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ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਆ ਂਨੂੰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ:ੈ

ਮਿਿਰਾ ਕੱਜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿਾਸਕ ਪਾਈਏ (ਪਬਮਲਕ ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਮਜਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾ,ਂ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ, 
ਰੇਸਤਰਾ,ਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲਾ ਂਮਵੱਚ)

ਭੀੜ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਬਿੀਏ ਿੱਥ ਅਤੇ ਸਤਿਾ ਂਨੂੰ ਮਨਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ

ਿੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ 2 ਿੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 
ਰਿੀਏ

ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਗ-ਥਲਗ (ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ) ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਖਣ ਿਨ 
(ਨਵੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ ਜਾ ਂਸੁੰਘਨ ਜਾ ਂਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਵੱਚ ਘਾਟ ਜਾ ਂਤਬਦੀਲੀ)
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ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਗ-ਥਲਗ 
ਕਰਨ) ਦਾ ਕੀ ਿਤਲਬ ਿ?ੈ
ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਤਲਬ ਿੈ ਿਰ ਸਿੇਂ ਘਰ ਮਵੱਿ ਰਮਿਣਾ, ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਿੋਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਿਾਡੇ 
ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਮਵੱਚ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਉਿ ਸਦੱਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਿਨ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਰਮਿੰਦੇ। 

 µ ਦੁਕਾਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਂਬੱਮਿਆ ਂਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਨ ਨਾ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮਚਿਰਾ ਕੱਜਨ ਲਈ ਿਾਸਕ 
ਪਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ

 µ ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਨਰਸਰੀ ਮਵਖੇ ਨਾ ਜਾਓ 
 µ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ 

 µ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮਲਆਉਣ, ਬੱਮਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਂਮਕਸੇ ਿੋਰ ਇਕੱਠ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ ਮਦਓ – ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂਤੁਿਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਿਰ ਛੱਮਡਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂ
ਚਾਿੀਦੀਆ ਂਿਨ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ (ਅਲਗ-ਥਲਗ ਰਮਿਣ) ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਮਲਆਉਣ ਲਈ ਮਕਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਮਸਸਟੈਂਸ ਿੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 
0800 111 4000 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ (ਇਟੰਰਪ੍ੈਟਰ) ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਮਕੰਝ ਕਰਨਾ ਿੈ।   

ਿੈਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮਕੰਝ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਂ?
ਮਜਵੇਂ ਿੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਮਫਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ 
ਪੂਰੇ ਪਮਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਮਵੱਚ ਰਮਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾਪਸ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ www.nhsinform.scot 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾ ਂਫਾਰਿ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿ,ੈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 028 2816 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 
(ਇਟੰਰਪ੍ੈਟਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਮਕੰਝ ਕਰਨਾ ਿੈ।  

ਿੇਰਾ ਟੈਸਟ ਮਕੱਥੇ ਿੋਏਗਾ?
ਕਈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਵਾਕ-ਥਰੂ) ਅਤੇ ਡ੍ਾਇਵ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਦੱਮਸਆ ਜਾਏਗਾ ਮਕ ਮਕਸ ਮਵਖੇ ਜਾਣਾ ਿੈ।     

ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿਨਾ ਂਸੈਂਟਰਾ ਂਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਟੈਕਸੀ ਜਾ ਂਪਬਮਲਕ ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟ ਰਾਿੀਂ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ। ਜੇ ਇਿ 
ਸਥਾਨ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿੁਤ ਦੂਰ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਿੁੰਚਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿੋਰ ਰਸਤਾ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਤਾ ਂ
ਇੱਕ ਿੋਿ ਮਕਟ ਤੁਿਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।
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ਿੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੇ ਿੇਰਾ ਟਸੈਟ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿੈ?
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ 10 ਮਦਨਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਵੱਿ ਸੈਲਫ਼-
ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਰਖਨਾ) ਿਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ 
ਰਮਿੰਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਦਨਾ ਂਲਈ ਸੈਲਫ਼-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।  

NHS ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸਰਮਵਸ ਮਕਸੇ ਐਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ 
ਕੋਲੋਂ ਸਿਾਇਤਾ ਿੰਗੇਗੀ ਮਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡਾ ਿਾਲ ਮਵੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਉਿ ਉਿਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 
ਦੱਸਨਗੇ ਮਕ ਉਿ ਜੋਖ਼ਿ ਮਵੱਚ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਮਕ ਉਿ 10 ਮਦਨਾ ਂਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜਾਣ 
ਅਤੇ ਜੇ ਉਮਚਤ ਿੈ ਤਾ ਂਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਿ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਤੁਿਾਡੀ ਕੌਿ ਮਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਨ ਲਈ, ਇਿ ਬਿੁਤ ਜਰੂਰੀ ਿੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਉਿਨਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਮਜਨਿਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਮਕ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਵੱਚ ਰਿੇ ਿਨ। ਯਾਦ ਰਖੋ 
ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਬਗੈਰ ਜਾਣੂ ਿੋਏ ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਂਮਵੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ 
ਿਨ।  

ਿੈਂ ਕੀ ਕਰਾ ਂਜੇ ਿੇਰੇ ਲੱਖਣ ਬਦਤਰ ਿੋ ਜਾਦਂੇ ਿਨ?
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, ਫਾਰਿੇਸੀ ਜਾ ਂਿਸਪਤਾਲ ਮਵੱਿ ਨਾ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿੈ।

111 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ:ੇ
• ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੇ ਲੱਖਣ ਿੋਰ ਮਵਗੜ ਜਾਦਂੇ ਿਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਿ 

ਸਿੂਿ ਮਵੱਚ ਿੋ  

• ਸਾਿ ਲੈਣ ਮਵੱਿ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਵਕਮਸਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਜਾ ਂਿੋਰ ਮਵਗੜ ਜਾਦਂੀ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ 
ਜੋਖ਼ਿ ਸਿੂਿ ਮਵੱਚ ਿੋ  

• ਤੁਿਾਡੇ ਲੱਖਣ 10 ਮਦਨਾ ਂਮਵੱਿ ਨਿੀਂ ਸੁਧਰੇ ਿਨ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਿੈ, 999 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਲੱਖਣ ਿਨ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ (ਇਟੰਰਪ੍ੈਟਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਫੋਨ ਮਕੰਝ ਕਰਨਾ ਿੈ।  

ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਿ ਸਿੂਿਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਕੰਝ ਕਰਨੀ ਿੈ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਖਣ ਿਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
www.nhsinform.scot ‘ਤੇ ਿੈ

http://www.nhsinform.scot
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ਿੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੇ ਿੇਰਾ ਟਸੈਟ ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਿੈ?
ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਿੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਕੰਿ 
ਜਾ ਂਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਮਸਿਤ ਠੀਕ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ 48 ਘੰਮਟਆ ਂਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਨਿੀਂ 
ਿੋਇਆ ਿ।ੈ ਤੁਿਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਫੌਰਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 

ਪਰੰਤ,ੁ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਪਮਿਲਾ ਂਿੀ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਿਾ ਮਗਆ ਿੈ ਮਕਉਂਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਐਸੇ 
ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ‘ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ’ ਿੋ ਮਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮਵੱਚ 
ਰਮਿਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ।

ਿੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੇ ਿੇਰੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਸਦੱਸ 
ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿ?ੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਐਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਮਿੰਦੇ ਿੋ ਮਜਨੂੰ ਲੱਖਣ ਿਨ ਜਾ ਂਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿੈ, 
ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ 10 ਮਦਨਾ ਂਲਈ ਘਰ ਮਵੱਿ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਿਾ ਜਾਏਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਫਰ ਇੱਸ ਸਿੇਂ ਦੇ ਮਵੱਚਕਾਰ ਲੱਖਣ ਮਵਕਮਸਤ ਕਰਦੇ ਿ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਿਾਨੂੰ ਉਸ ਮਦਨ ਤੋਂ 10 ਮਦਨਾ ਂਤੱਕ 
ਘਰ ਮਵੱਚ ਰਮਿਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ ਮਜਸ ਮਦਨ ਤੁਿਾਡੇ ਲੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

ਿੈਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜੇ ਿੈਂਨੂੰ ਮਕਸੇ ਐਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ 
‘ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਮਣਆ ਮਗਆ ਿੈ ਮਜਸਦਾ 
ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਆਉਂਦਾ ਿ?ੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਐਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਮਵੱਿ ਰਿੇ ਿੋ ਮਜਸਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਆਇਆ 
ਿੈ, ਤਾ ਂNHS ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ੋਟੈਕਟ ਸਰਮਵਸ ਤੁਿਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ 10 ਮਦਨਾ ਂਲਈ ਘਰ ਮਵੱਿ 
ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੇਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਖਣ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਿੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ -  ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਕ ਉਿ ਵੀ ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਮਵੱਚ ਨਿੀਂ ਰਿੇ ਿਨ, ਮਜਸ ਸਮਥਤੀ 
ਮਵੱਚ NHS ਉਿਨਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।



ਉਰਦ,ੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਮਿੰਦੀ ਬੋਲਨ ਵਾਮਲਆ ਂਲਈ ਕੋਮਵਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ

6

ਿੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮਵੱਚ ਵਰਤਿਾਨ ਕੋਮਵਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ
ਕੀ ਿਨ?
ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਮਖਆ ਪੱਧਰ ਿੈ। ਇਿਨਾ ਂਨੂੰ ਮਟਅਰਸ ਦੇ ਨਾ ਂਨਾਲ 
ਜਾਮਣਆ ਜਾਦਂਾ ਿੈ। ਇਿ ਪੱਧਰ ਮਟਅਰ 0 ਤੋਂ ਮਟਅਰ 4 ਤੱਕ ਜਾਦਂੇ ਿਨ। ਮਟਅਰ 4 ਮਵੱਿ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਜਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਿਨ।  

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾ ਂਅਤੇ ਕੀ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਇਿ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇਗਾ ਮਜਸ ਮਟਅਰ ਮਵੱਚ ਅਸੀਂ 
ਵਰਤਿਾਨ ਮਵੱਚ ਿਾ।ਂ 

ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ: 
• ਮਵਆਿ ਅਤੇ ਅੰਤਿ ਸਸਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਿਾਗਿਾ ਂਮਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਗਣਤੀ ਮਵੱਚ 

ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਿਨ। ਮਟਅਰ 3 ਮਵੱਚ ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਨੇ੍ ਲੋਕ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਦੀ 
ਮਗਣਤੀ 20 ਿੈ। 

• ਪਮਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਮਗਣਤੀ ਜੋ ਆਪਸ ਮਵੱਚ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਸਕਦੇ ਿਨ ਦੀਆ ਂਸੀਿਾਵਾ ਂਿਨ। ਇਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੈ 
ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦੇ ਨਾਲ ਰਮਿੰਦੇ ਿੋ। ਜੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾ ਂਮਵੱਚ ਰਮਿੰਦੇ ਿਨ, ਤਾ ਂਇਿ ਮਫਰ 
ਵੀ ਦੋ ਘਰਾ ਂਮਵੱਚ ਮਗਮਣਆ ਜਾਦਂਾ ਿੈ। ਮਟਅਰ 3 ਮਵੱਚ ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਕਸੇ ਐਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਂਉਿਨਾ ਂਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਿੀਂ ਮਿਲਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਮਵੱਚ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਇੱਕ 
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਮਜਵੇਂ ਇੱਕ ਰੇਸਤਰਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਿਨ ਉਿਨਾ ਂਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਣਤੀ 
2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾ ਂਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।      

ਅਸੀਂ ਮਜਸ ਮਟਅਰ ਮਵੱਚ ਿਾ ਂਉਿ ਸਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੈ ਮਕ 
ਤੁਿਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਮਕਿੜੇ ਮਟਅਰ ਮਵੱਚ ਿੈ। ਤਸੁੀਂ ਸਕੌਮਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 
ਪੇਜ (ਸੁਰੱਮਖਆ ਪੱਧਰ ਸਫਾ) ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। NHS ਸਥਾਨਕ ਕੌਿੀ ਸਿੂਿਾ ਂਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਂਨੂੰ ਅਨੁਵਾਮਦਤ 
ਅਪਡੇਟ ਭੇਜਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ।

ਇਿ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੈ ਮਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਇਗੰਲੈਂਡ ਸਣੇ, ਿੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾ ਂਮਵੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਵੱਖ ਿੋਣ। 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੌਮਟਸ਼ ਗਵਰਨਸੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਿੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ। 

ਕੋਮਵਡ-19 ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ NHS ਇਨਫਾਰਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
https://www.gov.scot
https://www.gov.scot
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ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ (ਇਟੰਰਪ੍ਰੈਟਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਫੋਨ ਮਕੰਝ ਕਰਨਾ ਿੈ।  
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ਟੈਲੀਫੋਨ:  
0800 004 2000

ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਿਾਨੂੰ  
ਜਾਰੀ ਰਖਨ ਲਈ  

* (ਤਾਰਾ) ਦਬਾਉਣ  
ਲਈ ਕਿੇਗਾ/ਗੀ

ਮਫਰ ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਲਈ 1 ਦਬਾਓ

ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਤੁਿਾਡਾ 
6-ਨੰਬਰਾ ਂਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਪਨ 

ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਿੇਗਾ/ਗੀ  

ਇਿ 182987 ਿੈ

ਮਫਰ ਤੁਿਾਨੂੰ 3-ਨੰਬਰਾ ਂਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਿਾ ਜਾਦਂਾ ਿ:ੈ

ਉਰਦੂ

064
ਪੰਜਾਬੀ

191
ਮਿੰਦੀ

019
ਤਮਿਲ

213

ਤੁਸੀਂ 15 ਸਮਕੰਟਾ ਂਵਰਗੇ ਮਨੱਕੇ ਸਿੇਂ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ

...111

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਉਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 
ਦੱਸੋ ਮਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੁੰਦੇ ਿ,ੋ ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ 111

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਪਮਿਲਾ ਂਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇਿ ਦੱਸਨ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ 
ਮਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਅਤੇ ਮਫਰ 

ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਨ ਲਈ ਕਿੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ 
ਲੈਂਦੇ ਿੋ ਤਾ ਂਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 

ਨੂੰ ਦੱਸੋ
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