
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਕੋਵਾਈਡ -19) 
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਨਰਦੇ� ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੇ ਹਨ (ਕੋਵਾਈਡ -19) 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ : 

● ਅਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ�  ਰਹੋ 

● ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ , ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� , ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਦੇ ਇਕ ਰੂਪ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ 

● ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਤ� 2 ਮੀਟਰ (6 ਫੱੁਟ) ਰਹੋ 

● ਘਰ ਪਹੰੁਚਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ - ਇਸਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟ� ਲਈ ਧੋਵੋ 
 
ਤੁਸ� ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡੋ: 

● �ਚ ਤਾਪਮਾਨ - ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਜ� ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛੂਹਣ ਲਈ ਗਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ 
ਹੋ. 

● ਇਕ ਨਵ� , ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ - ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਖੰਘ , ਜ� 24 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ 3 
ਜ� ਵਧੇਰੇ ਖੰਘ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ( ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ' ਤੇ ਖੰਘ ਹੰੁਦੀ ਹੈ , ਤ� ਇਹ ਆਮ ਨਾਲ� ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ) 
 

ਤੁਸ� ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
● ਮੁ ਡ ਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 
● ਫਾਰਮੇਸੀ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ� (ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਫੋਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 

ਸਰਜਰੀ ਜ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਨਾ ਜਾਓ) 
● ਕੰਮ (ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਘਰ ਤ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ) 
● ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰੋ , ਜ� ਤ� ਇਕੱਲੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨਾਲ (ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨ� ੜੇ: ਤੁਰੋ , 

ਦੌੜੋ ਜ� ਚੱਕਰ) 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

● ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ�ਦਰ�ਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਕੋਵਾਈਡ -19). 
ਇਨ� � ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ �ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ / ਜ� ਨਵ� ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ �ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

● ਜਦ� ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� ਜਨਤਕ ਟ��ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤ� ਤ� ਪ�ਹੇਜ ਕਰੋ 

● 2- 2 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ� ਦੇ ਇਕੱਿਠਆਂ ਤ� ਪ�ਹੇਜ ਕਰੋ 

● ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ. ਿਰਮੋਟ ਟੈਕਨ� ਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਜਵ� ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਫੋਨ , 
ਇੰਟਰਨ� ਟ ਅਤੇ ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ 

● ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ� ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰੋ. 

 

ਿਰਹਾਇ� : 
● ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਉਿਸੰਗ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ , ਤ� ਇਹ ਆਮ ਵ�ਗ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  
● ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨ�ਜੀ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ� ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ , ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱ ਡ ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ. 
 
ਭਲਾਈ ਲਾਭ: 

 



● ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਜ� ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲਈ , ਆਪਣੇ 
ਜੌਬ ਸ�ਟਰ ਪਲੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ. 

● ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਹੈ , 0800 3285644 ' ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜ� ਆਪਣੀ 
ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ' ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਡੀ ਡਬਲਯੂਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜਾਏਗੀ. 

● ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵ� ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ , ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਜ� ਿਡਜੀਟਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਰਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

 
ਮਦਦ - ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ: 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ , ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ 01642 729777 , ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ� �ਾਮ 5 ਵਜੇ) 
ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜ� ਈਮੇਲ  Helpboro@middlesbrough.gov.uk . 
 

 
 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਅਪ�ੈਲ 2020 ਨੰੂ ਸਹੀ ਹੈ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ:  http://www.middlesbrough.gov.uk  

LANGUAGE: PUNJABI 
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