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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19): ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅੱਪਡੇਟ - ਨਵੰਬਰ 2021 
 

ਸਾਡਾ COVID-19: ਰਣਨੀਤਕ ਫਰੇਮਵਰਕ  ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਹ ੰਚ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ 

ਤਿੱਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Strategic Framework in June 2021, ਵਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀ ਾਂ 
ਜ ਲਾਈ ਅਤ ੇਅਗਸਤ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵ ਿੱਲ ਵਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਵਖਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਕਵਰੇਜ ਵਵਿੱਚ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਕੇਸ ਅਿੱਜ ਉਿੱਚੇ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣ ੇਹਏੋ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਡੇ NHS ਨ ੰ  ਬਹ ਤ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਚਿੱਲ ਰਹ ੇਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਨ ੰ  ਵਧਾ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀ ਾਂ ਅਿੱਗੇ ਇਿੱਕ ਚ ਣਤੌੀਪ੍ ਰਨ ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, 
ਇਨਫਲ ਐਾਂਜਾ ਸੀਜਨ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੌਜ ਦਾ ਬ ਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਇਹਨਾਾਂ ਅਗਾਊਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ COVID-19 ਕੇਸਾਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਰਣਨੀਤਕ ਫਰੇਮਵਰਕ 
ਦਾ ਇਹ ਅਪ੍ਡੇਟ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਹ ੰਚ ਨ ੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਹ ੰਚ ਨ ੰ  
ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਸਮ ਵਹਕ ਯਤਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ, ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 
ਕਰਨ, ਅਤ ੇਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤ ੇਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 
 

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਿਤੀ ਅਤ ੇਭਵਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਦਰਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਵਚਾਰ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ, ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ 
ਵਕ ਸਾਡੇ COVID-19 ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਇਰਾਦਾ ਉਵਚਤ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ: 
"ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨ ਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਕ 
ਅਸੀ ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਵਬਹਤਰ ਭਵਵਿੱਖ ਲਈ ਮ ੜ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।" 
 

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਕ ਸਾਡੀਆਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀਆਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ 
ਨ ਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਜਰ ਰੀ ਅਤੇ ਅਨ ਪ੍ਾਤਕ ਰਵਹੰਦੀਆਾਂਹਨ, ਅਸੀ ਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨ ੰ  ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ 
ਪ੍ੜਾਅ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਬਹਤਰ, ਵਨਰਪ੍ਿੱਖ ਅਤ ੇਹਵਰਆਲੀ ਭਰਪ੍ ਰ ਭਵਵਿੱਖ ਲਈ ਮ ੜ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਿਤੀ 
ਵਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਿ ਬਣਾਵਾਾਂਗੇ। ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਾਾਂ ਸਾਡੇ 
ਰਣਨੀਤਕ  ਾਾਂਚੇ ਦੇ ਛੇ ਤਿੱਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 
 

ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ12-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਤਿੱਕ ਫੈਲ 
ਵਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਬ ਸਟਰ ਜੈਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਬ ਸਟਰ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਹ ਣ ਸਾਡੇ ਹ ਣ 
ਤਿੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੇ ਇਨਫਲ ਐਾਂਜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ ਰ  ਹ ੋਵਰਹਾ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨ ੰ  ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਅਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤ ੇਸਾਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (JCVI) ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 40 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਬ ਸਟਰ 
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ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਮ ਲਾਕਾਤਾਾਂ ਬ ਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।   ਨਾਲ 
ਹੀ, 16 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨ ੰ  ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦ ਜੀ ਖ ਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਟੈਸਟ ਅਤ ੇਸੁਰੱਖਿਆ 
ਟੈਸਟ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਪ੍ਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖੇਗਾ।  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਿੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ੜਾਅ ਤੋਂ ਸਿਾਨਕ COVID ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਵਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਟੈਸਵਟੰਗ ਦੇ ਤਿੱਤ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਵਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਰਵਹਣਗ ੇ- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਲੀਵਨਕਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਅਤ ੇਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਵਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟੈਸਵਟੰਗ।  ਜੀਨੋਵਮਕ ਕਰਮ ਅਤ ੇਵਨਗਰਾਨੀ (ਗੰਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 
ਸਮੇਤ) ਦੀ ਸਮਰਿੱਿਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਖ ਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਾਂ ਗੰਭੀਰ 
ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਚੰਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰ ਪ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 
 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ 
ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਵਨਯੰਤਰਣ ਵਵਚ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲੋੜਾਾਂ ਲਾਗ  ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਜਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਨਤਕ 
ਸੈਵਟੰਗਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਟਰਾਾਂਸਪ੍ੋਰਟ (ਉਨਾ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ) ਵਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਵਚਹਰਾ  ਿੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕ ਝ ਉਿੱਚ ਸੰਚਾਰ-
ਜੋਖਮ ਸੈਵਟੰਗਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਸੇ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲੋੜਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਲੋਕਾਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਿੱਕ 
ਸੀਮਾ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸਕ ਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ ਰਿੱਵਖਆ 
ਉਪ੍ਾਅ। ਸ ਮੇਲ ਵਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ 'ਬੇਸਲਾਈਨ ਉਪ੍ਾਅ' ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਇਕਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇ
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਮੀਵਖਆ ਅਧੀਨ ਰਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਜਰ ਰੀ ਅਤ ੇਅਨ ਪ੍ਾਤਕ ਬਣੇ ਰਵਹਣ। ਜੇ 
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਗੜਦੀ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ 
ਪ੍ਰਸਾਵਰਤ ਅਤ ੇਨ ਕਸਾਨਦੇਹ ਰ ਪ੍ - ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਿਤੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ 
ਅਨ ਪ੍ਾਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਵੋਾਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀ ਾਂ 
ਸਾਬਤ ਹਵੋੇਗਾ ਪ੍ਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਛੇਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ 
ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਆਯਾਤ ਦੇ ਜੋਿਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ 
ਅਨ ਪ੍ਾਤਕ ਸਰਹਿੱਦੀ ਉਪ੍ਾਅ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਵਰ ਿੱਧ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰ ਪ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਵਰ ਿੱਧ ਘਟਾਉਣ 
ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਟੀਕਾਕਰਨ, ਟੈਸਵਟੰਗ, ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਕ ੇਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨ ੰ  
ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤ ੇਮਾਰਕੀਵਟੰਗ, 
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰ ਪ੍ਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇਸ ਸਾਾਂਝ ੇਯਤਨ ਵਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖਾਾਂਗੇ।  ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਵਨਯਤੰਰਣ ਵਵਚ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬ ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 
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ਸੰਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੇਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਹ ੰਚ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮ ਿੱਖ ਤਿੱਤ ਸੰਕਟ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ, ਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ COVID-19 ਅਤ ੇ'ਲੌਂਗ COVID' ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਵਿੱਚ 
ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਤਰਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਨ ਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਿਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਵਿਕਤਾ ਅਤ ੇਵਵਆਪ੍ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ। ਸ ਮੇਲ ਵਵਿੱਚ, 
ਅਤ ੇਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਲੋਕਾਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰੰਤਰ ਯਤਨਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਮਰਿਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ 
ਵਕ ਇਹ ਉਪ੍ਾਅ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਵਆਪ੍ਕ ਨ ਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਵਧਆਨ COVID-
19 ਵਰਕਵਰੀ ਵਿੱਲ ਵੀ ਮੋੜਦੇ ਹਾਾਂ। 
 

ਭਖਵੱਿ ਵੱਲ ਦਿੇਣਾ 
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਵਕ ਪ੍ ਰ ੇਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ, ਕਾਰਬੋਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਸੰਸਿਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵਨਰੰਤਰ ਯਤਨਾਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਦ ਆਰਾ 
ਸਮਰਿਤ ਇਹ ਉਪ੍ਾਅ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਵਆਪ੍ਕ ਨ ਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਟਕਾਊ 
ਵਰਕਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਵਬਹਤਰ ਅਤ ੇਵਨਰਪ੍ਿੱਖ ਭਵਵਿੱਖ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ: 

• ਚੰਗੀਆਾਂ, ਗਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਨਰਪ੍ਿੱਖ ਕੰਮ; 
• ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਵਵਿੱਤੀ ਸ ਰਿੱਵਖਆ; ਅਤ ੇ
• ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ। 

 

ਸਾਨ ੰ  ਭਵਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਵਸਿੱਖਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰਾਾਂਗ ੇ- ਸਾਡੀ ਆਗਾਮੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ ਿੱਛਵਗਿੱਛ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਵਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਕਉ ਾਂ, ਅਤ ੇਭਵਵਿੱਖ ਵਵਿੱਚ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਵਬਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ 
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
 

COVID-19 ਦੇ ਭਵਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬ ਸਟਰ ਟੀਕ ੇਲਗਾਉਣ, ਵਨਗਰਾਨੀ, ਵਨਗਰਾਨੀ 
ਅਤ ੇਵਨਦਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਟੈਸਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਪ੍ਾਅ (ਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਾਂ 
ਸਮੇਤ), ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਵਿੱਚ ਸ ਧਾਰ, ਵਧ ੇਹੋਏ ਸਫਾਈ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ, ਸਵੈਇਿੱਛਤ ਪ੍ਵਹਨਣ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਚਹਰ ੇਨ ੰ   ਿੱਕਣਾ, ਅਤੇ ਛ ਤ ਦੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਹਣੋ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣਾ। 
 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਵਵਵਹਾਰਾਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਵਆਪ੍ਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ, ਸਮਾਵਜਕ ਅਤ ੇਆਰਵਿਕ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, COVID-19 ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਵਜਆਦਾਤਰ 
ਹ ਣ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਮੌਜ ਦ ਹਨ, ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀ ਾਂ ਵਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹ ਵਕੰਨੇ 
ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਵਜੰਦਗੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਧਾਰਣਤਾ ਵਕਵੇਂ ਵਲਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਕ ਝ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱਚ ਜਰ ਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਸ ਰਿੱਵਖਆ 
ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਚੰਗ ੇਉਪ੍ਾਅ ਸਾਨ ੰ  ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 


