਜੇ ਿਮਿੋਰ ਕਵਅਿਤ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਾੀਂਡੇ ਵਰਤ ਕਰਹਾ ਹੈ

If you live with a higher risk person and it’s not possible to
physically distance from them, phone the National Assistance

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਿਸੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਤਕ ਸਰ ਰਿ ਤੌਰ

Helpline (0800 111 4000) to discuss your needs.

'ਤੇ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂੰਤਵ ਨਹ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਆਪਣ ਆੀਂ ਿਰੂਰਤਾੀਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਲਈ
NaSr cal AeereSacno Holplrco (0800 111 4000) 'ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ ।

ਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ

Breastfeeding
There’s currently no evidence the virus can be spread through

ਕਫਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾੀਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹ ੀਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਿਦਾ

breast milk. However, you can still spread the infection by close

ਹੈ। ਹਾਲਾੀਂਕਿ, ਤੁ ਸ ੀਂ ਅਜੇ ਵ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਦ ਿ ਸੂੰਪਰਿ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਨੂੂੰ ਫੈਲਾ

contact with your baby.

ਸਿਦੇ ਹੋ।

If you or a family member are feeding with formula or expressed
milk, you should sterilise the equipment carefully before each use.

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਾੀਂ ਿੋਈ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾੀਂ ਐਿਸਪਰੈਸਡ ਦੁੱਧ ਕਪਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ

You shouldn't share bottles or a breast pump with someone else.

ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਹਰੇਿ ਵਰਤਕ ਤਕ ਪਕਹਲਾੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਉਪਿਰਨ ਨੂੂੰ ਜ ਵਾਣੂਮੁਿਤ ਿਰਨਾ
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ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਬੋਤਲਾੀਂ ਜਾੀਂ ਬਰੈਸਟ ਪੂੰਪ ਨੂੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝਾ ਨਹ ੀਂ ਿਰਨਾ
ਚਾਹ ਦਾ।

Late stages of pregnancy

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ

If you think you’re in labour, phone your maternity unit and tell

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਦ ਦਰਦ ਕਵੱਚ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਆਪਣ ਜਣੇਪਾ

them you think you’re in labour but have been self-isolating.

ਇਿਾਈ ਨੂੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਦ

They’ll be able to advise you what to do next.

ਦਰਦ ਕਵੱਚ ਹੋ ਪਰ ਸਵੈ-ਇਿਾੀਂਤ ਕਵੱਚ ਹੋ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ

We have more detailed coronavirus guidance for people who are

ਅੱਗੇ ਿ ਿਰਨਾ ਹੈ।

pregnant
ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਗਰਤਵਤ ਔਰਤਾੀਂ ਲਈ-ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਦਾ ਕਵਸਕਤਰਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ

Cleaning products

ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ

Clean all surfaces every day with a household cleaner that’s

ਘਰੇਲੂ ਿਲ ਨਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਿ ਸਾਰ ਆੀਂ ਸਤਹਾੀਂ ਨੂੂੰ ਸਾਫ ਿਰੋ ਜੋ ਵਾਇਰਸਾੀਂ ਅਤੇ

active against viruses and bacteria, this is important if you have an
older or vulnerable person in your household. Pay special

ਬੈਿਟ ਰ ਆ ਕਵਰੁੱਧ ਕਿਕਰਆਸ਼ ਲ ਹਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਿੋਈ
ਬਿੁਰਗ ਜਾੀਂ ਿਮਿੋਰ ਕਵਅਿਤ ਹੈ। ਅਿਸਰ ਛੂਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾੀਂ ਵੱਲ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਧਆਨ

attention to frequently touched areas. Usual household products

ਕਦਓ। ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਡਟਰਜੇਂਟ ਅਤੇ ਬਲ ਚ ਪਰਤਾਵਸ਼ਾਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।

like detergents and bleach are effective.
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Wash your hands with soap and water after cleaning surfaces and

ਸਤਹ ਸਾਫ ਿਰਨ ਅਤੇ ਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਬਸਤਰੇ ਨੂੂੰ ਸੂੰਤਾਲਣ ਤਕ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ

handling clothing and bedding.

ਅਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

Waste disposal

ਕੜਾ ਸੁ ੱਟਣਾ

You can securely store personal waste (such as used tissues) and



disposable cleaning cloths within disposable rubbish bags. These

ਦੇ ਿੱਪਕੜਆੀਂ ਨੂੂੰ ਵਰਤਕਿਰਿੇਸੁਟ
ੱ ਣਵਾਲੇ ਿੂੜਾ-ਿਰਿਟ ਬੈਗ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ

should be:





ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਨਜ ਿੂ ੜਾ-ਿਰਿਟ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤੇ ਕਟਸ਼ੂਆੀਂ) ਅਤੇ ਕਡਸਪੋਸੇਿੇਬਲ ਸਫਾਈ

ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਿ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ:

placed into another bag


ਇੱਿ ਹੋਰ ਬੈਗ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣਾ



ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਬੂੰਨ੍ਣਾ



ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਮਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਿੂੜੇ-ਿਰਿਟ ਤਕ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ



ਆਪਣੇ ਆਮ ਬਾਹਰ ਘਰੇਲੂ ਿੂੜੇਦਾਨ ਕਵੱਚ ਪਾਉਣ ਤਕ ਪਕਹਲਾੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72

tied securely
kept separate from other waste in your room
put aside for at least 72 hours before being putting in your
usual external household waste bin

ਘੂੰਕਟਆੀਂ ਲਈ ਇੱਿ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ

Other household waste can be disposed of as normal.

ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਰਕਹੂੰਦ-ਖੂੂੰਹਦ ਨੂੂੰ ਆਮ ਵਾੀਂਗ ਕਨਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਲਾਾਂਡਰੀ )ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ(

Laundry
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Don’t shake dirty laundry as this can spread the virus through the

ਗੂੰਦ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਿੱਪੜੇ ਨੂੂੰ ਨਾ ਕਹਲਾਓ ਕਿਉਕੀਂ ਿ ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਹ ੀਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਿਦ

air.

ਹੈ।

Wash laundry using the highest temperature setting indicated on

ਲਾੀਂਡਰ ਨੂੂੰ ਿਪੜੇ ਦ ਦੇਖਤਾਲ ਵਾਲੇ ਲੇ ਬਲ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਤ ਤਕ ਕਿਆਦਾ

the garment care label. Where possible, wash laundry separately

ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਕਜਥੇ ਵ ਸੂੰਤਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹੋਰ

from other people living in your household.

ਲੋ ਿਾੀਂ ਤਕ ਅਲੱ ਗ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾੀਂਡਰ ਧੋਵੋ।

If you don’t have a washing machine, wait a further 3 days after
your isolation period has ended to take your laundry to a

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਵਾਕਸ਼ੂੰਗ ਮਸ਼ ਨ ਨਹ ੀਂ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡ ਲਾੀਂਡਰ ਨੂੂੰ ਇੱਿ ਲੌਂ ਡਰੇਟ ਕਵੱਚ

launderette.

ਕਲਜਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਅਵਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਬਾਅਦ 3 ਕਦਨ ਹੋਰ ਉਡ ਿ
ਿਰੋ।

Medical or dental treatment

ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਂ ਦੰਦਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

Everyone following household isolation advice should postpone

ਹਰੇਿ ਘਰ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤ ਨੂੂੰ ਕਸਹਤ, ਦੂੰਦਾੀਂ ਜਾੀਂ ਆਪਟ ਸ਼ ਅਨ ਮੁਲਾਿਾਤਾੀਂ ਸਮੇਤ

any non-essential healthcare appointments including medical,

ਕਿਸੇ ਵ ਗੈਰ ਿਰੂਰ ਕਸਹਤ ਸੂੰਤਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤਾੀਂ ਨੂੂੰ ਮੁਲਤਵ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।

dental or optician appointments.

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਚੂੰਤਤ ਹੋ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਿਾਤ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ

If you’re concerned or have been asked to attend an
appointment while you’ve to stay at home, discuss this with your

ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ GP, ਸਥਾਨਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾੀਂ ਬਾਹਰ ਮਰ ਿਾੀਂ ਦ ਸੇਵਾ ਨਾਲ

GP, local hospital or outpatient service using the number they’ve

ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਵਾਏ ਗਏ ਨੂੰਬਰ ਦ ਵਰਤਕ ਿਰਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰੋ।

provided.

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਕਿਸੇ ਿੇਅਰ ਹੋਮ, ਬਾਲਗ ਹਸਪਤਾਲ, GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਜਾੀਂ ਫਾਰਮੇਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਫੇਸ ਿਵਕਰੂੰਗ ਪਾਉਣਾ ਿਰੂਰ ਹੈ।
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If you have to visit a care home, adult hospital, GP practice or
pharmacy you must wear a face covering.

Travel

ਯਾਤਰਾ

As you have to stay at home you can’t travel. You can re-arrange

ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਘਰ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹ ੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ

your travel for a date after you've self-isolated.

ਆਪ ਨੂੂੰ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਤਕ ਬਾਅਦ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣ ਯਾਤਰਾ ਦ ਤਾਰ ਖ ਦਾ ਮੁੜਪਰਬੂੰਧਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

If you have travel insurance, contact your insurer and explain that
you’ll not be able to travel for health reasons.

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਯਾਤਰਾ ਬ ਮਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬ ਮਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ ਅਤੇ
ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਸਹਤ ਦੇ ਿਾਰਨਾੀਂ ਿਰਿੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹ ੀਂ ਿਰ ਸਿੋਗੇ।

Face masks

ਫੇਸ ਮਾਸਕ

If you have a carer who visits your home, they need to wear

ੀਂ ਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਲਾਗ ਲੱ ਗਣ ਦੇ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿੋਈ ਸੂੰਤਾਲਿਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਦ

protective equipment to reduce the risk of catching the infection.

ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਿਰਣ ਪਕਹਨਣ ਦ ਿਰੂਰਤ ਹੁੂੰਦ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਵ

You may be asked to wear a face mask too.

ਫੇਸ ਮਾਸਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

If necessary, your local carers centre can provide protective

ਜੇ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਥਾਨਿ ਦੇਖਤਾਲਿਰਤਾ ਿੇਂਦਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੇਖਤਾਲਿਰਤਾ ਨੂੂੰ

equipment to your carer.

ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਿਰਣ ਪਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।
Find a carer centre in your area
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਦੇਖਤਾਲਿਰਤਾ ਿੇਂਦਰ ਪਤਾ ਿਰੋ
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Looking after your wellbeing

ਤੁ ਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਟਧਆਨ ਰੱਖਣਾ

Staying at home for a prolonged period of time can be difficult. It

ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੁ ਝ ਲੋ ਿਾੀਂ ਲਈ

can be frustrating and lonely for some people and you may feel

ਕਨਰਾਸ਼ਾਜਨਿ ਅਤੇ ਇਿੱਲਾਪਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਉਦਾਸ ਮਕਹਸੂ ਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ,

low, particularly if you have limited room or access to outdoor

਼ਿਾਸਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸ ਮਤ ਥਾੀਂ ਹੈ ਜਾੀਂ ਬਾਹਰਲ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਸ ਮਤ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ।

space.
It’s important to remember to take care of your mind as well as

ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰ ਰ ਦ ਦੇਖਤਾਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ

your body and to get support if and when you need it. Stay in

ਿਰਨ, ਜੇ ਅਤੇ ਜਦਕ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਨੂੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਫੋਨ ਜਾੀਂ ਸੋਸ਼ਲ

touch with family and friends over the phone or on social media.

ਮ ਡ ਆ 'ਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾੀਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਰਹੋ।

Think about things you can do during your time at home, such as

ਉਨ੍ਾੀਂ ਚ ਿਾੀਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਘਰ ਕਵਖੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ

cooking, reading, online learning or watching films. If you feel well

ਖਾਣਾ ਪਿਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਸੱਖਣਾ ਜਾੀਂ ਕਫਲਮਾੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਿਾਫ ਚੂੰਗਾ

enough you can take part in light exercise within your home or

ਮਕਹਸੂ ਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾੀਂ ਬਗ ਚੇ ਕਵੱਚ ਹਲਿ ਿਸਰਤ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈ

garden.

ਸਿਦੇ ਹੋ।

When you are feeling better, remember that physical exercise can
be good for your wellbeing. Look for online classes or courses that

ਜਦਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂ ਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰ ਰਿ ਿਸਰਤ ਤੁ ਹਾਡ

can help you take light exercise in your home.

ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਲਈ ਵਧ ਆ ਹੋ ਸਿਦ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਿਲਾਸਾੀਂ ਜਾੀਂ ਿੋਰਸਾੀਂ ਦ ਤਾਲ ਿਰੋ ਜੋ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਹਲਿ ਿਸਰਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦ ਆੀਂ ਹਨ।

Looking after your mental wellbeing during coronavirus
Keeping active during coronavirus

ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣ ਮਾਨਕਸਿ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਦ ਦੇਖਤਾਲ ਿਰਨਾ

Eating well and staying healthy during coronavirus

ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਕਰਆਸ਼ ਲ ਰਕਹਣਾ
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ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੂੰਗ ਤਰ੍ਾੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਰਕਹਣਾ

Advice for supporting your child’s mental health during
coronavirus

ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਘਰ ਰਟਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ )ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਟਵੱਚ

After staying at home (self-isolating and
household isolation)

ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਟਵੱਚ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ(

If you had symptoms and tested positive

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਣ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਟਿਟਟਵ ਆਇਆ ਹੈ

If you stayed at home for 10 days because you had symptoms
and tested positive, you can return to work and your usual
activities 11 days from the date your symptoms started. You may

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ 10 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਹੇ ਕਿਉਕੀਂ ਿ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਲੱ ਛਣ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਕਿਕਟਵ

still have a cough or loss of, or change in, sense of smell or taste

ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ 11ਵੇਂ ਕਦਨ ਆਪਣ ਆੀਂ ਆਮ

for several weeks. Evidence suggests that people who develop

ਸਰਗਰਮ ਆੀਂ'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਜੇ ਵ ਿਈ ਹਫਕਤਆੀਂ ਤੱਿ ਖੂੰਘ ਜਾੀਂ ਗੂੰਧ

symptoms are very unlikely to pose an infection risk to other

ਜਾੀਂ ਸੁਆਦ ਦ ਤਾਵਨਾ ਦਾ ਨੁ ਿਸਾਨ ਜਾੀਂ ਇਸ ਕਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ

people beyond the 10th day of illness, even if you still have

ਕਦੂੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤ ਆੀਂ ਦ ਕਬਮਾਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਕਦਨ ਤਕ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਲੋ ਿਾੀਂ

symptoms. You can return to work and your usual activities if you

ਨੂੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਿਰਨ ਦ ਸੂੰਤਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੂੰਦ ਹੈ, ਤਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਅਜੇ ਵ ਲੱ ਛਣ

haven’t had a high temperature in 48 hours, without the need for

ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨੂੂੰ ਕਨਯੂੰਤਕਰਤ ਿਰਨ ਦ ਆੀਂ ਦਵਾਈਆੀਂ ਦ ਲੋ ੜ ਤਕ ਬਗੈਰ, 48

medication to control fever. Your employer should support you to
return to work in this case. You must continue to follow the

ਘੂੰਕਟਆੀਂ ਕਵੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਿੂੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣ ਆੀਂ ਆਮ

Scottish Government’s coronavirus advice.

ਗਤ ਕਵਧ ਆੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਲਿ ਨੂੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਵੱਚ ਿੂੰਮ ਤੇ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਚਾਹ ਦ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ Scottish
Government ਦ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਲਾਹ ਦ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਟਿਟਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਲੱ ਣ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ

If you tested positive but had no symptoms
If you stayed at home for 10 days because you had no symptoms,
you can return to work and your usual activities 11 days from the

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ 10 ਕਦਨ ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਹੇ ਕਿਉਕੀਂ ਿ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਿੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ੀਂ ਸਨ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ

date of your test. You must continue to abide by the Scottish

ਟੈਸਟ ਦ ਤਾਰ ਖ ਤਕ 11 ਕਦਨਾੀਂ ਕਵੱਚ ਿੂੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣ ਆੀਂ ਆਮ ਗਤ ਕਵਧ ਆੀਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ

Government’s coronavirus advice.

ਆ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ Scottish Government ਦ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਲਾਹ ਦ

Members of any extended household who have had no symptoms

ਪਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਨੂੂੰ ਜਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਿਮ ਹੈ।

may end household-isolation after 10 days as long as they have

ਕਿਸੇ ਵ ਕਵਸਥਾਕਰਤ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਜਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਿੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, 10 ਕਦਨਾੀਂ

had no symptoms, and have not had a positive test result. You

ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਨੂੂੰ ਖਤਮ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਿੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹ ੀਂ

must continue to abide by the Scottish Government’s coronavirus

ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਿੋਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ ਜਾ ਪੋਕਿਕਟਵ ਨਹ ੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ Scottish

advice.

Government ਦ ਿੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਲਾਹ ਦ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਨੂੂੰ ਜਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਿਮ
ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਟਹੰਦੇ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਨੰ ਸਵੈ-

If you or someone you live with develops symptoms
while self-isolating

ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਟਵੱਚ ਰਟਹਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱ ਣ ਟਵਕਟਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

If you develop symptoms while self-isolating, you need to stay at
home for 10 days from the day your symptoms started. You

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਸਵੈ-ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱ ਛਣ ਕਵਿਕਸਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ

should do this even if it takes you over the original 10-day self-

ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦਨ ਤਕ 10 ਕਦਨਾੀਂ ਲਈ ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ

isolation period.

ਅਕਜਹਾ ਤਾੀਂ ਵ ਿਰਨ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਤਾਵੇਂ ਇਸ ਿਾਰਨ ਤੁ ਹਾਡ 10-ਕਦਨ ਦ ਸਵੈਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਦ ਪਕਹਲ ਅਵਧ ਲੂੰ ਘ ਜਾੀਂਦ ਹੈ।
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Phone 111 If anyone in your household has symptoms that

111 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੂੰ 10 ਕਦਨਾੀਂ ਬਾਅਦ ਵ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ

haven’t improved after 10 days.

ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦਾ।

Repeating self-isolation or household

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਟਵੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਾਂ ਘਰੇਲ

isolation

ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਨੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ

If you or anyone in your household or extended household

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾੀਂ ਕਵਸਥਾਕਰਤ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੂੰ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਦ

develops new coronavirus symptoms at any point after ending a
period of isolation then the same guidance on self-isolation should

ਕਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਕਵਿਕਸਤ
ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾੀਂ ਸਵੈ-ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੇਧ ਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਣਾ ਿ ਤ ਜਾਣ ਚਾਹ ਦ

be followed again.

ਹੈ।

If you recover from a confirmed case of coronavirus and then go
on later to develop new symptoms, follow our self-isolation and

ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪੁਸ਼ਟ ਿ ਤੇ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤਕ ਠ ਿ ਹੋ ਜਾੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਨਵੇਂ

household isolation advice again.

ਲੱ ਛਣ ਕਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਕਵੱਚ

The test can stay positive for some time after you’ve had

ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਏਿਾੀਂਤਵਾਸ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦ ਲੋ ੜ

coronavirus. This doesn’t necessarily mean that you’re still

ਹੋਵੇਗ ।

infectious. If you have had a positive test result, you should only
have another test if you develop new symptoms. So, if you are

ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਤਕ ਬਾਅਦ ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪੋਿ ਕਟਵ ਰਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।

offered testing as part of an occupational testing programme or

ਇਹ ਿਰੂਰ ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅਜੇ ਵ ਲਾਗ ਪਾਕਰਤ ਿਰ ਸਿਦੇ

community mass testing for people without symptoms, you should

ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਤ ਜਾ ਪੋਿ ਕਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਇਿ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਸਰਫ

not take part until 90 days after your last positive test.

ਉਦਕ ਹ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਵੱਚ ਨਵੇਂ ਲੱ ਛਣ ਪਰਗਟ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ,
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਤਕ ਕਬਨ੍ਾੀਂ ਲੋ ਿਾੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਵਵਸਾਇਿ ਟੈਸਕਟੂੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾੀਂ
21

Phone 111 if you’re concerned about new symptoms that could be

ਤਾਈਚਾਰਿ ਕਵਆਪਿ ਟੈਸਕਟੂੰਗ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵਜਕ ਟੈਸਕਟੂੰਗ ਦ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿ ਤ ਜਾੀਂਦ ਹੈ, ਤਾੀਂ

coronavirus.

ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰ ਪੋਿ ਕਟਵ ਟੈਸਟ ਦੇ 90 ਕਦਨ ਬ ਤ ਜਾਣ ਤਕ ਪਕਹਲਾੀਂ ਕਹੱਸਾ ਨਹ ੀਂ
ਲੈ ਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
111 'ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਨਵੇਂ ਲੱ ਛਣਾੀਂ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰਤਤ ਹੋ ਜੋ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

For more information about coronavirus (COVID-19) in

ਪੂੰਜਾਬ ਕਵੱਚ ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰ ਲਈ

Punjabi go to

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi/illnesses-and-

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi/illnesses-

conditions/coronavirus-covid-19-punjabi 'ਤੇ ਜਾਓ।

and-conditions/coronavirus-covid-19-punjabi
9 ਅਗਸਤ 2021
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