ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ
COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਇਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ:




ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ
ਉਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੁਸ ਪਬ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰਟ ਵ ਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਜ ਦੇ ਹੋ
ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਰ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਉਦ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਬਾਹਰ ਿਮਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਸਤਹ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ
ਜ ਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਨਯਿਮਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਸਕਾਟਲਡ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈ ਕ-ਇਨ ਸਕੌ ਟਲਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ








ਘਰ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰੋ, ਜ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ



ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਟੀਕਾਕਰਣ (ਟੀਕਾ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ ਸਮੇਤ)


ਉਨ ਸਭ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਜੋ ਅਸ COVID-19 ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਖੁਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ
ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ , ਉਹ ਹੈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ।



ਜੇ ਤੁਸ ਹਾਲੇ ਤਕ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਨਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤ ਤੁਸ NHS ਸੂਚਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ:


www.nhsinform.scot/vaccineregistration 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ, ਜ



www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/vaccine-dropin-clinics ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੜੇ ਇੱ ਕ ਡੌਪ-ਇਨ ਸਟਰ ਹੈ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਪਮਾਣ-ਪੱ ਤਰ (ਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ) ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸ NHS Scotland Covid Status ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਤੁਸ
www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/after-your-vaccine/get-a-record-of-your-

coronavirus-covid-19-vaccination-status ਤੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ NHS ਸੂਚਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਰਕਾਰਡ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ (ਜਦ ਤਕ ਛੂਟ ਨਹ
ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:





ਦੁਕਾਨ
ਬਾਰ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵ ਗ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਯਾਤਰੀ ਆਕਰ ਣ
ਸਮਾਿਜਕ ਆਵਾਜਾਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
12 ਸਾਲ ਤ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਹੈ - ਪਰ ਉਨ ਦੇ 12ਵ
ਜਨਮਿਦਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਉਹੀ ਿਨਯਮ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ ਿਨਯਮ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਗਿਹਣ ਅਤੇ ਪਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।
ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਉਨ ਲੋ ਕ ਜ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵ ਨਹ ਹਨ ਿਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸ ਘਰ ਿਵਖੇ ਅਤੇ

ਸਮਾਿਜਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ:






ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਤ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖੋ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ
ਅੰ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ - ਦੂਰੀ ਿਜੰ ਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੱ ਿਖਆ ਵੀ ਉੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਿਮਲੋ , ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ
ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਿਦਓ ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਤੇ ਅੰ ਦਰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ - ਤੁਸ ਿਜੰ ਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅੰ ਦਰ
ਆਉਣ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉੰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਵਧੀਆ ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੋ

COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:



ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਜ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਡ ਸੈਿਨਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ
ਸਤਹ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਤ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਾਫ ਅਤੇ
ਸੈਿਨਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ



ਖ ਸੀ ਕਰਨ ਜ ਿਛੱ ਕ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਿਟਸ਼ੂ ਜ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱ ਕੋ
ਇਹ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ ਚ ਜੋਖ਼ਮ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ/ਜ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰੀ

ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ COVID-19 ਦੇ ਕਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਘਰ , ਸਕੂਲ , ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਉਨ ਮੁੱ ਖ
ਗੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ।
ਇਹ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ:




ਿਕਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੁੱ ਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਮਲੋ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ
ਬਾਰੀਆਂ ਜ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਜੇ ਿਕਤੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ
ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲੋ ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਾਰ , ਬੱ ਸ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱ ਡੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁੱ ਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਏ ਹਨ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰੰਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਿਨਯਿਮਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਿਤੰ ਨ ਲੋ ਕ

ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ ਨੂੰ COVID-19 ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਮੁਫਤ
ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਲਾਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ:



ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਸ ਇਹ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ ਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱ ਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ PCR ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਸੱ ਟਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ
ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਚਰਣ ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰੰਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ PCR ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਕ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਿਦਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰ ਪਰਕ ਵਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਸੱ ਟਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ PCR ਜ ਚ ਬੁਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ।
ਂ ਪੋਟੈਕਟ)
ਸੰ ਪਰਕ ਟੇਿਸੰ ਗ (ਟੈਸਟ ਐਡ

ਂ ਪੋਟੈਕਟ ਪੁਸ਼ਟੀਿਕਤ COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ
ਸਾਡੀ ਸੰ ਪਰਕ ਟੇਿਸੰ ਗ ਪਣਾਲੀ ਟੈਸਟ ਐਡ
ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਹੈ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਟਲਡ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰੋ ਐਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ
ਜ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ ਿਕਿਰਆ ੀਲ ਹੈ।

ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸ ਹੋਰ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਿਜਸ ਦਾ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿਸੱ ਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ (ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ)

ਪੱ ਬ, ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖੁੱ ਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਤੁਸ

ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਜ ਚੈ ਕ-ਇਨ

ਸਕੌ ਟਲਡ ਐਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਤੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਦ ਤਕ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ
ਤੁਸ :




ਖਾ ਜ ਪੀ ਨਹ ਰਹੇ ਹੋ (ਬੈਠ ਹੋਣ ਜ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ)

ਨੱਚ ਨਹ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਿਵੱ ਚ)

ਵਪਾਰ ਦਾ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਸਲਾਹ
ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਿਕਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਸ
ਦੁਆਰਾ:



ਟੇਬਲ ਜ ਟੇਕਅਵੇ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਕਤਾਰ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ

ਕੰ ਮ ਤੇ ਜਾਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ COVID-19 ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲ ਕਣ ਨੂੰ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋ ਕ, ਜੋ ਘਰ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਣ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰ ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ

ਿਵੱ ਚ, ਲਚਕੀਲਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ
ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:



ਘਰ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ

ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਿਮਆਂ
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਉਦ ਤਕ ਕੰ ਟੀਨ ਅਤੇ ਗਿਲਆਿਰਆਂ ਵ ਗ, ਕੰ ਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਿਜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ (ਜਦ ਤਕ ਛੋਟ ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ ਸਕੋਿਟਸ਼ ਟਾਪੂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ COVID-19
ਜ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਰ

ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕੁਝ ਿਨਯੰ ਤਣ ਿਵਦੇਸ਼ ਤ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:




ਉਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਿਨਯਮ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਤੇ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਉਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸ ਸਕੋਟਲਡ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰ ਚ ਜ ਦੇ ਹੋ

ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਉਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵ ਨਹ ਹਨ ਜੋ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਬਡ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਤ ਿਬਨ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਿਸਰਫ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਜ ਹੋਰ ਪਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ/ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਿਵਚਲੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ) ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰ ਡਲੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਿਵਆਹ, ਿਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ, ਸੰ ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ
ਸੰ ਿਖਆਵ

ਉਨ ਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਸੰ ਿਖਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵ ਨਹ ਹਨ ਜੋ ਿਵਆਹ , ਿਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਤੇ

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਲਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਨਾਮਕਰਨ, ਸਾਲਿਗਰਾ ਦੇ
ਜਸ਼ਨ, ਬਾਰ ਿਮਟਜ਼ਵਾ ਅਤੇ ਬੈਟ ਿਮਟਜ਼ਵਾ।
ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣਾ
ਸਮਾਰੋਹ/ਸੇਵਾ

ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹੇਠ ਤ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰੋਹ/ਿਵਆਹ ਦੇ ਸੇਵਾ ਿਹੱ ਸੇ, ਿਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ (ਜਦ ਤਕ ਛੋਟ ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ) ਦੁ◌ੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:



ਸਮਾਰੋਹ ਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ ਸ਼ਰਧ ਜਲੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਵਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ
ਤੁਸ ਇਨ ਹਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ
ਤੇ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ਸਕੀਨ ਜ ਵੰ ਡ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਜ ਿਸਿਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਇੱ ਕ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਕੇ

ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਮਾਣ (ਜ ਮਿਹਮਾਣ ) ਦੋਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਉਸ
ਸਮ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸ ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਖਾਣ ਜ ਪੀਣ ਲਈ, ਜ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ
ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਹ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ
ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ , ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਆਯੋਿਜਤ
ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ:



ਕੁਝ ਖਾ ਜ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ)

ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਿਵਆਹ ਦੀਆਂ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ)

ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਪਦਰਸ਼ਨ

ਸੰ ਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਖੇਡ ਵ ਗ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 18 ਸਾਲ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਵੱ ਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ - ਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ - ਉਸ
ਨੂੰ ਇਹ ਪਮਾਣ ਿਕ ਉਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ ਇਹ ਪਮਾਣ ਿਕ ਉਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ,

ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਕਵ
ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੂਰੀ
ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣਾ
ਅਦਾਕਾਰ , ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰ ਡਲੀ ਦੇ ਮਬਰ ਵ ਗ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਕਾਰੀ
ਅਦਾਕਾਰ , ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰ ਡਲੀ ਦੇ ਮਬਰ ਵ ਗ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਜ ਅੰ ਦਰਲੇ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ:


ਉਹ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜ




ਉਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੰ ਡ ਹੈ, ਜ

ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਪਦਰਸ਼ਨ ਜ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗਾ - ਪਰ ਪਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ
ਰਿਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱ ਠ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮਬਰ ਹੋਣਾ
ਉਨ ਲੋ ਕ ਦਾ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਸਮਾਿਜਕ ਇਕੱ ਠ
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ, ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜ ਇੱ ਕ ਪੈਨਲ ਮਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਸੰ ਮੇਲਣ ਤੇ)। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ:
 ਉਹ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਤ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜ


ਉਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੰ ਡ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਪਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਜੇ ਦੂਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਜ
ਿਕਸੇ ਵੰ ਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ ਲੋ ਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰ ਦ ਦੇ ਿਚਿਕਤਸਕ

ਜਦ ਤੁਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰ ਦ ਦੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਵ ਗ ਦੇ NHS ਿਸਹਤ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਾਰਨ ਿਕ ਿਕ

ਅਸ ਇਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਰਹੇ

ਹ , ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨ ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ

COVID-19 ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ ਿਬਮਾਰ ਿਸਹਤ ਦੇ ਪਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੂਰੀ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ

ਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ

ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਿਜਕ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ (ਪੁਸਤਕਾਲੇ , ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਕਦਰ ਸਮੇਤ)

ਕੁਝ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ ਕਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤ ਪਿਹਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਲਨ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਘਿਟਆ ਸਮ ਅਤੇ ਬੁਿਕੰ ਗ ਪਣਾਲੀਆਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ

ਜੇ ਤੁਸ ਖੁਦ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਉਨ
ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ready.scot/coronavirus/get-help ਤੇ Ready Scotland ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਿਵੱ ਖੀ ਯੋਜਨਾਵ

ਅਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਕ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਵ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ NHS ਸਰਦੀ
ਦੀ ਅਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਾਤ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

