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ਸਾਰ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 23 ਪਰਵਰੀ 2021 ਨੂੂੰ ਸਹੀ ਹ। ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.gov.scot/coronavirus - ਤੋਂ ਈ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹ- ਟੂੰਕ 'ਤ ਕਟਿੱਕ ਕਰ।
ਸਾਡਾ ਯਣਨੀਤਕ ਇਯਾਦਾ ਵਾਇਯਸ ਨੂੰ ਸਬ ਤੋਂ ਹੇਠਰੇ ੱ ਧਯ ਤੱ ਕ ਦਫਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਯੱ ਖਣ ਦਾ ਫਣਣਆ ਹਇਆ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਣਕ ਅਸੀਂ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਯੇ ਸਧਾਯਣ ਣ ੂੰ ਦਗੀ ਣਵਚ ਵਾਸ ਣਰਜਾਉਣ ਦੀ ਕਣ਼ਿ਼ਿ ਕਯਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਛੇ ਭੱ ਖ ਸਾਧਨ ਹਨ:







ਸਾਡੇ ਟੀਕਾਕਯਣ ਰਗਯਾਭ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਤੇ ਣਵਹਾਯਕ ਯਰ ਆਉਟ
ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਰਟੈਕਟ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਰਬਾਵ਼ਿਾਰੀ ਵਯਤੋਂ
ਵਾਇਯਸ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਯ ਨੂੰ ਯਕਣ ਰਈ ਅਨਾਤਕ ਸਯੱ ਣਖਆ ਉਾਅ (ਣਨਮਭ ਅਤੇ ਭਾਯਗਦਯ਼ਿਨ) ਰਾਗ ਕਯਨਾ
ਵਾਇਯਸ ਦੇ ਆਮਾਤ ਦੇ ਜਖਭ ਨੂੰ ਰਫੂੰਣਧਤ ਕਯਨ ਰਈ ਰਬਾਵ਼ਿਾਰੀ ਉਾਅ
ਣਵਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਯਫਾਯਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਯੱ ਣਖਆ ਦੇ ਉਾਵਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਣਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਨਾ
ਸੂੰ ਕਟ ਦੇ ਨਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਯ ਕਯਨ ਰਈ ਦੇਖਬਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ

ਇਨਹਾਂ ਸਾਣਯਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਵਯਤਣ ਦੀ
ਵਚਨਫੱ ਧਤਾ ਰਵੇਗੀ।

ਯਯਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਯਦਾਯ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ ਕੂੰ ਭ ਕਯਨ ਰਈ ਸਾਡੇ ਸਾਣਯਆਂ ਤੋਂ

ਇਸ ਅਨਖੇ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਯੱ ਣਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਯਨ ਤੇ ਸਕਾਟਰੈਂ ਡ ਦੀ ਸਯਕਾਯ ਦਾ ਣਧਆਨ ਕੇਂਣਦਰਤ ਣਯਹਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਯੀ ਯਹੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਅਰੱਗ-ਥਰੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਈ ਮਗਤਾ ਨੂੰ ਯੀਅਰ ਣਰਣਵੂੰ ਗ ਵੇ ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹ ਅਤੇ
ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਸੀਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦੇ ਮਗ ਫਣਾ ਯਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਣਯਟੀ ਨੂੰ ਕੂੰ ਭ
ਣਵਚਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹਯ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਬਗਤਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਸ਼ਿਕਤ ਕਯਾਂਗੇ ਜ ਭ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯ ਯਹੇ ਹਨ।
ਯਣਨੀਤਕ ਪਰੇਭਵਯਕ ਕਾਯਫਾਯ ਪੂੰ ਡ ਇਸ ਣਵੱ ਤੀ ਵਯਹੇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੀ ਕਾਯਫਾਯਾਂ ਰਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਜਾਯੀ
ਯੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਯਫਾਯਾਂ ਰਈ ਣਵਆਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭੀਣਖਆ ਕਯਨਾ ਜਾਯੀ ਯੱ ਖਾਂਗੇ। ਉਰੱਫਧ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਯੇ
ਨਵੀਨਤਭ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤੇ ਅਡੇਟਟ findbusinesssupport.gov.scot ਵੈਫਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦੇ ਦਯਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਯੱ ਣਖਅਤ ਸਕਾਟਰੈਂ ਡ ਰਈ FACTS (ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ਣਰੂੰਕ ਤੇ ਕਣਰਕ ਕਯ) ਉਾਵਾਂ
ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦੇ ਹ ਣਵਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਯਫਾਯਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਹਯ ਭ ਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਭ ਮਾਤਯਾ ਖੇਤਯ ਦੇ ਫਾਹਯੋਂ ਸਕਾਟਰੈਂ ਡ ਆਉਣ ਵਾਰੇ ਰ ਕਾਂ ਰਈ ਅੂੰ ਤਯਯਾ਼ਿਟਯੀ ਮਾਤਯਾ ਅਤੇ ਕਆਯੂੰ ਟੀਨ 'ਤੇ
ਾਫੂੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭ ਫਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਯਨਾਵਾਇਯਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯ ਣਜਨਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਭਣਾ ਕਯ ਯਹੇ ਹਾਂ ਇੱ ਕ ਭਹੱ ਤਵਯਨ ਚਣਤੀ ਫਣ ਗ ਹਨ। ਖਾਸ
ਕਯਕੇ, ਹਣ ਦੇ ਰਬਾਵ਼ਿਾਰੀ B.1.1.7 ਯ ਦੀ ਵਧੀ ਹਈ ਰਸਾਯਣਤਾ ਗਤੀਣਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਣਟੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਰਹਣਾ ਭ਼ਿਕਰ
ਫਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਣਕ R ਨੂੰਫਯ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਯੱ ਖਦੇ ਹ ਅਤੇ ਵਾਇਯਸ ਨੂੰ ਦਫਾ ਣਦੱ ਤਾ ਣਗਆ ਹੈ। ਣਸੱ ਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ
ਉਭੀਦ ਕਯਦੇ ਹਾਂ ਣਕ ਇਸ ਭਜਦਾ ਤਾਰਾਫੂੰ ਦੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਖਰਹਣਾ ਣਛਰੇ ਗਯਭੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਰੋਂ ਵਧੇਯੇ ਣਨਮਣਭਤ ਅਤੇ ਵਧੇਯੇ
ਸਾਵਧਾਨੀਯਵਕ ਯਹੇਗਾ: ਇਹ ਇਸ ਸੱ ਚਾਈ ਨੂੰ ਦਯਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਣਕ ਅਸੀਂ ਣਫਰਕਰ ਉਸੇ ਵਾਇਯਸ ਨਾਰ ਨਣਜੱ ਠ ਯਹੇ ਹਾਂ।
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ਸਾਡੀਆਂ ਭਢਰੀਆਂ ਰਾਥਣਭਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ ਦੇ ਸਝਾ ਗ ਕਰਭ ਨੂੰ ਯ ਯੇਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਼ਿਯਆਤ ਣਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਯਾ਼ਿਟਯੀ
ਅਧਾਯ ਅਤੇ ਬਗਣਰਕ ਤਯ ‘ਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ੱ ਧਯਾਂ ਤੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਯਦੇ ਹਾਂ ਣਕ ਰ ਕ, ਕਾਯਫਾਯ ਅਤੇ ਹਯ
ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸਧਾਯਣਤਾ ਦੇ ਫਹਤ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਸੂੰ ਬਾਵਤ ਭਾਯਗ ਨੂੰ ਣਫਹਤਯ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ ਸਭਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ
ਣਚੱ ਤਯ 1 ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਣਕ ਣਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਯੱ ਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ੜਾਵਾਂ ਦਆਯਾ ਦਯਸਾਇਆ ਣਗਆ
ਹੈ।

ਟ ਿੱ ਤਰ 1: ਰਣਨੀਤਕ ਪਰਮਵਰਕ ਦੀ ਪਟ ੂੰ ਗ

ਸਕਾਟਰੈਂ ਡ ਦੀ ਸਯਕਾਯ ਨੇ ਹਭੇ਼ਿਾਂ ਇਹ ਸੱ ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਣਕ ਅਸੀਂ ਣਸੱ ਣਖਆ ਅਤੇ ਅਯਰੀ ਰਯਣਨੂੰਗ ਅਤੇ ਚਾਈਰਡ ਕੇਅਯ
ਅਤੇ ਸਕਰਾਂ ਰਈ ਇੱ ਕ ਚਯਨਫੱ ਧ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤਯਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਣਹਰਾਂ ਹੀ ਼ਿਯ ਹ ਚੱ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਰ ਣਵਚ
ੜਹਾਈ ਕਯਨ ਤੇ ਵਾਸ ਆਉਣ ਦੇ ਅਗਰਾ ੜਾਅ ਰਈ ਮਜਨਾਫੂੰ ਦੀ 15 ਭਾਯਚ ਤੋਂ ਹਵੇਗੀ। ਉਸ ਤਾਯੀਖ ਤੋਂ - ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ
ਨਵੇਂ ਸਫਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਫਾਯਾ ਣਵਚਾਯ ਕਯਨ ਰਈ ਭਜਫਯ ਨਹੀਂ ਕਯਦੇ - ਰਾਇਭਯੀ 4 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਸਾਯੇ ਫੱ ਚੇ
ਯੇ ਸਭੇਂ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਸਕਰ ਵਾਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਇਭਯੀ ਸਕਰ ਦੇ ਸਾਯੇ ਫੱ ਚੇ ਨਾ਼ਿਤੇ ਅਤੇ ਸਕਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੇ ਕਰੱਫ
ਸਭੇਤ, ਣਨਮਣਭਤ ਫੱ ਣਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਬਾਰ ਣਵਚ ਵਾਸ ਆਉਣ ਦੇ ਮਗ ਹਣਗੇ।
15 ਭਾਯਚ ਤੋਂ, ਸਾਯੇ ਸੈਕੂੰਡਯੀ ਣਵਣਦਆਯਥੀ ਦਨੋਂ ਉੱਚ ੱ ਧਯੀ ਣਯਭਟ ਰਯਣਨੂੰਗ ਅਤੇ ਕਝ ਸਕਰ-ਅੂੰ ਦਯ ਣਸੱ ਣਖਆ ਰਾਤ
ਕਯਨਗੇ - ਇੱ ਕ ਸੱ ਼ਿਟ ਉਭੀਦ ਦੇ ਨਾਰ ਣਕ ਸੈਕੂੰਡਯੀ ਸਕਰ ਦੇ ਸਾਯੇ ਣਵਣਦਆਯਥੀ ਈਸਟਯ ਦੀਆਂ ਛੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਅਦ
ਯੇ ਸਭੇਂ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਸਕਰ ਆਉਣਗੇ।
ਸਕਰ ਵਾਸੀ ਰਈ ਚਯਨਫੱ ਧ ਹੂੰ ਚ ਣਦਰੜਤਾ ਨਾਰ ਸਾਡੇ ਦਆਯਾ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਹਯ ਦੀ ਸਰਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਯਤ ਹੈ।
ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਫੱ ਣਚਆਂ ਨੂੰ ਣਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਬਵ ਹ ਸਕੇ ਸਕਰ ਵਾਸ ਣਰਆਉਣਾ ਇਹ ਸਬ ਤੋਂ ਉੱਤਭ ਅਤੇ ਣਟਕਾਊ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ
ਤਯੀਕਾ ਹੈ
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ਅਸੀਂ ਣਯ਼ਿਤੇਦਾਯਾਂ/ਦਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਯਣਭਆਨ ਸਾਯਥਕ ਸੂੰ ਯਕ ਦੀ ਸਹਰਤ ਰਈ ਭਾਯਚ ਦੇ ਅਯੂੰ ਬ ਤੋਂ ਕਝ
ਕੇਅਯ ਹਭ ਖਰਹਣ ਦਾ ਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਰਾਂਣਕ, ਕੇਅਯ ਹਭ ਣਵਣ ਟ ਦੇ ਖਰਹਣ ਦੇ ਨਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦਾ ਭਤਰਫ ਹੈ ਣਕ ਭਾਯਚ ਦੇ ਅੱ ਧ ਤੋਂ ਣਹਰਾਂ
ਾਫੂੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਯ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਫਹਤੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਯਅਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਯਦੇ ਹਾਂ ਣਕ ਘਯ ਣਵਚ ਯਣਹਣ ਦੀ
ਭਜਦਾ ਯਯਤ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਹਾਡੇ ਕਰ ਘਯ ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਕਈ ਉਣਚਤ ਕਾਯਨ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦਾ, ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਅਰੈਰ ਦੇ ਅਯੂੰ ਬ ਤਕ
ਰਾਗ ਯਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜ ਅਸੀਂ ਵਧੇਯੇ ਨਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰ ਵਾਸ ਣਰਆਉਣ ਰਈ ਇਕ ਉਣਚਤ ਹੈੈੱਡਯਭ ਫਣਾ ਸਕੀ।
ਣਕਸੇ ਵੀ ਤਫਦੀਰੀ ਦਾ ਸਭਾਂ ਣਹਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਤਯੀਕਾਂ ਦਆਯਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਫਤ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਆਯਾ ਸੂੰ ਚਾਣਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਹੱ ਤਵਯਨ ਹੈ ਣਕ ਅਸੀਂ ਫਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਬਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਰਈ ਸਭੀਣਖਆਵਾਂ ਦੇ ਣਵਚਕਾਯ ਕਾਫੀ ਸਭਾਂ
ਛੱ ਡੀ।
ਣਨਯਧਾਯਤ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ, ਅਸੀਂ ਣਪਯ ਬਗਣਰਕ ਤਯ ਤੇ ਵੱ ਖਯੇ ੱ ਧਯਾਂ ਦੀ ਹੂੰ ਚ ਵੱ ਰ ਵਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਕਯਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਵਾਇਯਸ ਸਕਾਟਰੈਂ ਡ ਣਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਣਸਹਤ ਰਈ ਭਹੱ ਤਵਯਨ ਖ਼ਤਯਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦਾ। ਣਕਉਂਣਕ ਟੀਕਾਕਯਨ ਯਰ
ਆਉਟ ਰਸਾਯਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ਣਸਹਤ ਦੀ ਯੱ ਣਖਆ ਰਈ ਭਹੱ ਤਵਯਨ ਹਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਭਜਦਾ ਮਜਨਾ ਇਹ ਹੈ
ਣਕ ਸਾਡੇ ਦਆਯਾ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਸਾਯੇ JCVI (ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤ ਰਗ ਰਟਤਰਿੱ ਟਿਆ ਫਾਰ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਮਟੀ)1-9 ਰਾਥਣਭਕਤਾ
ਸਭਹ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ੇ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਣਹਰਾਂ ਣਕ ਸਕਾਟਰੈਂ ਡ ਣਵੱ ਚ ਯੀ ਤਯਹਾਂ ਫਦਰਵੇਂ ੱ ਧਯਾਂ ਤੇ ਵਾਸ
ਜਾਣਾ ਸਯੱ ਣਖਅਤ ਯਹੇ।

ਟ ਿੱ ਤਰ 2: ਾਫੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ ਯਜਨਾਫਿੱ ਧ ਘਟਾਉਣਾ
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ਣਜਵੇਂ ਣਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਭ ਚੱ ਕਦੇ ਹਾਂ, ਣਨਯੂੰ ਤਯ ਟੈਸਣਟੂੰ ਗ, ਟੀਕੇ ਦਾ ਰਗਾਉਣਾ, ਸਯਹੱ ਦ ਤੇ ਉਾਅ ਅਤੇ ਰ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਯਫਾਯਾਂ ਨੂੰ ਸਯੱ ਣਖਆ ਉਾਵਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨ ਣਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਈ ਕੂੰ ਜੀ ਹਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਣਨ਼ਿਣਚਤ ਕਯਨ ਦੀ
ਕਣ਼ਿ਼ਿ ਕਯਾਂਗੇ ਣਕ ਇਹ ਉਕਯਣ ਨੇ ਰਬਾਵ਼ਿਾਰੀ ਹਣ ਣਜੂੰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਯ ਵਾਇਯਸ ਨੂੰ ਦਫਾਉਣ ਰਈ ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੂੰ ਭ ਕਯੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਯੇ ਆਣੀ ਬਣਭਕਾ ਣਨਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਆਖਯਕਾਯ ਅਸੀਂ ਉਸ ੜਾਅ 'ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਣਜੱ ਥੇ ਹਾਰਾਂਣਕ COVID-19 ਦੇ ਯੀ ਤਯਹਾਂ ਅਰ  ਹਣ ਦੀ
ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਯ ਾਨਾ ਣ ੂੰ ਦਗੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਣਵਘਨਕਾਯੀ ਰਬਾਵ ਨੂੰ ਯਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਣਸਹਤ
ਰਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੂੰ ਬੀਯ ਖ਼ਤਯਾ ਨਹੀਂ ਭੂੰ ਣਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਾਂਣਕ, ਇਸ ੜਾਅ 'ਤੇ ਹੂੰ ਚਣ ਰਈ, ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਰਣਤਫੂੰ ਧ ਦੀ
ਯਣਨੀਤੀ ਯਯੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਰ ਦੀ ਕਦਯ ਕਯਦੇ ਹਾਂ ਣਕ ਸਕਾਟਰੈਂ ਡ ਣਵਚ ਹਯ ਕਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਣਕ ਚੀ ਾਂ ਕਦੋਂ ਭੜ ਤੋਂ
ਸਧਾਯਣ ਭਣਹਸਸ ਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ “ਨਵਾਂ ਸਧਾਯਣ” ਣਕਸ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਣਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਇਯਸ ਦਆਰੇ ਦੀ ਅਣਨ਼ਿਣਚਤਤਾ ਦੇ
ਭੱ ਦੇਨ ਯ, ਕਈ ਵੀ ਇਸ ੜਾਅ 'ਤੇ ਉੱਤਯਾਂ ਫਾਯੇ ਯਾ ਬਯਸਾ ਨਹੀਂ ਕਯ ਸਕਦਾ। ਯ ਬਣਵੱ ਖ ਵੱ ਰ ਦੇਖਦੇ ਹ, ਅਸੀਂ ਆਸ
ਅਤੇ ਉਭੀਦ ਕਯਦੇ ਹਾਂ ਣਕ ਟੀਕਾਕਯਣ ਰਗਯਾਭ COVID ਨਾਰ ਜੜੀ ਅਸਵੱ ਸਥਤਾ ਅਤੇ ਭਤ ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਭਹੱ ਤਵਯਨ ਯ
ਣਵੱ ਚ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਉਚਾਯ ਵੀ ਉੱਬਯ ਯਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਣਵਕਣਸਤ ਹੂੰ ਦੇ ਯਣਹਣਗੇ ਜ COVID ਦੇ ਣਸੱ ਧੇ ਨਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹਯ
ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੇ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਯਾਤਭਕ ਘਟਨਾਕਰਭਾਂ ਦਾ ਭਤਰਫ ਇਹ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਣਕ COVID ਹਣ ਸਕਾਟਰੈਂ ਡ ਣਵੱ ਚ
ਜਨਤਕ ਣਸਹਤ ਰਈ ਗੂੰ ਬੀਯ ਖ਼ਤਯਾ ਨਹੀਂ ਫਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਰਾਂਣਕ ਇਹ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹੈ ਣਕ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਣਸਹਤ ਦੀ
ਣਚੂੰ ਤਾ ਯਹੇਗਾ: ਇੱ ਕ ਸਭਾਜ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਸਾਡੀ COVID ਦੇ ਨਾਰ ਸਥਾਈ ਣਵ਼ਿੇ਼ਿਤਾ ਦੇ ਤਯ ਤੇ ਯਣਹਣ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਹਾਰਾਂਣਕ ਸਾਨੂੰ ਕਝ ਜਨਤਕ ਣਸਹਤ ਉਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਕਯਨਾ ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਣਵੱ ਖ ਣਵੱ ਚ ਪੈਰਣ ਦੇ ਜਖਭ ਰਤੀ ਸਚੇਤ
ਯਣਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਭ ਤਯ ਤੇ ਾਫੂੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਭੀਦ ਕਯ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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