English

Punjabi (Indian script) / ਪੰਜਾਬੀ

Coronavirus (COVID-19): Ask NHS

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19)

inform a question

NHS inform ਨੰ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ

Our chatbot service gives you another option of getting Scotland
specific information if:


you can't find the information on NHS inform



your situation isn't life-threatening

The service is available 24 hours a day, 7 days a week.
You will not be talking to a person – your question will get an

ਸਾਡੀ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ Scotland ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਵਕਲਪ੍ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ ਜੇ:


ਤੁ ਹਾਨੂੰ NHS inform 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਵਿਲਦੀ



ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਵਿਤੀ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ

ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਦਨ ਵਵੱਚ 24 ਘੂੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਵੱਚ 7 ਵਦਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।

answer based on the coronavirus information on NHS inform
website.

ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰੋਗੇ - ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ NHS

This information is specifically for individuals in Scotland and for

inform ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ

those travelling to Scotland.

'ਤੇ ਵਿਲੇ ਗਾ।

Anyone accessing this chatbot from outside of Scotland should

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਵਵਅਕਤੀਆੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦਾ

confirm the guidance in their local area.

ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆੀਂ ਲਈ ਹੈ।

ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਚੈਟਬੋਟ ਤੇ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਾਨਕ

The chatbot cannot:


answer person or condition-specific questions



give individual coronavirus vaccination appointment times,

ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਸੇਧ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀ ੀਂ ਇਹ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ:

appointment locations or the type of vaccine you will



ਵਵਅਕਤੀ ਜਾੀਂ ਸਵਿਤੀ-ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਵਾਲਾੀਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ



ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਿੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੇਣਾ, ਿੁਲਾਕਾਤ

receive


answer complex or long-form questions

ਦੀਆੀਂ ਿਾਵਾੀਂ ਜਾੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਵਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਕਸਿ

This information the chatbot provides comes from quality assured



sources in collaboration with clinicians following our editorial
guidelines.

ਗੁ ੂੰਝਲਦਾਰ ਜਾੀਂ ਲੂੰ ਬੀ ਵਕਸਿ ਦੇ ਸਵਾਲਾੀਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆੀਂ ਸੂੰਪ੍ਾਦਕੀ ਹਦਾਇਤਾੀਂ ਦੀ

ੀਂ ੀ
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਵਦਆੀਂ ਕਲੀਵਨਸਟਾੀਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾੀਂ ਤੋਂ ਆਉਦ
ਹੈ।

How is my information used?

ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ?

Any information you type into the chatbot will be used to improve

ਵਜਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਚੈਟਬੋਟ ਵਵੱਚ ਟਾਈਪ੍ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ NHS inform 'ਤੇ ਸਾਡੀ

our coronavirus content on NHS inform. We will be able to see

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀ ੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ

what questions are more popular than others.

ਯੋਗ ਹੋਵਾੀਂਗੇ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰਨਾੀਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਸ਼ਹਰ ਹਨ।

The more you use the chatbot, the more insight we will get into

ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਵਜੂੰਨੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

the type of information our users need.

ੀਂ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਲੇ ਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾੀਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦੀ
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ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ NHS ਵਕਵੇਂ ਸੂੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ੜਹੋ।

Read more about how the NHS handles your personal health
information.

ਕੀ ਿੈਂਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਵਕਆੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਲੇ ਗੀ?

Will I get information on the coronavirus vaccines?
Our chatbot will answer general questions around the vaccine

ਸਾਡੀ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਆਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾੀਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

programme.

ਇਹ ਵਵਅਕਤੀ-ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾੀਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ

It will not be able to provide answers to person-specific questions,
such as


When will I receive my vaccine?



Where will I receive the vaccine?



What variant of the vaccine will I get?



ਿੈਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਵਿਲੇ ਗਾ?



ਿੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵਕੱਿੋਂ ਵਿਲੇ ਗਾ?



ਿੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਕਹੜੀ ਵਕਸਿ ਵਿਲੇ ਗੀ?

ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਅੂੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

It also will not be able to provide statistical data related to the

ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Public Health Scotland ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

vaccination programme. You can find that information on the
Public Health Scotland website.
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Using the chatbot

ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

Simply type your coronavirus query into the text box. You will

ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਸ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਵੱਚ ਟਾਈਪ੍ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ

then receive an answer. This could be:


a direct answer



a recommendation to visit a related page



a follow-up question



ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿਲੇ ਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:


ਇੱਕ ਵਸੱਧਾ ਜਵਾਬ



ਇੱਕ ਸਬੂੰਧਤ ਪ੍ੂੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼



ਇੱਕ ਫੋਲੋ-ਅਪ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਨ



ਇੱਕ ਸੁ ਨੇਹਾ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀ ੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀ ੀਂ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ

a message stating that we can't find an answer to your
question

Ask a non-urgent question about COVID-19

COVID 91-ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-਼ਿਰਰੀ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱਛੋ

For more information about coronavirus (COVID-19) in

ਪ੍ੂੰਜਾਬੀ ਵਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

Punjabi go to

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

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi/illnesses and-conditions/coronavirus-covid-19-punjabi 'ਤੇ ਜਾਓ।
-and-conditions/coronavirus-covid-19-punjabi
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