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ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਹਨ - ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕ਼ਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਵਤਆ ਂਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਨ਼੍ਾ ਂਦ਼ਾ ਕਦੇ 
ਸ਼ਾਹਮਣ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਹੋਿੇ। ਹ਼ਾਲ਼ਾਵਂਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹ਼ਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਲੰਘ਼ਾਗਂੇ। 

ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵਕ ਇਹ ਵਕੰਨ਼ਾ ਮੁਸਵਕਲ ਵਰਹ਼ਾ ਹਰੈ ਜ਼ਾ ਂਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗ਼ਾ। ਤ਼ਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਰੈਦ਼ਾ ਹੋਈ ਘਰ, ਸਕੂਲ, 
ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮ਼ਾਵਜਕ ਜੀਿਨ ਨੂੰ ਰੁਕ਼ਾਿਟ ਤੋਂ ਲਰੈ ਕੇ, ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰ਼ਾ ਂਅਤੇ ਨ਼ਾਗਵਰਕ਼ਾ ਂਲਈ ਆਰਵਿਕ ਦਬ਼ਾਅ, ਵਬਮ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਚੰਤ਼ਾ ਅਤੇ 
ਮਨੋਵਿਿਸਿ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ਼ਾ ਂਲਈ ਦੁਖਦ਼ਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਗ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦ਼ਾ ਪ੍ਭ਼ਾਿ ਸ਼ਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਵਚਆ ਹਰੈ। 

ਵਿਰ ਿੀ ਇਕੱਠੇ, ਸ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸਕਤੀ ਹਰੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਿਰੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੂਵਮਕ਼ਾ ਹਰੈ: ਸਕ਼ਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਚਲਦ਼ਾ ਰੱਖਣ ਿ਼ਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਿਲੰਟੀਅਰ; ਉਹ ਵਜਹੜੇ ਸ਼ਾਡੀ NHS ਅਤੇ 
ਸਮ਼ਾਵਜਕ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਡੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਿੋਂ ਤਕ ਵਕ ਉਹ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਿੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਂਾ ਦੀ 
ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਵਮਕ਼ਾ ਵਨਭ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮਰੈਨੂੰ ਪਤ਼ਾ ਹਰੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨ਼ਾਲ-ਨ਼ਾਲ ਇਹ ਪ਼ਾਬੰਦੀਆ ਂਵਨਰ਼ਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰੇ ਦੋਸਤ਼ਾ ਂਅਤੇ ਪਵਰਿ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 
ਜ਼ਾ ਂਸਮੁੰਦਰੀ ਵਕਨ਼ਾਵਰਆ ਂਅਤੇ ਦੇਹ਼ਾਤੀ ਇਲ਼ਾਵਕਆ ਂਵਿੱਚ ਜ਼ਾਣ ਨੂੰ ਯ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾ।ਂ ਪਰ, ਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਿਰੈਲਣ ਨੂੰ ਹਰ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 
ਉਪ਼ਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ਼੍ਾ ਂਦ਼ਾ ਪ਼ਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ਼ਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਡੀ NHS ਦੀ ਰੱਵਖਆ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਬਚ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਡੀ ਸਮੂਹਕ ਕੋਵਸਸ ਦ਼ਾ ਵਹੱਸ਼ਾ ਹੋ। ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹਰੈ। ਇਹ ਸਦ਼ਾ ਲਈ 
ਨਹੀਂ ਹਰੈ – ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਪ਼ਾਬੰਦੀਆ ਂਨੂੰ ਹਟ਼ਾਉਣ਼ਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋ ਜ਼ਾਿੇਗ਼ਾ, ਇਹ ਹਟ਼ਾ ਵਦੱਤੀਆ ਂਜ਼ਾਣਗੀਆ।ਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪ਼ਾਸੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਪਸਟੀਕਰਨ ਪ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾ ਂਤੁਹ਼ਾਡੇ ਪਵਰਿ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤ਼ਾ ਂਕੀ ਕਰਨ਼ਾ ਹਰੈ। 

ਮੈਂ ਇਹ ਿੀ ਸਮਝਦੀ ਹ਼ਾ ਂਵਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਤਰੀਵਕਆ ਂਨ਼ਾਲ ਆਪਣ਼ਾ ਪ੍ਭ਼ਾਿ ਪ਼ਾ ਵਰਹ਼ਾ ਹਰੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨ਼ਾ ਂਲੋਕ਼ਾ,ਂ 
ਪਵਰਿ਼ਾਰ਼ਾ ਂਅਤੇ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਵਰਆ ਂਨੂੰ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਅਤੇ ਸਲ਼ਾਹ ਪ੍ਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ਾ ਂਵਜਨ਼੍ਾ ਂਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ 
ਹਰੈ – ਉਸ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮ਼ਾਨਵਸਕ ਜ਼ਾ ਂਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ ਬ਼ਾਰੇਰੈ, ਮੁਸਵਕਲ ਹ਼ਾਲਤ਼ਾ ਂਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਬ਼ਾਰੇ 
ਜ਼ਾ ਂਵਿੱਤੀ ਵਚੰਤ਼ਾਿ਼ਾ ਂਨ਼ਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਬ਼ਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹਰੈ, ਜ਼ਾ ਂਉਹ ਜੋ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨ਼ਾਲ ਿਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੱਿੀ ਕੀਤੇ 
ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਾਣੋ। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਲੰਘ਼ਾਗਂੇੇ। ਉਹ ਸਮ਼ਾ ਂਆਿੇਗ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਧ਼ਾਰਣ ਸਵਿਤੀ ਿ਼ਾਪਸ ਆਿੇਗੀ: ਦੁਕ਼ਾਨ਼ਾ ਂਅਤੇ ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰ ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ 
ਖੁੱਲ੍ਣਗੇ; ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ਼ਾ ਂਅਤੇ ਪਵਰਿ਼ਾਰ ਨ਼ਾਲ ਖੁੱਲ੍ ਕੇ ਵਮਲ਼ਾਗਂੇ; ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਯੋਗਦ਼ਾਨ਼ਾ ਂਬ਼ਾਰੇ ਸੋਚ਼ਾਗਂੇ; ਅਸੀਂ ਉਨ਼੍ਾ ਂਦ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰ਼੍ਾ ਂਸੋਗ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿ਼ਾਗਂੇ ਜੋ ਸ਼ਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿਲਹ਼ਾਲ, ਹ਼ਾਲ਼ਾਵਂਕ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਲਖ ਰਹੀ ਹ਼ਾ,ਂ ਇੱਕ ਦੇਸ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਡ਼ਾ 
ਵਧਆਨ ਸਹੀ ਮ਼ਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਹਣ ‘ਤੇ ਹਰੈ - ਅਤੇ ਮਰੈਨੂੰ ਵਿਸਿ਼ਾਸ ਹਰੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਅਵਜਹ਼ਾ ਕਰ਼ਾਗਂੇ। 

ਸਕ਼ਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਲੋਕ਼ਾ ਂਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਵਦਰਿੜਤ਼ਾ, ਚਵਰੱਤਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਦਖ਼ਾਈ ਹਰੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ। 
ਵਨਯਮ਼ਾ ਂਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਵਦਆ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਵਦਆ,ਂ ਇੱਕ ਿ਼ਾਰ ਵਿਰ ਉਸ ਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਤੋਂ ਹੌਂਸਲ਼ਾ ਅਫ਼ਜ਼਼ਾਈ ਲਰੈਕੇ, ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਕਰ ਬ਼ਾਹਰ ਵਨਕਲ਼ਾਗਂੇ। 

ਵਦਲੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ,

.

Nicola Sturgeon
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ (First Minister of Scotland)



ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜ਼ਾਦਂੇ ਹਨ ਜ਼ਾ ਂ7 ਵਦਨ਼ਾ ਂਵਿੱਚ ਸੁਧ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤ਼ਾ ਂ111 
‘ਤੇ ਿੋਨ ਕਰੋ। ਸਮ਼ਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਏਕ਼ਾਤਂਿ਼ਾਸ ਦੀ ਸਲ਼ਾਹ ਲਈ ਨਿੀਨਤਮ ਸੇਧ ਲਈ 
ਇੱਿੇ ਜ਼ਾਓ nhsinform.scot/coronavirus

ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਘਰ  
ਹਿੱਚ ਹਕਸੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਿੁੰਦੇ ਿਨ

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋ
ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨ਼ਾਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਸੁਰੂ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਭ਼ਾਿੇਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ਼ਾ ਂਤੁਹ਼ਾਨੂੰ 
ਉਸ ਵਬੰਦੂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਵਦਨ਼ਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਨਕਲਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹਰੈ।
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7 ਹਦਨਾ ਂਦਾ ਏਕਾਤਂਿਾਸ

7 ਹਦਨਾ ਂਦਾ ਏਕਾਤਂਿਾਸ

14 ਹਦਨਾ ਂਦਾ ਘਰ ਹਿੱਚ ਏਕਾਤਂਿਾਸ

ਭਾਿੇਂ ਤੁਿਾਨੂੰ 14-ਹਦਨਾ ਂਦੀ  
ਹਮਆਦ ਹਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਿੀ  
ਲੱਛਣ ਹਿਕਹਸਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ
ਜੇ ਵਕਸੇ ਪਵਰਿ਼ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 14 ਵਦਨ਼ਾ ਂ
ਦੇ ਪਵਰਿ਼ਾਰਕ ਏਕ਼ਾਤਂਿ਼ਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰ 
ਨ਼ਾਲ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਦਨ 13 ਜ਼ਾ ਂ14 ਨੂੰ) 
ਕੋਰੋਨ਼ਾਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਵਸਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਤ਼ਾ ਂਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਵਦਨ਼ਾ ਂਲਈ 
ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹਰੈ। ਇਿ 
ਦੂਹਜਆ ਂਲਈ 14-ਹਦਨਾ ਂਦੀ ਹਮਆਦ  
ਨੂੰ ਿਧਾਉਂਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।

7 ਹਦਨਾ ਂਦਾ ਏਕਾਤਂਿਾਸ

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਿਨ ਅਤੇ ਦੂਹਜਆ ਂਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋ
ਜੇ ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਪਵਰਿ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ਼ਾ ਂਬ਼ਾਕੀ ਪਵਰਿ਼ਾਰ ਨੂੰ ਿ਼ਾਇਰਸ 
ਿਰੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚ਼ਾਉਣ ਲਈ 14 ਵਦਨ਼ਾ ਂਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹਰੈ। ਜੇ 
ਲੱਛਣ ਿ਼ਾਲੇ ਲੋਕ 7 ਵਦਨ਼ਾ ਂਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਵਬਹਤਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ਼ਾ, ਤਾ ਂਉਿ ਸਮਾਹਜਕ ਦੂਰੀ ਿਾਲੇ ਉਪਾਆ ਂ‘ਤੇ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ 
ਿਨ। ਬ਼ਾਕੀ ਸ਼ਾਰੇ ਪਵਰਿ਼ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜਨ਼੍ਾ ਂਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੇ 
14 ਹਦਨਾ ਂਲਈ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ 14 ਹਦਨਾ ਂਦੀ ਹਮਆਦ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਲੱਛਣ ਹਿਕਹਸਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ
ਇਹ ਸੰਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਹਰੈ ਵਕ ਇੱਕੋ ਪਵਰਿ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਕਰਵਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਲੱਛਣ 
ਿ਼ਾਲੇ ਲੋਕ 7 ਵਦਨ਼ਾ ਂਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਵਬਹਤਰ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ਼ਾ, ਤਾ ਂਉਿ 
ਸਮਾਹਜਕ ਦੂਰੀ ਿਾਲੇ ਉਪਾਆ ਂ‘ਤੇ ਿਾਪਸ ਆ 
ਸਕਦੇ ਿਨ। ਸ਼ਾਰੇ ਪਵਰਿ਼ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜਨ਼੍ਾ ਂਦੇ 
ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੇ 14 ਹਦਨਾ ਂਲਈ 
ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ
NHS ਦੀ 

ਰੱਿਖਆ ਕਰ ੋ
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਬਚਾਓ

Punjabi version: FM letter and infographic


