
 
 

 
 
 
 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ GOV.UK 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾ ਂਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਡੀਓ, 
ਬਰ੍ੇਲ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾ ਂਲਈ RNIB � 0303 1239999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ 

ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ, ਤੁਹਾ� ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 
ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਬਦਲ 
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਕ� ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। 

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹ� ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਸ� ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਗਂੇ। ਪਰ, ਜਦ� ਵਾਇਰਸ ਫੈਿਲਆ 
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ, 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾ� ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਂ
ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਿਜਸ� COVID-19 
ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸ� ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 
ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾ� ਇਗੰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ, ਜਦ� ਤੁਹਾ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ-ਆਪ � ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਸ਼ੀਲਡ' ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਹਰ ਸਮ� ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਚਹਰੇ ਨਾਲ ਿਚਹਰੇ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਤ� ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

1 ਜੂਨ � ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹਲਕੀ ਿਢੱਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸ� ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਿਦਨ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਿਨਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾ ਂਿਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਖਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ 
ਿਵਅਕਤੀ � ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ-
ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਤਰ�ਾ,ਂ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ GOV.UK 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

ਪੂਰੀ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸ� ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ 
ਲਾਭਾ ਂਨਾਲ, ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ � ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰ ੇਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੇ ਮਾਰਗ-
ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਮਾ ਂਲੱਗੇਗਾ। 

ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਗੰਲ�ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰ੍ਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਸੇ ਤਰ�ਾ ਂਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਸਰਕਾਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ 
� ਦੋ ਪੜਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ � ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਦੇਵੇਗੀ। 
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6 ਜੁਲਾਈ ਤ�: 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾ ਂਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਸਮੇਤ, 
6 ਤੱਕ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ; 

• ਤੁਹਾ� ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਤ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ; 
• ਆਮ ਜਨਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂ(ਜਾ ਂਤਾ ਂਇਕੱਲੇ ਜਾ ਂਿਫਰ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਨਰਭਰ 

ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ) ਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸ� ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤ�, ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੋ, ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲਾ' ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਜਕ 
ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਿਬਨਾ,ਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾ ਂਿਬਤਾ ਸਕਣਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਰਿਹਣਾ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਲੋਕਾ ਂ� ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ 
ਦੂਸਿਰਆ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਸਲਾਹ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮ� ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� 
ਹੈ। 

1 ਅਗਸਤ ਤ� 'ਸ਼ੀਲਡ' ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ � ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤ�, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾ� ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਾਵਾ ਂ
'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ � 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ 1 ਅਗਸਤ ਤ� ਤੁਹਾ� ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾ� ਹੁਣ ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 1 ਅਗਸਤ ਤ�: 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਕਾਰੋਬਾਰ COVID ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਹੈ; 

• ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬੱਿਚਆ ਂ� ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 
ਦੂਰੀਆ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

• ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾ� ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 

• ਤੁਹਾ� ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਹਾਲੇ ਵੀ 
ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸ� ਬਾਹਰ 
ਜਾਦੇਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਤਾਰਪੂਰਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 6 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ � ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ GOV.UK 'ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? 

1 ਅਗਸਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ � ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਰੱਖਾਗਂੇ। ਅਸ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵੱਚ 
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਾ� ਤੁਹਾ� ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾ ਂਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮੀਿਖਆ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ � ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂ
ਲਈ ਸਲਾਹ � ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਕ� ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂ� ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� 'ਤੇ, ਜਦ� ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ 
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰ ੇ
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ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਜੀਹਾ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂ- ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਿਮਆਦ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ 
ਸਬੂਤ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਹਲਾ,ਂ 500 ਿਵੱਚ� ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ � ਵਾਇਰਸ ਸੀ। ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ 1,700 ਲੋਕਾ ਂਿਵਚ� ਇੱਕ ਤ� ਘੱਟ 
� ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਅਸ� ਮੰਨਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਹੁਣ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ 
ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਹੈ, ਪਰ ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਂ
ਲੱਗੇ। 

ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਜੁਲਾਈ ਦੇ 
ਅੰਤ ਤਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾ� ਨਵ� ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾ ਂਿਮਲੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾ ਂਸਮੇਤ, ਦੁਕਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸ਼ੀਲਿਡੰਗ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸ� ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾ ਂਿਕ, ਕੁਝ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਵਵਸਿਥਤ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਮਾ ਂਲੱਗੇਗਾ। ਅਸ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸੱਤ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾ� ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆ ਂਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸਲਾਟਾ ਂਤਕ ਪਹੰੁਚ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ GOV.UK 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਜਾ ਂ17 ਜੁਲਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂ
0800 028 8327 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮ� ਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕੇ। 

ਸਥਾਨਕ ਕਾ�ਿਸਲਾ ਂਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂ� ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕੱਲਤਾ � ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਫੋਨ ਕਾਲਾ ਂਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਂ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਿਵਵਸਿਥਤ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ 
ਕਾ�ਿਸਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾ ਂਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆ ਂਿਜਨ�ਾ ਂ� ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ 
www.gov.uk/find-coronavirus-support. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਕਾ�ਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾ� ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। 

NHS ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤ� ਬਾਅਦ NHS ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੀਮ (NHS Volunteer Responder Scheme) 
ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀ ਰਹੇਗੀ। NHS ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਿਰਸਪ�ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ: 

• ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦਵਾਈ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਜਾ ਂਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ; 

• ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ; ਅਤੇ 

• ਡਾਕਟਰੀ ਅਪਾਇਟੰਮ�ਟਾ ਂਲਈ ਆਵਾਜਾਈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਂਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 0808 196 3646 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.nhsvolunteerresponders.org.uk 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
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ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ 

ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਨਹ� 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ � ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.gov.uk/access-to-work 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾ ਂ� COVID-
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕਵ� ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋਖਮ 
ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਕਵ� ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਮ� ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਡਾਕ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ 
ਿਜਸਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਕਰਨ (ਤੁਹਾਡੇ ਿਨੱਜੀ ਵੇਰਿਵਆ ਂਵਾਲਾ), ਕਾ�ਨੀ ਿਬਮਾਰੀ 
ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ � ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� 31 
ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

NHS ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 

ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ� ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾ� ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾ ਂਐਮਰਜ�ਸੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾ� NHS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਨਰਤੰਰ ਅਪਾਇਟੰਮ�ਟਾ ਂਿਨਯਤ ਕੀਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾ ਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਕਲੀਿਨਕ ਸਭ ਤ� ਢੁਕਵ� ਪਰ੍ਬੰਧਾ ਂਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ 

ਅਿਜਹੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮ� ਿਚੰਤਾ ਜਾ ਂਉਦਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸ� ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮਾ ਂਲਈ, ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀ ਮਾਇਡੰ 
ਮੈਟਰਸ (www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters) ਅਤੇ GOV.UK 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਅਸ� ਤੁਹਾ� ਿਕਸੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਾਗਂੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ (ਇਕ ਨਵ� ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸੁਆਦ 
ਜਾ ਂਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਂਇਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ), ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਖੁਦ � ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾ� COVID-19 
ਹੈ – ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਲਈ NHS ਦੀ ਵ�ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਉ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹ� ਹੈ ਤਾ ਂNHS 119 � 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 
ਤਿਹ ਿਦਲ�, 

 
 
 
 
 

 
ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ        ਰਾਬਰਟ ਜੇਨਿਰਕ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੈ�ੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ  ਹਾਉਿਸੰਗ, ਕਿਮਉਿਨਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਂ
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