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Punjabi (Indian script) / ਪੰਜਾਬੀ

Coronavirus (COVID-19): Contact tracing

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੰਗ

Contact tracing is a process for identifying people who are at
risk of coronavirus (COVID-19) infection because they‘ve

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਹਾਂ ਦੀ ਪਛਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਰਸਕਸਰਆ ਹੈ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ

been physically close enough to a person who has tested

ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ (COVID -19) ਦੀ ਲਹਗ ਦਹ ਖ਼ਤਰਹ ਹੈ ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ

positive. These people will be given advice to help reduce the

ਾਂ ਹ ਹੈ।
ਨਹਲ ਕਹਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਸ ਦਹ ਪੋਜ਼ੀਸਟਵ ਟੈਸਟ ਆਉਦ

risk of spreading the virus.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਹਾਂ ਨੰ ਵਹਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੰ ਘਟਹਉਣ ਸਵਿੱਚ ਸਹਹਇਤਹ ਲਈ ਸਲਹਹ ਸਦਿੱਤੀ

Contact tracing isn't new – it’s been used for many years

ਿਹਵੇਗੀ।

worldwide for a range of infectious diseases.

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੰਗ ਨਵੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ - ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹਲਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਛਤ ਦੀਆਾਂ
ਸਿਮਹਰੀਆਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਿਹ ਰਹੀ ਹੈ।

Test and Protect

Test and Protect

Test and Protect is a public health measure designed to

Test and Protect ਇਕ ਿਨਤਕ ਸਸਹਤ ਉਪਹਅ ਹੈ ਿੋ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਵਿੱਚ ਇਸ ਰਹਹੀ ਾਂ

interrupt the spread of coronavirus in the community by:

ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਹ ਸਗਆ ਹੈ:



identifying people who have the virus



ਉਹਨਹਾਂ ਲੋ ਕਹਾਂ ਦੀ ਪਛਹਣ ਕਰਕੇ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਵਹਇਰਸ ਹੈ



tracing those who have been in close contact with an



ਉਹਨਹਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਹ ਪਤਹ ਲਗਹ ਕੇ ਿੋ ਸਕਸੇ ਲੰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕਸੇ ਲਹਗ ਗਰਸਤ

infected person for a long enough period of time to be

ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸਵਿੱਚ ਸਰਹਹ ਹੈ

at risk of infection


supporting those close contacts to self-isolate, so that



ਲਹਗ ਦੇ ਿੋਖਮ ਸਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਹਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਏਕਹਾਂਤਵਹਸ
ਸਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਸਵਿੱਚ ਸਹਹਇਤਹ ਕੀਤੀ ਿਹਏ, ਤਹਾਂ ਸਕ ਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਿੱਚ ਵਹਇਰਸ ਹੁੰਦਹ ਹੈ ਤਹਾਂ

if they have the virus they are less likely to transmit it

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹ ਇਸ ਨੰ ਦਸਿਆਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸੰਚਹਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿੱਟ ਸੰਭਹਵਨਹ ਹੋਵੇ

to others
Breaking the chains of transmission in the community will

ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਵਿੱਚ ਸੰਚਹਰ ਦੀਆਾਂ ਕੜੀਆਾਂ ਨੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਹਈਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਸਕਆ

stop the virus spreading. This will allow us to gradually

ਿਹਵੇਗਹ। ਇਹ ਸਹਨੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਹਿੰਦੀਆਾਂ ਿਦਲਣ ਸਵਿੱਚ ਮਿੱਦਦ ਕਰੇਗਹ ਿੋ ਵਹਇਰਸ

change the restrictions that help to suppress the virus.

ਨੰ ਦਿਹਉਣ ਸਵਿੱਚ ਸਹਹਇਤਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

More about Test and Protect from the Scottish Government.

Scottish Government ਤੋਂ Test and Protect ਿਹਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ੋ।

How contact tracing works

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੰਗ (ਲੱ ਭਣਾ) ਸਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

Everyone who tests positive for coronavirus will be put in

ਾਂ ਹ ਹੈ ਨੰ Test and
ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਸ ਦਹ ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਸਟਵ ਟੈਸਟ ਆਉਦ

touch with Test and Protect to help identify who they’ve been
in close contact with.

Protect ਨਹਲ ਸੰਪਰਕ ਸਵਿੱਚ ਰਿੱਸਖਆ ਿਹਵੇਗਹ ਤਹਾਂ ਿੋ ਉਹ ਪਛਹਣ ਸਕਣ ਸਕ ਉਹ ਸਕਸ ਦੇ
ਨਹਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਸਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

To help with this you will receive a link to a secure online
form with your test result so you can share who you have

ਇਸ ਸਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁ ਹਹਨੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਦੇ ਨਹਲ ਸੁਰਿੱਸਖਅਤ ਆਨਲਹਈਨ

been in close contact with or any places you have been.

ਫਹਰਮ ਦਹ ਸਲੰ ਕ ਸਮਲੇ ਗਹ ਤਹਾਂ ਿੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹ ਿਹਣਕਹਰੀ ਸਹਾਂਝਹ ਕਰ ਸਕੋ ਸਕ ਤੁ ਹਹਡਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ

If you have tested positive, contact tracers will:

ਸੰਪਰਕ ਸਕਸ ਨਹਲ ਸਰਹਹ ਿਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਥਹਨ ਸਿਸ ਦਹ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦੌਰਹ ਕੀਤਹ।
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contact you by phone or text message



ask you who you live with, who you have been

ਾਂ ਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ:
ਿੇ ਤੁ ਹਹਡਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਸਟਵ ਆਉਦ

physically close to recently and where you have been




ਤੁ ਹਹਡੇ ਨਹਲ ਫੋਨ ਿਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਰਹਹੀ ਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ



ਤੁ ਹਹਨੰ ਪੁਿੱਛਣਗੇ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਕਸ ਦੇ ਨਹਲ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ, ਸਕਸ ਨਹਲ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹਹਲ ਹੀ ਸਵਚ

decide which of these people might be infected based
on how long they spent with you and how physically
close they were



contact these people to tell them to self-isolate

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ


immediately and book a test

ਇਹ ਫੈਸਲਹ ਕਰਣਗੇ ਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਸਕਹੜੇ ਸਵਅਕਤੀ ਲਹਗ ਗਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਆਧਹਰ 'ਤੇ ਸਕ ਤੁ ਹਹਡੇ ਨਹਲ ਸਕੰਨਹ ਸਮਹਾਂ ਸਿਤਹਇਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਕੰਨੇ ਨੇੜੇ ਸਨ

If you have tested positive you should follow our guidance for
households with possible infection.


ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਹਾਂ ਨੰ ਤੁ ਰੰਤ ਸਵੈ-ਏਕਹਾਂਤਵਹਸ ਸਵਿੱਚ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿੁਿੱਕ ਕਰਨ ਿਹਰੇ
ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ

ਾਂ ਹ ਹੈ ਤਹਾਂ ਤੁ ਹਹਨੰ ਸੰਭਹਸਵਤ ਸੰਕਰਮਣ ਵਹਲੇ ਪਸਰਵਹਰਹਾਂ ਲਈ
ਿੇ ਤੁ ਹਹਡਹ ਪੋਜ਼ੀਸਟਵ ਟੈਸਟ ਆਉਦ
ਸਹਡੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਹਲਣਹ ਕਰਨੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ।

Close contacts
Close contacts, including people you live with, should selfisolate and book a test as soon as possible.

ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ
ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਹਾਂ ਨਹਲ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਹਾਂ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕਹਾਂ, ਨੰ ਖੁਦ ਨੰ ਅਲਿੱ ਗਥਲਿੱ ਗ ਰਿੱਖਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਿੱਕ ਟੈਸਟ ਿੁਿੱਕ ਕਰਵਹਉਣਹ

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

ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।
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are fully vaccinated – this means you’ve received 2

ਇਿੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੋਂ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਖੁਦ ਨੰ ਅਲਿੱ ਗ-ਥਲਿੱ ਗ ਰਿੱਖਣਹ ਿੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ ਤੁ ਸੀ:ਾਂ

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


receive a negative PCR test result



do not have, or develop, symptoms

If you’re a close contact under 18 years and 4 months or you
cannot be vaccinated for medical reasons, you can only end



ਪਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਹਕਰਣ ਕਰਹ ਸਲਆ ਹੈ - ਇਸਦਹ ਮਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ NHS ਤੋਂ 2
ਖੁਰਹਕਹਾਂ ਪਰਹਪਤ ਕਰ ਲਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿੀ ਖੁਰਹਕ ਲਏ ਨੰ 14 ਸਦਨਹਾਂ ਤੋਂ
ਵਿੱਧ ਦਹ ਸਮਹਾਂ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ



ਨੈਗੇਸਟਵ PCR ਟੈਸਟ ਨਤੀਿਹ ਪਰਹਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ



ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਿਹਾਂ ਸਵਕਸਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

self-isolation if you receive a negative PCR test result and
you do not have, or develop, symptoms.
If you’re a close contact and you’ve tested positive for

ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ 18 ਸਹਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਿਹਾਂ ਤੁ ਹਹਨੰ
ਡਹਕਟਰੀ ਕਹਰਨਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਹਡਹ ਟੀਕਹਕਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਹ ਿਹ ਸਕਦਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਖੁਦ ਨੰ

coronavirus in the last 90 days, you do not have to self-

ਅਲਿੱ ਗ ਰਿੱਖਣਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨੈ ਗੇਸਟਵ PCR ਟੈਸਟ ਨਤੀਿਹ ਪਰਹਪਤ

isolate or book a test if you’re fully vaccinated unless you

ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਹਨੰ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਿਹਾਂ ਸਵਕਸਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

develop new symptoms.

ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਅਤੇ ਸਪਛਲੇ 90 ਸਦਨਹਾਂ ਸਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ ਲਈ ਤੁ ਹਹਡਹ

If you are over 18 years and 4 months old and are not fully

ਟੈਸਟ ਸਕਹਰਹਤਮਕ ਪਹਇਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਿੇ ਤੁ ਹਹਡਹ ਪਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਹਕਰਣ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ,

vaccinated, you must complete 10 days of self-isolation from

ਤਹਾਂ ਤੁ ਹਹਨੰ ਖੁਦ ਨੰ ਅਲਿੱ ਗ ਰਿੱਖਣ ਿਹਾਂ ਟੈਸਟ ਿੁਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ

your last date of contact with a positive case, even if you do
not have symptoms and you receive a negative test result.
The reason we say 18 years and 4 months is to allow time for
individuals to become fully vaccinated.

ਤੁ ਹਹਨੰ ਨਵੇਂ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਿੇ ਤੁ ਹਹਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਹਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਹਡਹ ਪਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਟੀਕਹਕਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁ ਹਹਨੰ ਪੌਸਜ਼ਸਟਵ ਮਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ

If you were identified as a close contact before 9 August 2021 ਆਖਰੀ ਤਹਰੀਖ ਤੋਂ 10 ਸਦਨਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਏਕਹਾਂਤਵਹਸ ਨੰ ਪਰਹ ਕਰਨਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ, ਭਹਵੇਂ ਤੁ ਹਹਨੰ
and are still self-isolating on or after the 9th, you can end self-

ਲਿੱ ਛਣ ਨਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਨੈ ਗੇਸਟਵ ਟੈਸਟ ਨਤੀਿਹ ਪਰਹਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਹਡੇ ਦੁਆਰਹ

isolation as long as you:
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are fully vaccinated – this means you’ve received 2

18 ਸਹਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਸਹਣ ਦਹ ਕਹਰਨ ਸਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਹਕਰਣ

doses from the NHS and have had your second dose

ਕਰਵਹਉਣ ਲਈ ਸਮਹਾਂ ਦੇਣਹ ਹੁੰਦਹ ਹੈ।

more than 14 days ago


have received a negative PCR test result



do not have, or develop, symptoms

ਿੇ 9 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਪਸਹਲਹਾਂ ਤੁ ਹਹਡੀ ਪਛਹਣ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅਿੇ ਵੀ 9 ਤਹਰੀਖ ਨੰ ਿਹਾਂ ਿਹਅਦ ਸਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੰ ਅਲਿੱ ਗ ਰਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਵੈਏਕਹਾਂਤਵਹਸ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ਸੀ:ਾਂ

Even if you’ve had your vaccine, you must still follow advice
from contact tracers.



ਪਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਹਕਰਣ ਕਰਹ ਸਲਆ ਹੈ - ਇਸਦਹ ਮਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ NHS ਤੋਂ 2
ਖੁਰਹਕਹਾਂ ਪਰਹਪਤ ਕਰ ਲਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿੀ ਖੁਰਹਕ ਲਏ ਨੰ 14 ਸਦਨਹਾਂ ਤੋਂ

If you are considered to be at risk, you will be contacted by

ਵਿੱਧ ਦਹ ਸਮਹਾਂ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ

phone or text message. You will not be told the identity of the
infected person unless they have given permission for their



ਨੈਗੇਸਟਵ PCR ਟੈਸਟ ਨਤੀਿਹ ਪਰਹਪਤ ਕੀਤਹ ਹੈ



ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਿਹਾਂ ਸਵਕਸਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

name to be shared.
To make contact tracing as easy as possible:


contact tracers can phone you back at a better time if
you’re unable to talk





ਭਹਵੇਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣਹ ਟੀਕਹ ਲਗਵਹਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁ ਹਹਨੰ ਸਫਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰੈਸਰ ‘ਦੀ
ਸਲਹਹ ਦੀ ਪਹਲਣਹ ਕਰਨੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ।

interpreters can be arranged if you don’t speak or

ਿੇ ਤੁ ਹਹਨੰ ਿੋਖਮ 'ਤੇ ਮੰਸਨਆ ਿਹਾਂਦਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁ ਹਹਡੇ ਨਹਲ ਫੋਨ ਿਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਹ

understand English

ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਹ ਿਹਵੇਗਹ। ਤੁ ਹਹਨੰ ਲਹਗ ਵਹਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਹਣ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਦਿੱਸੀ

the British Sign Language video relay service is
available

ਿਹਏਗੀ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹਮ ਨੰ ਸਹਾਂਝਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਹਜ਼ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸਦੰਦੇ।
ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੰਗ ਨੰ ਸਿੰਨਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੌਖਹ ਿਣਹਉਣ ਲਈ:


ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ ਤਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਤੁ ਹਹਨੰ ਸਿਹਤਰ ਸਮੇਂ
'ਤੇ ਵਹਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

5



you might want to find a quiet place to talk and have a



pen and paper handy in case you need to write

ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਿੋਲਦੇ ਿਹਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤਹਾਂ ਦੁਭਹਸ਼ੀਏ ਦਹ ਪਰਿੰਧ ਕੀਤਹ ਿਹ
ਸਕਦਹ ਹੈ

anything down
If you see a call from the national number 0800 030 8012,
please don’t ignore it. Pick up the phone and help stop the



ਸਿਰਸਟਸ਼ ਸਹਈਨ ਲੈਂ ਗਵੇਿ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲੇ ਅ ਸੇਵਹ ਉਪਲਿਧ ਹੈ



ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਾਂਤ ਿਗ੍ਹ ਲਿੱ ਭਣਹ ਚਹਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਲਖਣ ਦੀ

infection spreading.
The contact tracer service operates between 8.00am and
8.00pm, 7 days a week.

ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਿੱਨ ਅਤੇ ਕਹਗਜ਼ ਕੋਲ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਤਹਾਂ ਸਕਰਪਹ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਿੇ ਤੁ ਹਹਨੰ ਰਹਸ਼ਟਰੀ ਨੰਿਰ 0800 030 8012 ਤੋਂ ਕਹਲ ਆਉਦ
ਨੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਹਜ਼ ਨਹ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਚੁਿੱਕੋ ਅਤੇ ਲਹਗ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਵਿੱਚ ਸਹਹਇਤਹ ਕਰੋ।
ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਸੇਵਹ ਹਫਤੇ ਸਵਿੱਚ 7 ਸਦਨ, ਸਵੇਰੇ 8.00 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਮ 8 ਵਿੇ ਤਿੱਕ ਚਹਲ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Real or a scam?

ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਾਂ ਘੁ ਟਾਲਾ?

NHS Scotland contact tracers will:

NHS Scotland ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ (ਪਤਹ ਲਗਹਉਣ ਵਹਲੇ ) ਇਹ ਕਰਨਗੇ:



in some cases, send a text to let you know that you will
be receiving a call from NHS Scotland (if mobile is



NHS Scotland ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਕਹਲ ਪਰਹਪਤ ਹੋਵੇਗੀ (ਿੇ ਮੋਿਹਈਲ ਉਪਲਿਧ ਹੈ)

available)


call from a single, national telephone number - 0800

ਕੁਝ ਮਹਮਸਲਆਾਂ ਸਵਿੱਚ, ਤੁ ਹਹਨੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਟੈਕਸਟ ਭੇਿਣਗੇ ਸਕ ਤੁ ਹਹਨੰ



030 8012
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ਇਿੱਕਲੇ , ਰਹਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਿਰ - 0800 030 8012 - ਤੋਂ ਕਹਲ ਕਰਨਗੇ





always introduce themselves, tell you why they are



contacting you and address you by your name

ਉਹ ਤੁ ਹਹਡੇ ਨਹਲ ਸੰਪਰਕ ਸਕਉ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਹਡੇ ਨਹਮ ਨਹਲ ਤੁ ਹਹਨੰ

give you the option to call back the above number to

ਸੰਿੋਸਧਤ ਕਰਨਗੇ।

provide reassurance that the service is legitimate



for information other than your movements and the

ਤੁ ਹਹਨੰ ਸੇਵਹ ਦੇ ਿਹਇਜ਼ ਹੋਣ ਿਹਰੇ ਭਰੋਸਹ ਸਦਵਹਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੰਿਰ ਨੰ
ਵਹਪਸ ਕਹਲ ਕਰਨ ਦਹ ਸਵਕਲਪ ਦੇਣਗੇ

They will never ask you:


ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਹਮੇਸ਼ਹ ਆਪਣੀ ਿਹਣ-ਪਛਹਣ ਕਰਹਉਣਗੇ, ਤੁ ਹਹਨੰ ਦਿੱਸਣਗੇ ਸਕ

ਉਹ ਤੁ ਹਹਨੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀ ਾਂ ਪੁਿੱਛਣਗੇ:

people you have been physically close to



to phone a premium rate number



to make a purchase, payment or donation



for your medical history unrelated to coronavirus



for your bank details

ਤੁ ਹਹਡੀਆਾਂ ਹਰਕਤਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਹਾਂ ਲੋ ਕਹਾਂ ਿਹਰੇ ਿਹਣਕਹਰੀ ਸਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਲ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਰੀਰਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੋਂ ਇਲਹਵਹ ਹੋਰ ਸਕਸੇ ਿਹਣਕਹਰੀ ਲਈ



ਪਰੀਮੀਅਮ ਰੇਟ ਨੰਿਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ



ਖਰੀਦ, ਭੁਗਤਹਨ ਿਹਾਂ ਦਹਨ ਕਰਨ ਲਈ



ਤੁ ਹਹਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸਤਹਹਸ ਲਈ ਿੋ ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ ਨਹਲ ਸਿੰਸਧਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ

those of your contacts



ਤੁ ਹਹਡੇ ਿੈਂਕ ਵੇਰਸਵਆਾਂ ਲਈ



for your passwords or PIN numbers, or to set up any



ਤੁ ਹਹਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਛਹਣ ਿਹਾਂ ਲੌ ਸਗਨ ਵੇਰਸਵਆਾਂ, ਿਹਾਂ ਤੁ ਹਹਡੇ ਸੰਪਰਕਹਾਂ ਲਈ



for control of your computer, smartphone or tablet, or



ਤੁ ਹਹਡੇ ਪਹਸਵਰਡ ਿਹਾਂ ਸਪੰਨ ਨੰਿਰ, ਿਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ



ਤੁ ਹਹਡੇ ਕੰਸਪਉਟਰ, ਸਮਹਰਟਫੋਨ ਿਹਾਂ ਟੈਿਲੇ ਟ ਦੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਿਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ



for your social media identities or login details, or

to download anything


to visit a website that does not belong to NHS

ਡਹਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ

Scotland or the Scottish Government

7



ਅਸਿਹੀ ਵੈਿਸਹਈਟ ਦਹ ਦੌਰਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋ NHS Scotland ਿਹਾਂ Scottish
Government ਨਹਲ ਸਿੰਧਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ

If your symptoms are severe

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ

Phone NHS 24 (111) if your symptoms are severe at the start

NHS 24 (111) 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਿੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਹਡੇ ਲਿੱ ਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਹਾਂ

or worsen during isolation. Phone 999 if you have a medical
emergency. Tell them you are a contact of a person
confirmed as having coronavirus when phoning.

ਏਕਹਾਂਤਵਹਸ ਦੇ ਦੌਰਹਨ ਸਵਗੜ ਿਹਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਤੁ ਹਹਡੀ ਕੋਈ ਡਹਕਟਰੀ ਆਪਹਤਕਹਲ ਸਸਥਤੀ
ਹੈ ਤਹਾਂ 999 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਦਿੱਸੋ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਕਸੇ ਅਸਿਹੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਿਸ
ਦੀ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਵਹਇਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Get an isolation note to give to your
employer
You can send an isolation note to your employer as proof you

ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰ ਦੇਣ ਲਈ ਏਕਾਾਂਤਵਾਸ ਨੋਟ ਲਓ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਿਤ ਵਿੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੰ ਏਕਹਾਂਤਵਹਸ ਨੋਟ ਭੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਤੁ ਹਹਨੰ ਕੰਮ ਤੋਂ
ਦਰ ਰਸਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਤੁ ਹਹਨੰ ਦਿੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ

need to stay off work because you’ve been told you're a close ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਅਤੇ ਏਕਹਾਂਤਵਹਸ ਸਵਿੱਚਰਸਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ।
contact and need to isolate.
You don’t need to get a note from a GP.
Get an isolation note

Protect Scotland app

ਤੁ ਹਹਨੰ GP ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਏਕਹਾਂਤਵਹਸ ਨੋਟ ਲਓ।

Protect Scotland ਐਪ
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The free NHS Scotland Protect Scotland app has been

ਮੁਫਤ NHS Scotland Protect Scotland ਐਪ ਨੰ ਇਿੱਕ ਦਿੇ ਦੀ ਰਿੱਸਖਆ ਕਰਨ,

designed to help us protect each other, reduce the spread of

ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਘਟਹਉਣ ਸਵਿੱਚ ਸਹਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਹ ਸਗਆ

coronavirus.

ਹੈ।

While keeping your information private and anonymous, the
app will:


alert you if you have been in close contact with

ਤੁ ਹਹਡੀ ਿਹਣਕਹਰੀ ਨੰ ਗੁ ਪਤ ਅਤੇ ਗੁ ਮਨਹਮ ਰਿੱਖਸਦਆਾਂ, ਇਹ ਐਪ ਇਹ ਕਰੇਗੀ:


ਸੰਪਰਕ ਸਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਸ ਦਹ ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪੌਿਸਟਵ ਆਇਆ ਹੈ

another app user who tests positive for coronavirus


help to determine contacts that you may have



through the App Store and Google Play.

ਉਹਨਹਾਂ ਸੰਪਰਕਹਾਂ ਦਹ ਪਤਹ ਲਗਹਉਣ ਸਵਿੱਚ ਸਹਹਇਤਹ ਕਰੇਗੀ ਸਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਟੈਸਟ
ਪੌਿਸਟਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਹਇਦ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

otherwise missed if you test positive
Find out more about the Protect Scotland app or download it

ਤੁ ਹਹਨੰ ਚੇਤਹਵਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਅਸਿਹੇ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਹ ਨਹਲ ਨੇੜਲੇ

Protect Scotland ਐਪ ਿਹਰੇ ਹੋਰ ਿਹਣੋ ਿਹਾਂ ਇਸ ਨੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗਗਲ ਪਲੇ ਅ ਤੋਂ
ਡਹਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ।

Feedback

ਫੀਡਬੈਕ (ਪਰਤੀ ਸਚਨਾ)

You can provide feedback or make a complaint about your

ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰਹਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰਗ ਦੇ

contact tracing experience by emailing the national contact
tracing centre. The feedback team are available Monday to
Friday, 8am to 5pm.

Further information


Coronavirus (COVID-19): General advice

ਆਪਣੇ ਤਿਰਿੇ ਿਹਰੇ ਫੀਡਿੈਕ ਪਰਦਹਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਹਾਂ ਸਸ਼ਕਹਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਡਿੈਕ
ਟੀਮ ਸੋਮਵਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰਵਹਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਮ 5 ਵਿੇ ਤਿੱਕ ਉਪਲਿਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ( COVID- :)91ਆਮ ਸਲਹਹ

 Coronavirus (COVID-19): Testing



ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ( COVID- :)91ਟੈਸਸਟੰਗ

 Coronavirus (COVID-19): Guidance for households



ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ( COVID- :)91ਸੰਭਹਵੀ ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ ਦੀ ਲਹਗ ਵਹਲੇ ਘਰਹਾਂ

with possible infection

ਲਈ ਮਹਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ

For more information about coronavirus (COVID-19) in

ਪੰਿਹਿੀ ਸਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਹਵਹਇਰਸ (COVID-19) ਿਹਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਹਣਕਹਰੀ 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 ਿਹਓ।

and-conditions/coronavirus-covid-19-punjabi

9 August 2021

9 ਅਗਸਤ 2021
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