English

Punjabi (Indian script)

Coronavirus (COVID-19):

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਸੁ ਰੱਖਿਆਤਮਕ

Protective measures

ਉਪਾਅ

Protective measures are things you should do to stop

ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ

coronavirus (COVID-19) spreading.
Do:


ਰੋਕਣ

ਉਪਾਅ ਉਹ ਚੀਜਾ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਫੈਲਣ ਤੋਂ

ਲਈ ਕਰਨੀਆ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆ਼ਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਰੋ:
wash your hands with soap and water for at least 20
seconds or use a hand sanitiser



ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 20 ਸਖਕੂੰਟਾ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ,ੋ ਜਾ਼ਾਂ ਹੈਂਡ
ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ



wear a face covering if you use public transport, use
school transport (children aged 5 and over), visit a care





ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਟ੍ਾ਼ਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕਲ ਟ੍ਾ਼ਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ

home or hospital, or go to a shop, library, museum,

ਹੋ (5 ਸਾਲ ਜਾ਼ਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ), ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਾ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾ਼ਾਂ

bank or church

ਦੁਕਾਨ, ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਬੈਂਕ ਜਾ਼ਾਂ ਚਰਚ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ ਪਾਓ

work from home if you can - your employer should
support you to do this



ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰੋ, ਖਜੱਥੇ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ - ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ



use phone or online services to contact your GP or



other essential services


ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

keep rooms well ventilated when meeting other



households indoors, if possible consider opening

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ:

Don’t:



ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੋਰਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਮਲਣ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾ਼ਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿੋ, ਜੇ ਸੂੰਭਵ
ਹੋਵੇ ਤਾ਼ਾਂ ਖਿੜਕੀਆ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਦਰਵਾਜਾ ਿੋਲ੍ਣ ਬਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ

windows or a door



ਆਪਣੇ GP ਜਾ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜਰਰੀ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾ਼ਾਂ



do not meet anyone with coronavirus symptoms (new

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖਮਲੋ (ਨਵੀ ਼ਾਂ ਖਨਰੂੰਤਰ ਿੂੰਘ,

continuous cough, fever or loss of, or change in, sense

ਬੁਿਾਰ ਜਾ਼ਾਂ ਗੂੰਧ ਜਾ਼ਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾ਼ਾਂ ਇਨ੍ਾ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਬਦਲਾਅ

of smell or taste (anosmia))

(ਅਨੋਸੋਮੀਆ))

do not touch your eyes, nose or mouth with unwashed
hands

,

ਆਪਣੀਆ਼ਾਂ ਅੱਿਾ਼ਾਂ ਨੱਕ ਜਾ਼ਾਂ ਮਹ
ੂੰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਧੋਤੇ ਹੱਥਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹੋ।

Leaving home

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ

Before leaving your home, plan how you’ll stay safe and

ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾ਼ਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਖਕ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਖਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ

minimise the risk of spreading the virus.
Consider:


ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ।
ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ:

whether and how you’ll avoid touching surfaces that
others have touched
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how you’ll practise good hygiene



what additional things you may need to take with you,



ਕੀ ਅਤੇ ਖਕਵੇਂ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਸਤਹਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋਂਗੇ ਖਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਖਜਆ਼ਾਂ ਨੇ ਛਖਹਆ
ਹੈ

such as hand sanitiser, a bag for used tissues and a



ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਚੂੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਖਭਆਸ ਖਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ



ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਕਹੜੀਆ਼ਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾ਼ਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ

face covering

ਖਕ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ, ਵਰਤੇ ਖਟਸਆ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਗ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ

Hospital and GP appointments

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ GP ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ

You should access medical assistance remotely (not face-to-

ਖਜੱਥੇ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਆਹਮੋ-

face), wherever possible.
If you have a scheduled hospital or medical appointment, talk

਼ਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ)।

to your GP or clinician to ensure you continue to receive the

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖਨਰਧਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਆਪਣੇ GP ਜਾ਼ਾਂ

care you need. Consider whether appointments can be

਼ਾਂ
ਕਲੀਨੀਸੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਖਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦੀ

postponed.

ਦੇਿਭਾਲ ਖਮਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰਖਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ ਖਕ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ

Generally, you should go to hospital and GP appointments on

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

your own. In some circumstances you can bring someone
else with you. These circumstances include if you:


find it difficult understanding what treatment or action

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ GP ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾ਼ਾਂ ਹਾਲਾਤਾ਼ਾਂ
ਖਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੇ:

your doctor is discussing
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have dementia, a learning disability or autism



are potentially receiving life-changing information



are potentially receiving a cancer diagnosis





ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸਕਲ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਖਕਸ ਇਲਾਜ ਜਾ਼ਾਂ
ਖਕਖਰਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ



ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਡਮੇਨਸੀਆ, ਖਸੱਿਣ ਖਵੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾ਼ਾਂ ਆਖਟਜਮ ਹੈ

are discussing cancer treatment options



ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ



are pregnant – for example for an obstetric ultrasound



ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਸੂੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਨਦਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ



are distressed or stressed



ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਵਕਲਪਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ



਼ਾਂ ਲਈ
ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ - ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਸਤੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਡ



ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਉਦਾਸ ਜਾ਼ਾਂ ਤਣਾਅ ਖਵੱਚ ਹੋ

There may be some occasions when you can have more than
one other person with you at a hospital or GP appointment.
For example, a translator and someone who gives you
mobility support.
You may be able to have someone with you virtually during
your appointment if they can’t attend in person. This could be
through an electronic platform or by phone.

ਕੁਝ ਅਖਜਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ਼ਾਂ GP ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਵਅਕਤੀ ਖਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਅਖਜਹਾ ਖਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਚੱਲਣ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਕਸੇ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਮਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਖਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜਦ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਇਲੈ ਕਟ੍ਾਖਨਕ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਜਾ਼ਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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Visiting hospitals

ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਖਵੱਚ ਜਾਣਾ

Where possible, any visitors to hospitals should observe

ਖਜੱਥੇ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲਾ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ

physical distancing.
Read the latest Scottish Government guidance on hospital
visiting

ਦਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਖਵੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ Scottish Government ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸੇਧ ਪੜ੍ੋ

Visiting care homes

ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਖਵੱਚ ਜਾਣਾ

Coronavirus (COVID-19): Guidance for visiting loved ones in

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਖਕਸੇ ਬਾਲਗ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਖਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖਪਆਖਰਆ਼ਾਂ ਨੂੰ

an adult care home
Coronavirus (COVID-19): Safeguards when visiting an adult
care home

ਖਮਲਣ ਲਈ ਖਹਦਾਇਤਾ਼ਾਂ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਖਕਸੇ ਬਾਲਗ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਖਵੱਚ ਖਮਲਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਕਦਮ

Hand washing and respiratory hygiene

ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ (ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ) ਸਾਫ-ਸਫਾਈ

To reduce the risk of catching and spreading the virus:

ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੂੰਕਰਖਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ:



wash your hands more often with soap and water for at



least 20 seconds, or use a hand sanitiser

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸਖਕੂੰਟਾ਼ਾਂ ਲਈ ਖਜਆਦਾ ਵਾਰ ਧੋਵੋ, ਜਾ਼ਾਂ
ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਇਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
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wash your hands when you get home or into work,



when you blow your nose, sneeze or cough, eat or

ਹੋ, ਖਛੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾ਼ਾਂ ਿੂੰਘਦੇ ਹੋ, ਿਾਣਾ ਿਾ਼ਾਂਦੇ ਜਾ਼ਾਂ ਸੂੰਭਾਲਦੇ ਹੋ

handle food


avoid touching your eyes, nose and mouth with
unwashed hands



avoid close contact with people who have symptoms



cover your cough or sneeze with a tissue, throw the



ਆਪਣੀਆ਼ਾਂ ਅੱਿਾ਼ਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖਬਨਾ਼ਾਂ ਧੋਤੇ ਹੱਥਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ



ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਖਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ



ਆਪਣੀ ਿੂੰਘ ਨੂੰ ਢੱਕੋ ਜਾ਼ਾਂ ਖਟਸ ਖਵੱਚ ਖਛੱਕ ਮਾਰੋ, ਫੇਰ ਖਟਸ ਨੂੰ ਕੜੇਦਾਨ ਖਵੱਚ ਸੁੱਟੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ

tissue in a bin and wash your hands



ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਘਰ ਜਾ਼ਾਂ ਕੂੰਮ ‘ਤੇ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਨੱਕ ਸੁਣਕਦੇ

clean and disinfect frequently touched objects and

ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਅਕਸਰ ਛਹਣ ਵਾਲੀਆ਼ਾਂ ਵਸਤਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ
ਕੀਟਾਣ-ਰਖਹਤ ਕਰੋ

surfaces in your home

Face coverings

ਫੇਸ ਕਵਖਰੰਗਾਾਂ

You must wear a face covering:

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ ਪਾਉਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ:



in all shops and supermarkets



on public transport
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ਸਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੁਕਾਨਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੇਟ



ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ



in public transport premises such as railway and bus



stations and airports (This applies to open air train

ਅੱਖਡਆ਼ਾਂ (ਇਹ ਿੁੱਲੇ ਏਅਰ ਟ੍ੇਨ ਸਟੇਸਨਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸ ਅੱਖਡਆ਼ਾਂ ਤੇ

stations but not to bus stops)


ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਿੇਤਰਾ਼ਾਂ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸਨਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ

ਨਹੀ)਼ਾਂ

in a car with someone from another household



on school transport (children aged 5 and over)



in libraries



in museums



in banks/post offices



in places of worship

A face covering can be any covering for your mouth and nose
that’s made of cloth or other textiles, and that you can breathe
through. Religious face coverings that cover the mouth and
the nose count as face coverings for these purposes. If a face



ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਪਖਰਵਾਰ ਦੇ ਖਕਸੇ ਖਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਖਵੱਚ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਸਮੇਂ



ਸਕਲ ਆਵਾਜਾਈ (5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ)ੇ



ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆ਼ਾਂ ਖਵੱਚ



ਅਜਾਇਬ ਘਰਾ਼ਾਂ ਖਵੱਚ



ਬੈਂਕਾ/ਡਾਕ ਘਰ



ਪਜਾ ਦ ਸਥਾਨ

ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਜਾ਼ਾਂ ਹੋਰ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬਖਣਆ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਧਾਰਖਮਕ

shield is worn, another face covering must be worn

ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗਾ਼ਾਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾ਼ਾਂ ਉਦੇਸਾ਼ਾਂ ਲਈ ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ ਵਜੋਂ

underneath.

ਖਗਣੇ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੇਸ ਸੀਲਡ ਪਾਈ ਜਾ਼ਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ

When applying or removing the covering, it’s important you
wash your hands first and avoid touching your face. After

ਪਾਉਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ।
ਕਵਖਰੂੰਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜਾ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪਰਣ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਪਖਹਲਾ਼ਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ,
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each use, you should wash the face covering at 60 °C or

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ ਨੂੰ 60 ਖਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ਼ਾਂ ਇਸ ਦਾ

dispose of it safely.

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਨਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

For a list of face covering exemptions, and to request an

ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗਸ ਦੀਆ਼ਾਂ ਛੋਟਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਛੋਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ,

exemption card, visit Face Covering Exemption Card
Scotland

Face Covering Exemption ਕਾਰਡ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ 'ਤੇ ਜਾਓ।

Meeting other households outdoors

ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਮਲਣਾ

You do not need to physical distance when meeting others

ਦਖਜਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਮਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੁੂੰਦੀ

outdoors.
When meeting others outdoors:


ਹੈ।
ਦਖਜਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਮਲਣ ਸਮੇਂ:

follow our advice on hygiene, and wash your hands as


soon as you get home


ਹੱਥ ਧੋਵੋ

avoid touching hard surfaces such as gates, walls,
fences and park benches with your hands





ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੇਟਾ਼ਾਂ, ਕੂੰਧਾ਼ਾਂ, ਵਾੜ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆ਼ਾਂ ਸਖ਼ਤ
ਸਤਹਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ

take hand sanitiser with you and use it often, especially
before eating or after touching surfaces



ਸਫਾਈ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਖਦਆ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ



ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਕਰੋ,
ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਸਤਹਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

bring your own food, plates and cutlery if you’re eating
together
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ਆਪਣਾ ਿਾਣਾ, ਪਲੇ ਟਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਟਲਰੀ ਖਲਆਓ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ

Meeting other households indoors

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਖਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਖਮਲਣਾ

You do not need to physical distance from family and friends

ਖਕਸੇ ਖਨੱ ਜੀ ਘਰ ਖਵੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਖਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ

in a private home.
You should keep rooms well ventilated. If possible, consider
opening windows or a door.

ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਮਖਰਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ਼ਾਂ , ਖਿੜਕੀਆ਼ਾਂ
ਜਾ਼ਾਂ ਦਰਵਾਜਾ ਿੋਲ੍ਣ ਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ।

Extended households

ਖਵਸਖਤਿਤ ਪਖਰਵਾਰ

You may form an extended household with one other

ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਖਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਵਸਖਤ੍ਤ ਪਖਰਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ:

household if:


you’re in a couple but do not live together



you live alone



the only other people you live with are under 18



ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੋ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਰਖਹੂੰਦੇ ਹੋ



ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਖਹੂੰਦੇ ਹੋ



ਖਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਖਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਰਖਹੂੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਹਨ

Everyone in an extended household can act, and will be
treated, as if they are one household.
Read more about meeting others and forming an extended

ਖਵਸਖਤ੍ਤ ਪਖਰਵਾਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਖਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਖਰਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਆ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਖਰਵਾਰ ਮੂੰਖਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

household.
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ਦਖਜਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਵਸਖਤ੍ਤ ਪਖਰਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ੋ

Exercise, sport and leisure

ਕਸਰਤ, ਿੇਡ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ

When taking part in activity outside, avoid:

ਬਾਹਰ ਦੀਆ਼ਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਖਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ:



touching surfaces with your hands



sharing equipment



touching your mouth and face



ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਤਹਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਹਣਾ



ਉਪਕਰਣ ਸਾ਼ਾਂਝੇ ਕਰਨ



ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਖਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛਹਣਾ

Use good hygiene and was your hands as soon as you get
home.

ਚੂੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੂੰਚਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵ।ੋ

Travel

ਯਾਤਰਾ

Read the Scottish Government’s guidance on travelling and

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ Scottish Government ਦੀ ਸੇਧ ਪੜ੍ੋ

transport

Travelling to a Scottish island

ਸਕੌਖਟਸ਼ ਆਈਲੈਂ ਡ ਵੱਲ ਸਫਰ ਕਰਨਾ

If you’re travelling to a Scottish island, you can get lateral flow
device (LFD) tests to do at home before you go.
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ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਆਈਲੈਂ ਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ਼ਾਂ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾ਼ਾਂ ਘਰ
ਖਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇ ਟਰਲ ਫਲੋ ਖਡਵਾਈਸ (LFD) ਟੈਸਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Travelling on public transport

ਜਨਤਕ ਟਿਾਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ

If you’re travelling on public transport you should:

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਟ੍ਾ਼ਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ਼ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:



wear a face covering



maintain good hand and respiratory hygiene



ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ ਪਖਹਨੋ



ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ

Car sharing

ਕਾਰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

Car sharing with people outside your household or extended

ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰਾ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਖਵਸਖਤ੍ਤ ਪਖਰਵਾਰਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਾ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾ਼ਾਂਝੀ

household should only happen if there’s no alternative.
If you need to share a private vehicle with people from other
households for an essential journey:

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਵਕਲਪ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਕਸੇ ਜਰਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਜੇ ਘਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਨੱ ਜੀ ਵਾਹਨ ਸਾ਼ਾਂਝਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ:



limit the number of passengers



wash your hands before and after



wear a face covering



ਯਾਤਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਖਿਆ ਸੀਮਤ ਕਰੋ



ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰਗ ਪਖਹਨੋ
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catch coughs and sneezes in tissues or cover your



ਪਖਹਲਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਖਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ



ਖਟਸਆ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਿੂੰਘੋ ਅਤੇ ਖਛੱਕ ਮਾਰੋ ਜਾ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਆਸਤੀਨ ਜਾ਼ਾਂ ਕਹਣੀ

mouth and nose with your sleeve or elbow (not your
hands), put the tissues in a bin and wash hands
immediately


clean vehicles between different drivers or passengers

ਨਾਲ ਢੱਕੋ (ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀ),਼ਾਂ ਖਟਸ ਨੂੰ ਕੜੇਦਾਨ ਖਵੱਚ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਤੁ ਰੂੰਤ ਹੱਥ ਧੋਵੋ


ਵੱਿ-ਵੱਿ ਡ੍ਾਈਵਰਾ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਯਾਤਰੀਆ਼ਾਂ ਖਵੱਚਕਾਰ ਵਾਹਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

Schools and childcare

ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ

Read the Scottish Government's Coronavirus (COVID-19):

Scottish Government ਦੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਸਕਲਾ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਪੜ੍ੋ

guidance on schools

Workers and business owners

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ

Read the Scottish Government’s:

Scottish Governmentਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ੋ:



guidance for homeworking



general guidance for safer workplaces

Health and social care



ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ



ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀਆ਼ਾਂ ਥਾਵਾ਼ਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਸੇਧ

ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਖਜਕ ਦੇਿਭਾਲ

12

Primary and community-based NHS services, including
mental health, will reopen and:


COVID-free GP services will be retained and digital
consultations will increase

ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਅਧਾਰਤ NHS ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ, ਮਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਸਮੇਤ, ਦੁਬਾਰਾ ਿੁੱਲ੍
ਚੁੱਕੀਆ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ:


COVID-ਮੁਕਤ GP ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿੀਆ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਡਜੀਟਲ
ਸਲਾਹ ਮਸਵਰੇ ਵਧਣਗੇ



the NHS Pharmacy First Scotland service is available
in community pharmacies







ਦੂੰਦਾ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਦੂੰਦਾ਼ਾਂ ਦੀਆ਼ਾਂ
ਪ੍ੈਕਖਟਸਾ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿੁੱਲ੍ਣਗੀਆ਼ਾਂ

urgent planned surgery which was previously paused
has restarted

NHS Pharmacy First Scotland ਸੇਵਾ, ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆ਼ਾਂ ਖਵੱਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ

emergency dental hubs will provide more cover as
dental practices reopen







ਜਰਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਰਜਰੀ ਖਜਸ ਨੂੰ ਪਖਹਲਾ਼ਾਂ ਰੋਖਕਆ ਖਗਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ

more emergency eyecare will be provided in the
community


ਕਖਮਉਖਨਟੀ ਖਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅੱਿਾ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Looking after your wellbeing

ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨਾ

You may find your mood and feelings are affected by the

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮਡ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾ਼ਾਂ ਸੂੰਸਾਰਕ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਤ ਹੋ

pandemic. You may feel bored, frustrated, low or worried and
have problems sleeping. It’s important to stay mentally and

ਰਹੀਆ਼ਾਂ ਹਨ। ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਬੋਰ, ਖਨਰਾਸ, ਉਦਾਸ ਜਾ਼ਾਂ ਖਚੂੰਤਤ ਮਖਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੌਣ ਖਵੱਚ

physically active during this time.

13

Read further advice on your mental wellbeing.

ਮੁਸਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਖਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਕਖਰਆਸੀਲ
ਰਖਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮਾਨਖਸਕ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਪੜ੍ੋ

Making an emergency plan

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

Carers who do not already have an emergency plan should

ਉਹ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਖਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਖਹਲਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਨੂੰ

speak with family and friends to find out who could take over
their caring role if they become ill or need to self-isolate. This
is especially important while social work services are under

ਪਖਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਕ ਜੇ ਉਹ
ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਿ ਰੱਿਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾ਼ਾਂ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ

additional pressure during the coronavirus outbreak. Your

ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਭਖਮਕਾ ਕੌਣ ਸੂੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਕ

local carers’ centre may be able to help you to develop an

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਕੋਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਖਜਕ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ ਵਾਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡਾ

emergency plan over the phone or online.

ਸਥਾਨਕ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਾ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ

Make sure you have key information about the person you
care for easily available. This will help anyone taking over
their care.

ਖਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਖਨਸਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਖਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਖਜਸ ਦੀ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਥਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਖਵਅਕਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

Accessing PPE

PPE ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
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The Scottish Government has published information for social
care providers, personal assistants, and unpaid carers on
how to access personal protective equipment (PPE)

Scottish Government ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾ਼ਾਂ, ਖਨੱ ਜੀ ਸਹਾਇਕਾ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਗੈਰਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾਵਾ਼ਾਂ ਲਈ ਖਨੱ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾ਼ਾਂ (PPE) ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ
ਖਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Helpline for vulnerable people

ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

A helpline (0800 111 4000) has been setup for those at

ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (0800 111 4000) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ

increased risk who don’t have a support network, such as
family or existing community support.
You can use this service if you:


ਜੋਿਮ ਖਵੱਚ ਹਨ ਖਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਕੋਲ` ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਪਖਰਵਾਰ ਜਾ਼ਾਂ ਮੌਜਦਾ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ।
ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀ:਼ਾਂ

can’t get online



are over 70 years old



have a disability



receive mental health support



are pregnant



receive a flu jab for health reasons



ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ



70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ



ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ



ਮਾਨਖਸਕ ਖਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ



ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ



਼ਾਂ ੇ ਹੋ
ਖਸਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਦ
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Callers will be connected to their local authority who will help
them access the services they need, including:


essential food and medication



links to local social work services for vulnerable

ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ
ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣਗੇ ਖਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ,
ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:


ਜਰਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ



ਕਮਜੋਰ ਬੱਖਚਆ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਬਾਲਗਾ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ ਲਈ ਖਲੂੰ ਕ



ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ



ਸਥਾਨਕ ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਸਮਹਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ



ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਕ
ੱ ਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤਕ

children or adults


emotional support



contact with local volunteer groups

The helpline is open from 9.00am to 5.00pm, Monday to
Friday.

ਿੁੱਲੀ ਰਖਹੂੰਦੀ ਹੈ।
For more information about coronavirus (COVID-19) in

ਪੂੰਜਾਬੀ ਖਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

Punjabi go to www.nhsinform.scot/illnesses-and-

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

conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-

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

19/other-languages-and-formats/coronavirus-covid-19-advicein-punjabi
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