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ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਤ ਪੜਾਅ ਕ ੱਚ ਅਤ ੇ ਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦ ੇਰਾਹ 'ਤ ੇ

ਚਲੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦਆੁਰਾ ਅਤ ੇਨ ੇਂ ਇਲਾਜਾਂ ਕ ੱਚ ਸੰਭ  ਹਇੋਆ ਹੈ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾ  

ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। COVID-19 ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਕਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਕ 

ਸਾਡੇ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆ ਂਕ ੱਚ ਜਾਂਦ ੇਹੋਏ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। 
 

ਭਵਵੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 
 

ਅਸੀਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜ ੇਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸੀਮਤ ਅਤ ੇਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਕਮਊਕਨਟੀ ਦ ੇਲਾਹ ੰੇਦ ਪਰਭਾ , ਪਰਭਾ ੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ  ਧਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਕ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ  ਾਤਾ ਰਣਾਂ ਲਈ 

ਕਨਯਕਮਤ ਅਨੁਕ ਲਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।  
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਕਥਤੀ ਅਤੇ ਭਕ ੱਖ ਦ ੇਸੰਭਾ ੀ ਕਦਰਸਾਂ ਦ ੇਸਾਡ ੇਕ ਚਾਰ ਦ ੇਮੱਦਨੇ਼ਿਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਰਣਾ ਲੈਂਦ ੇਹਾਂ ਕਕ 

ਸਾਡੀ COVID-19 ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਇਰਾਦ ੇਨ ੰ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਸਾਂਤ ਪੜਾਅ ਨ ੰ  
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਦਕਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕ ੱਚ ਹਾਂ:  
 

COVID-19 ਦਾ ਪਰਭਾ ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱ ਖ ਤਰੌ 'ਤ ੇਅਨੁਕ ਲਨ ਅਤ ੇਕਸਹਤ ਉਪਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ 

ਸਾਡੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤ ੇਕਰਕ ਰੀ ਨ ੰ  ਮ਼ਿਬ ਤ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਹਤਰ ਭਕ ੱਖ ਲਈ ਮੁੜ ਕਨਰਮਾਣ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  
 

ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਦਬਾਉਣ 'ਤ ੇਘੱਟ, ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ 'ਤ ੇਕ਼ਿਆਦਾ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਸੰਸੋਕਧਤ ਰਣਨੀਤਕ ਇਰਾਦਾ ਇਹ  ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਕ COVID-19 ਦ ੇਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਼ੰੁਿਮ ੇਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕ ਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ ੇਾ ਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਤੀਜ ੇਸੈਕਟਰ, ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਅਤ ੇਕ ਅਕਤੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਸਾਂਝੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਕਰਆ ਂਦਾ COVID-19 ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਚਕੌਸ ਰਕਹਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡ ੇਰਕਹਣ, ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਭਕ ੱਖ ਕ ੱਚ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾ ੀ ਤੀਬਰ ਪੜਾ ਾਂ ਦ ੇ

ਕਖਲਾਫ  ਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕ ੱਚ ਭ ਕਮਕਾ ਕਨਭਾਉਣ ਕ ੱਚ ਕਹੱਸਾ ਹੈ।  
 

ਸਾਡੀ ਲਚਕਤਾ ਨ ੰ  ਮ਼ਿਬ ਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਸਹਤ ਉਪਾਅ COVID-19 ਨ ੰ  ਪਰਭਾ ਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਬੰਕਧਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ ਪਕਹਲ  ਬਣੇ ਰਕਹਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਕਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਕ ੱਚ  ਧੇਰੇ 

ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤ ੇਸਮਰੱਥਾ ਾਂ ਕ ੱਚ ਕਨ ਸੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। 
 

ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤਕ ਟੈਸਕਟੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕ ਕਕਸਤ ਕਰਨਾ  ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਜੋ ਸੰਕਰਕਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕ ੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂ਼ਿ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ 
ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
 

ਸਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਮ਼ਿਬ ਤ, ਸੰਕਰਮਣ-ਰਕਹਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ ਼ੰੁਿਮ ੇਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਸ ਕ ੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਕਖਆਤਮਕ ਕ ਹਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਪਛਲੇ ਦ ੋਸਾਲਾਂ ਕ ੱਚ ਸਾਡ ੇਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕ ੱਚ 

ਬਹੁਤ ਜਾਣ  ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।  
 

ਅਸੀਂ ਕਕੱਥ ੇਅਤ ੇਕਕ ੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਰਕਹੰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਸ ੇਾ ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕ ੱਚ, 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤ ੇਸੈਕਟੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਼ਿਰ ਰੀ ਹੋ ੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਕਕ ਭਕ ੱਖ ਕ ੱਚ  ਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ: ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰੀ 
ਪੱਧਰ 'ਤ ੇ ਾਪਰਨਗ।ੇ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ 'ਤ ੇਮਾਰਗਦਰਸਨ ਨ ੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
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COVID-19 ਦੀ ਭਕ ੱਖੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਨ ਦਣੇ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਕਲੰਗ, ਡੇਟਾ ਅਤ ੇ

ਕ ਸਲੇਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨ ਾਂ ਫਰੇਮ ਰਕ ਬਣਾ ਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਸਾਨ ੰ  ਕਦੋਂ ਅਤੇ 
ਕਕ ੇਂ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 

 ਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਭਕ ੱਖ ਦ ੇਖਤਕਰਆਂ ਲਈ ਪਰਭਾ ਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦਣੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੰ  
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਾਂਗੇ ਕਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਨ ੰ  ਅੱਪ-ਟ -ਡੇਟ ਰੱਕਖਆ ਜਾ ।ੇ ਇਸ ਕਾਨ ੰ ਨ ਨ ੰ  ਤੈਨਾਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਇਸਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਜੇ ਇਸ ਦੀਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਆਰ ਹੋ ੇਗਾ।  
 

ਸਾਨ ੰ  ਭਕ ੱਖ ਦੀਆ ਂਅਨੁਕ ਲਤਾ ਾਂ, ਕਮੀਆ ਂਅਤ ੇਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਕ ਕਸਤ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਸਮਾਜ ਕ ੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ 
਼ਿਰ ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ   ਧਾ ਕਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸਟ ਸਬ ਤ ਹੈ ਕਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਮਕਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ੱਚ ਉਹ ਲੋਕ 

ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ  ੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜ ੇਪਕਰਣਾਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕ਼ੰਿਦਗੀ  ਧੇਰੇ ਸਧਾਰਣਤਾ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੇ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇ

COVID-19 ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਕਸੱਖਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਗਰੀਬ,  ਾਂਝੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ  ਾਲੀ ਕਬਮਾਰੀ  ਜੋਂ 
ਸਥਾਕਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨ ੰ  ਲਾਗ ਦ ੇਖਤਕਰਆ ਂਲਈ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਾਂ, ਪਰਕਕਕਰਆ ਾਂ ਅਤ ੇਪਰੋਟੋਕਾਲ, 

ਕ ਧਾਕਨਕ ਕ ਧੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕ ੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਕਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਕ ੇਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਜ ੇਂ ਕਜ ੇਂ ਨ ੇਂ ਰ ਪ ਉਭਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤ ੇਸਕਾਕਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਡਟੇਾ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ ਸਲੇਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।  
 

ਸਾਡੀ COVID-19 ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
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ਸਾਡੀ ਪਹ ੰ ਚ ਦੀ ਸਪ ਰਦਗੀ ਕਰਨਾ 
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ  ੱਧਦ ੇਹੋਏ COVID-19 ਦਾ ਪਰਭਾ ਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆ ਂਯੋਜਨਾ ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 
 

ਟੀਕਾਕਰਨ 

 

COVID-19 ਦ ੇਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਕ ੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ ਕਹੱਸਾ ਬਕਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ੱਚ 

ਕ ਸ  ਕਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ, ਨ ੰਬਰ 2021 ਤੱਕ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕ ੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇCOVID-

19 ਨਾਲ 27,000 ਤੋਂ  ੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਰੋਕਕਆ ਸੀ।  
 

ਅਸੀਂ ਹੁਣ  ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਇਮ ਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (JCVI) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨ ੰ   ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡਲੀ ਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 75 ਸਾਲ 

ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਨ ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ 
ਕ ਅਕਤੀ ਜੋ ਇਮਊਨੋਸਪਰੈੈੱਸਡ ਹੈ, ਨ ੰ  ਇੱਕ  ਾਧ  ਬ ਸਟਰ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਧਾਰਨਾ  ੀ ਹੈ ਕਕ 

2022/23 ਕ ੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ COVID-19 ਦ ੇਜ ਾਬ ਕ ੱਚ ਟੀਕ ੇਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਨਰੰਤਰ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ, ਇਸਲਈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਬ ਸਟਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਗਤੀਕ ਧੀ ਦੇ ਕਝੁ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਨਰੰਤਰ ਲੋੜ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 
ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਜੋਖਮ 'ਤ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਜ  ੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਕਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋੜ 

ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਤਨੈਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਗਤੀਕ ਧੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਤੱਤ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕ ੱਚ ਮੌਜ ਦਾ  ਕੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਇਮ ਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 

COVID-19  ੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਕਡਕਲ ਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਟਕਾਊ ਮਾਡਲ ਹੈ।  
 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ੀ ਆਪਣ ੇਯਤਨਾਂ ਨ ੰ   ਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਕਕਸੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚੇਅਤ ੇ

ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ  ਾਲੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤ ੇਤੀਜ ੇਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨਾਲ ਆਊਟਰੀਚ 

ਗਤੀਕ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰਮਕਲਤ ਹੈ। 
 

ਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤ ੇਵਨਗਰਾਨੀ 
 

ਟੈਸਕਟੰਗ, ਅਤ ੇਟਰੇਕਸੰਗ ਅਤ ੇਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 

ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾ਼ਿੀ ਦੀ ਰੇਂ਼ਿ ਕ ੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ ਭ ਕਮਕਾ ਭਕ ੱਖੀ ਪੜਾ ਾਂ 
ਦੀਆਂ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਦ ੇਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਇਰਾਦ ੇਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕ ੱਚ 

ਹੋ ੇਗੀ।  
 

ਸਾ ਧਾਨ ਅਤ ੇਪੜਾਅ ਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਕਹੱਸ ੇ ਜੋਂ, ਸਾਡਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹਾਂ 
'ਤੇ ਕਧਆਨ ਕੇਂਦਕਰਤ ਕਰੇਗਾ:  

• ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ਼ੋਿਰ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਕਲੀਕਨਕਲ ਜੋਖਮ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਕਰਨਾ (ਪ ਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 

ਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹ); 

• ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ; 
• ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ; 
• ਰੋਗ ਦੇ ਉਭਾਰਾਂ ਪਰਤੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ; ਅਤ ੇ

• ਭਕ ੱਖ ਦ ੇਕਸਹਤ ਖਤਕਰਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਲੇ। 
 

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.47.2101021
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ਕਜ ੇਂ ਕਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ 2022 ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ  ੱਲ ਅੱਗ ੇ ਧਦ ੇਹਾਂ, ਸਾਡੀਆ ਂਤਰਜੀਹਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਗੈਰ-ਸੰਕੇਕਤਕ 

ਟੈਸਕਟੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤ ੇਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ  ੱਲ 

 ਧਣਗੀਆਂ: 
• ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਸਕਟੰਗ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਲੀਕਨਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨ ੇਂ ਅਤ ੇਉੱਭਰਦੇ ਇਲਾਜਾਂ 

ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ੇਗਾ; 
• ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਕਲੀਕਨਕਲ ਜੋਖਮ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ 'ਤ ੇਕਨਰੰਤਰ ਫੋਕਸ;  

• ਪਰਭਾ ੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਲਈ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮੁੱ ਕਦਆ ਂਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮ਼ਿਬ ਤ ਕਨਗਰਾਨੀ 
(ਜੀਨੋਕਮਕ ਕਰਮ ਸਮੇਤ) ਬਣਾਕ ੇਰੱਖਣਾ;  

• ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਕ ੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਜੱਥ ੇਸਥਾਈ ਪਰਸਾਰ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ 

• ਭਕ ੱਖ ਕ ੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਬੋਕਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਨ ੰ  ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ – ਕ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ  ਾਲੀਆ ਂਸੈਕਟੰਗਾਂ ਕ ੱਚ ਪਰਕੋਪ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤ ੇਘਟਾਉਣ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। 

 

ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 2022 ਕ ੱਚ ਕ ਸਕਤਰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਕਾਕਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਜਸ ਕ ੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦ ੇਪੜਾਅ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇ

ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜ ਦਾ ਸਕਥਤੀ ਤੋਂ ਉਸ 

ਅੰਤਮ ਸਕਥਰ ਸਕਥਤੀ ਕ ੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਕ ੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅ ਧੀ ਦੀ 
ਪੁਸਟੀ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਉਸ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇPCR ਅਤੇ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਕਟੰਗ ਤੱਕਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਕ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਕਟੰਗ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤ ੇਸਲਾਹ ਕ ੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦ ੇਅਧੀਨ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਕ, ਅਸੀਂ 
ਦ ਸਕਰਆ ਂਨਾਲ ਰਲਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹਰ ਮੌਕ ੇ'ਤ ੇਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜੌ ਦਾ ਸਲਾਹ ਤੋਂ, ਹਫਤਾ ਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ  ਾਰ ਜਾਂਚ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ  ਾਪਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਭੀੜ  ਾਲੀਆ ਂਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਮ਼ੋਿਰ ਕਕਸ ੇ ੀ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ-
ਪੱਧਰ ਦ ੇਗੈਰ-ਸੰਕੇਕਤਕ ਟੈਸਕਟੰਗ ਕਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਕ ਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  
 

ਅਸੀਂ ਅਜੇ  ੀ ਲੱਛਣਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  PCR ਟੈਸਟ ਬੁੱ ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਕਸ ੇ ੀ ਅਕਜਹੇ ਕ ਅਕਤੀ 
ਨ ੰ , ਕਜਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਤਾਂ PCR ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਦਆੁਰਾ), ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮ਼ੋਿਰ ਹੋ 

ਸਕਣ  ਾਕਲਆ ਂਸਮੇਤ, ਦ ਕਜਆ ਂਨ ੰ  ਸੰਕਰਕਮਤ ਕਰਨ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਅ ਧੀ 
ਲਈ ਘਰ ਕ ੱਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਦੰਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਇਲਾਜ  

 

COVID-19 ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਕ ੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਕ ੱਚ ਨ ੇਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂ਼ਿ ਹੁਣ ਚੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਕਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਤੌਾਂ ਦੋ ਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨ ੇਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ  ੀ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਤਪਾਦ ਕਨਯਾਮਕ ਏਜੰਸੀ (MHRA) ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਕਾਰਨ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ  ਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕ ੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਕ ੱਚ  ਰਤਣ ਲਈ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ।  
 

ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ COVID-19  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬੱਧਤਾ ਾਂ ਨ ੰ   ੀ ਲਾਗ  
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  £10 ਕਮਲੀਅਨ ਦੇ ਲੰਬ ੇCOVID ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
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NHS ਸ ਚਨਾ ਾਂ 'ਤ ੇਇੱਕ ਲੰਬਾ COVID ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ COVID-19 ਦ ੇਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਂ 'ਤੇ ਪ ਰੇ ਯ .ਕੇ. ਕ ੱਚ ਕਲੀਕਨਕਲ ਕਦਸਾ-ਕਨਰਦੇਸ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। NHS 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ ੇਾ ਾਂ ਦਾ ਕ ਭਾਗ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕ ੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਕ ਡ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ ਕਾਸ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਕਨਕਲ ਮਾਕਹਰਾਂ, NHS ਬੋਰਡਾਂ ਅਤ ੇਜੀ ਨ ਅਨੁਭ  ਨ ੰ  ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨ ੈੱਟ ਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਅਸੀਂ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨ ੰ  ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤ ੇ ੀ ਕਧਆਨ ਦ ੇਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ COVID-19 ਦ ੇਉੱਚ ਕਲੀਕਨਕਲ ਜੋਖਮ 'ਤ ੇਹਨ ਅਤ ੇਕਸਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਾਂ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਾਂਗੇ। 
 

ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸ ਰੱਵਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
 

ਸਾਨ ੰ  ਸਾਕਰਆਂ ਨ ੰ  ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਚੌਕਸ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਕਾਕਟਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਕਰਆਂ ਨ ੰ  ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ:  

• ਹ ਾਦਾਰੀ  ਧਾਓ। 
• ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋ  ੋਅਤ ੇਖੰਘ ਜਾਂ ਕਛੱਕ ਆਉਣ 'ਤ ੇਆਪਣਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮ ੰ ਹ ਢੱਕੋ।  
• ਕਜੱਥੇ ਉਕਚਤ ਹੋ ੇ, ਘਰ ਅਤ ੇਦਫਤਰ (‘ਹਾਈਕਬਰਡ’) ਕ ੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਸ਼ਰਨ ਕਰੋ  

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ  ੋਤਾਂ ਆਪਣੀ  ੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਬ ਸਟਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
•  Protect Scotland ਅਤੇ >Check-in Scotland ਐਪ਼ਿ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।  
• ਹਫਤੇ ਕ ੱਚ ਦੋ  ਾਰ ਲੇਟਰਲ ਫਲੋ ਕਡ ਾਈਸ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਭੀੜ-ਭੜੱਕ ੇ ਾਲੀਆ ਂਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਕਮ਼ੋਿਰ ਕਕਸ ੇ ੀ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਮਲਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ; 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  COVID-19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਕਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ PCR ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ  ੱਲੋਂ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਕਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਅ ਧੀ ਲਈ ਖੁਦ ਨ ੰ  ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। 
 

ਹਾਲਾਂਕਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾ ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਅਜੇ  ੀ ਚਾਰ ਆਧਾਰਰੇਖਾ ਉਪਾਅ 

ਹਨ ਜੋ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਫਰੇਮ ਰਕ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਪਰਕਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, 22 ਫਰ ਰੀ 2022): 

 

• ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆ ਾਜਾਈ 'ਤ ੇਫੇਸ-ਕ ਕਰੰਗ ਪਕਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

(ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ)। 
• ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਸੰਪਰਕ ਟਰਕੇਸੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
• ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪ ਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  

ਘਟਾਉਣ ਬਾਰ ੇਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤ ੇCOVID-19 

ਦੀਆ ਂਘਟਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ  ਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕ ਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।  
•  ੱਡ ੇਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ  ਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨ ੰ  28 ਫਰ ਰੀ 2022 ਤੱਕ,  COVID-19 ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਕੀਮ ਨ ੰ  

ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਉਪਾਅ ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾ ਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ।ੋ 
 

ਸਮੇਂ ਦ ੇਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਉਪਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਕ ੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਾਂ, ਅਤ ੇ

ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਕਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਕਕ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨ ੰ   ਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾ ੀ ਕਨਯੰਤਰਣ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 

ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਜੱਥੇ ਉਕਚਤ ਹੋ ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ੇਗਾ। 

https://protect.scot/
https://www.checkin.scot/
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28 ਫਰ ਰੀ ਨ ੰ , ਕੁਝ ਸੈਕਟੰਗਾਂ ਕ ੱਚ COVID-19 ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਗੇੀ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਕੁਝ 

ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਪਣ ੇਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮਕਹਸ ਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਜਹੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

21 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  (ਸੰਕਤੇਕ ਕਮਤੀ – ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ), ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਨਤਕ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆ ਾਜਾਈ ਕ ੱਚ 

ਫੇਸ ਕ ਕਰੰਗ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਫਰ, ਕੁਝ ਸੈਕਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ ੇਾ ਪਰਦਾਤਾ 
ਆਪਣ ੇਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਫੇਸ ਕ ਕਰੰਗ ਨੀਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਜ ੇਂ ਉਕਚਤ 

ਹੋ ੇ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲੋੜਾਂ  ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਕਭਆਸ ਕ ੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਕਟੰਗ, ਖੁਦ ਨ ੰ  ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ ਟਰੇਕਸੰਗ ਲਈ ਇੱਕ  ਧੇਰੇ ਕਟਕਾਊ ਪਹੰੁਚ  ੱਲ ਜਾਣ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਸੁਰੱਕਖਆ ਪਕਰ ਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ  ੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਜਹੀ 
ਸਕਥਤੀ ਕ ੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਜੱਥੇ, ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੀਆ ਂਕਬਮਾਰੀਆ ਂ ਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਬਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਕ ੱਚ ਰਕਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸ ਸ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ  ਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਕਕ ਲੋਕ ਅਤ ੇਸੰਸਥਾ ਾਂ 
ਆਪਣ ੇਕ  ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਕੈਟੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਅਕਜਹੇ ਤਰੀਕਕਆ ਂਨਾਲ ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ  ਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆ ਂਜੋ 

 ਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤ,ੇ ਉਕਚਤ ਸਹਾਇਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤ ੇਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਸਟ 

ਪਰਕੋਪ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਕ ਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 
ਜੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਕ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਕਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕ ੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ।  
 

ਅਸੀਂ  ਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਖ਼ਤਰ ੇਕ ੱਚ ਕਕਸ ੇ ੀ  ਾਧੇ ਲਈ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦਣੇ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ ਾਂਗੇ, ਭਾ ੇਂ ਇਹ 

ਕਮ਼ੋਿਰ ਪਰਤੀਰੋਧਕਤਾ, ਇੱਕ ਨ ੇਂ ਰ ਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਕਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਧਆਨ ਕ ੱਚ ਰੱਖਦ ੇ

ਹੋਏ,ਸੁਚੱਜਾ ਕਨਰਣਾ ਲਾਗ  ਕਰਾਂਗੇ, ਕਜਸ ਕ ੱਚ  ਧੀ ਲਚਕਤਾ  ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਅਨੁਕ ਲਨ ਅਤ ੇਕਸਹਤ ਉਪਾ ਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।  
 

ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਉੱਦੇਸਾਂ ਲਈ  ੱਧ ਤੋਂ  ੱਧ ਸੰਭ  ਸਪੱਸਟਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਖਤਕਰਆ ਂ

ਦੀਆ ਂਸੰਭਾ ੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨ ੰ  
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਸਾਡੀਆ ਂਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਕਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਧਆਨ ਰੱਖਣਾ 
ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾ ੀ ਖਤਰ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਰਭਾ ਾਂ ਕ ੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਣੋਗ ੇਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਕ ੱਚ ਸਾਰੇ 

ਸੰਬੰਕਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਧਆਨ ਕ ੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਕਸ ੇ ੀ ਕਦੱਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਕਸ "ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ" ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਡਟੇਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇ

ਕਨਰਣ ੇਦੀ  ਰਤੋਂ ਦ ੋਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ  ੀ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਕ ੱਚ ਕਕਹੜ ੇਉਪਾ ਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨ ੇਂ ਰ ਪ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕ ੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਸੰਚਾਰਯਗੋਤਾ ਦ ੋਾਂ 'ਤ ੇਕ ਚਾਰ 

ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਸੱਕਖਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ੋਕਜਹੇ ਪਰਭਾ  ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਲਈ ਸਾਡੇ 
ਕੋਲ ਸਾਕਰਆਂ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਹੋਣ  ਾਲੀ ਇੱਕ ੋਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨ ਾਂ ਰ ਪ ਜੋ ਬਹੁਤ 

ਕ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਾਰਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ  ਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਜਹੇ ਰ ਪ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰ ੇਨ ੰ  ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ 

ਪਰਸਾਰਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ  ਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਲਈ ਕਨਸਕਚਤ ਥਰੈਸਹੋਲਡ਼ਿ ਜਾਂ ਕਟਰਗਰ਼ਿ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਪਰਤੀ 100,000 ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਰਧਾਰਤ ਸੰਕਖਆ) ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਉਕਚਤ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ 
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ਹੋ ੇਗਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ  ੱਧ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਕਸੇ  ੀ ਭਕ ੱਖਕਜੋਖਮਾਂ ਦੀ 
ਪਰਕਕਰਤੀ ਅਤ ੇਸੰਭਾਕ ਤ ਪਰਭਾ  ਬਾਰ ੇਕਨਰਣਾ ਮਹੱਤ ਪ ਰਣ ਰਹੇਗਾ। 
 

ਜਦੋਂ  ੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾਅ ਕਨਯਕਮਤ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਨਯਮਤ 

ਸਮੀਕਖਆ ਅਧੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ (ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਹਰ ਕਤੰਨ ਹਫਕਤਆ ਂਕ ੱਚ) ਅਤੇ ਸੰਬੰਕਧਤ ਕਸੱਧੀ COVID, ਕ ਆਪਕ ਕਸਹਤ, 

ਸਮਾਕਜਕ ਅਤ ੇਆਰਕਥਕ ਸ ਚਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇਕੜਓਂ ਨ਼ਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾ ਾਂ ਨ ੰ , ਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਕਜਹਾ 
ਕਰਨਾ ਉਕਚਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। 
 

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਭਕ ੱਖ ਦੇ ਖਤਕਰਆ ਂਪਰਤੀ ਸਾਡੀਆ ਂਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ ਰੇ ਦੇਸ ਕ ੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗ  
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਹਾਲਾਂਕਕ, ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ  ੀ  ਰਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦ ੇ ੱਖ- ੱਖ ਭ ਗੋਕਲਕ ਖੇਤਰਾਂ ਕ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ 
ਅਨੁਪਾਤ ਨ ੰ  ਕਧਆਨ ਕ ੱਚ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟਾਪ  ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕ ੱਚ, ਢੁੱ ਕ ੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। 
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ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਵਹਾਰਾਂ ਅਤ ੇਅਨ ਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ  
 

ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮ ਹ, ਕਜਸ ਨ ੰ  ਲੋਕ ਅਤ ੇਸੰਸਥਾ ਾਂ ਸ -ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਕ ਸ ਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ੱਲ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਨਯਮਾਂ ਦ ੇਇੱਕ ਸਮ ਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਗਤੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ।  
 

ਇਸ  ਾਇਰਸ, ਭਕ ੱਖ ਦ ੇਰ ਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅੱਗੇ ਹੋਰ  ਾਇਰਸਾਂ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ-ਅ ਧੀ ਦੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਨ ੰ  
ਮ਼ਿਬ ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੁਰੱਕਖਆਤਮਕ ਕ ਹਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਕਬਹਤਰ ਜਨਤਕ ਕਸਹਤ 

ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕ ੱਚ ਅਗ ਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਅਤ ੇਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਕ ੱਖ ਦੇ ਝਟਕਕਆ ਂਲਈ  ਧੇਰੇ 

ਲਚਕੀਲੇ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕ ਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਹੰਮਾਂ, ਸਪੱਸਟ ਅਤ ੇਪਹੰੁਚਯੋਗ ਸਕਾਕਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ  ੀ ਕਤਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨੁਪਾਲਨ 

ਟ ਲਕਕੱਟ ਨ ੰ  ਅੱਪਡਟੇ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਮਕਹਸ ਸ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ -ੈਇੱਛਤ ਕਾਰ ਾਈ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ  ੀ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੀਆ ਂਅਨੁਕ ਲਤਾ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ  ਾਇਰਸ ਦ ੇਖਤਰ ੇਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇਇਸ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ  ਪਾਰ ਨ ੰ  
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗ ੇਕਕ ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਨ ਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋ ੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਬਰਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤ ੇਕ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਼ੋਿਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। 
 

'ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਕਹਣ’ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੀਕਖਆ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੰ  ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਇਹ ਸਮਝਣ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕਕਉਂ, ਸਪਸਟ ਸੰਦੇਸਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਸਾਡੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦ ੇਜੀ ਨ ਕ ੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ ਹਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਧਆਨ ਕੇਂਕਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
 

ਹਾਲਾਂਕਕ ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕ ੱਚ COVID-19 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਜੋਖਮ  ਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਸ ਚੀ ਕ ੱਚ ਕਈੋ  ੀ ਦੇਸ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯ .ਕੇ. ਕਸਹਤ ਸੁਰੱਕਖਆ ਏਜੰਸੀ (UKHSA) ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਡਟੇਾ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਕਕਸ ੇ ੀ ਕਚੰਤਾ ਨ ੰ  ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ  ੱਲ  ਧਾਏਗੀ। ਭਕ ੱਖ ਕ ੱਚ ਲਾਲ ਸ ਚੀ ਕ ੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਕਈੋ  ੀ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਬੰਕਧਤ ਕਆੁਰੰਟੀਨ ਸ ੇਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦ ੇਕ ਕਲਪਾਂ ਲਈ ਫਰ ਰੀ ਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ੱਚ/ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੁਰ  ਕ ੱਚ ਹੋਰ 

ਕ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
 

ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਕਧਆਨ ਕੇਂਕਦਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਕ  ਾਇਰਸ ਦ ੇ

ਭਕ ੱਖ ਦ ੇਰ ਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ ੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਕ ੱਚ 'ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤ'ੇ ਦੀ ਪਕਰਭਾਸਾ ਅਤੇ UKHSA ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਟ ਲਕਕੱਟ ਦਾ ਕ ਕਾਸ ਸਾਮਲ 

ਹੋ ੇਗਾ।  
 

ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਕ ੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਾਲ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ: COVID-19 ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, 
ਪਰਭਾ ੀ  ਕੈਸੀਨ ਪਰੋਗਰਾਕਮੰਗ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਕ ਸ  ਪੱਧਰ 'ਤ ੇ ੈਕਸੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਕ ੱਚ 

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕੀ ਭਾਈ ਾਲ ਦੇਸਾਂ ਕ ੱਚ COVID-19  ੈਕਸੀਨਾਂ 
ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕ ੱਚ ਫੰਡ ਕਨ ੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।   
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ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖੋਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 
 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਕ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਜੋਖਮ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੋ ੇ ਕਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ 

ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮ ਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਾਂਗੇ ਅਤ,ੇ ਸੰਭਾ ੀ ਨ ੇਂ ਰ ਪਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਬ ਤਾਂ ਨ ੰ  ਕਧਆਨ ਕ ੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕਕਆ ਂਨ ੰ  ਖੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਜੋਖਮ ਕ ੱਚ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਸੈਕਟੰਗਾਂ ਕ ੱਚ COVID-19 ਦਾ ਭਕ ੱਖੀ ਪਰਬੰਧਨ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਕਨੈੱਜੀ ਸੁਰੱਕਖਆ 

ਉਪਕਰਨਾਂ (PPE) ਦੇ ਜਰ ਰੀ ਮਹੱਤ , ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸੱਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ  ਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।  
 

ਸਕਾਕਟਸ ਸਰਕਾਰ, 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਇਸਦੇ 2023 ਕ ੱਚ ਕਾਰਜਸੀਲ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕ ੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 

PPE ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਸਪਲਾਈ ਕਕ ੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਇੱਕ ਨ ੀਂ ਪੱਧਤੀ ਕ ਕਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਵਵਆਪਕ ਨ ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤ ੇਵਰਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 
 

ਅਸੀਂ ਆਰਕਥਕਤਾ ਅਤੇ ਕ ਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਕਉਂਕਕ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ 

ਸੰਕਚਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਕਰਕ ਰੀ 
ਲਈ ਅੱਗੇ  ਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਬਹਤਰ ਭਕ ੱਖ ਲਈ ਮੁੜ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ COVID-19 ਨੇ ਸਾਡੇ 

ਸਮਾਜ ਕ ੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਕ 

ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨ ੰ  ਨਾ  ਧਾਉਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੀਕਜਆਂ ਕ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਤੀਕ ਧੀ 
ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ COVID-19 ਕਰਕ ਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕ ਕਦਅਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਮਾਜਕ 

ਦੇਖਭਾਲ, ਕਰਹਾਇਸ, ਆ ਾਜਾਈ, ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਕ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ 
 

ਸਾਨ ੰ  ਸਾਕਰਆਂ ਨ ੰ  ਲਚਕੀਲੇ ਰਕਹਣ ਅਤੇ  ਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਕਾਬ  ਕ ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੀਆ ਂਕ਼ੰਿਦਗੀਆ ਂਕਬਲਕੁਲ ਉਸ ੇਪੱਧਰ ‘ਤੇ  ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਉਹ COVID-19 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਨ ਅਤ,ੇ 

ਅਸਲ ਕ ੱਚ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਜੀ ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਕਹਲ  ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ – ਜੋ ਭਕ ੱਖ ਲਈ 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਇਹ ਕਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਸਾਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਇਰਾਦ ੇਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ੇਗਾ:  ਾਇਰਸ ਦਾ ਪਰਭਾ ਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, 
ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਨੁਕ ਲਨ ਅਤ ੇਕਸਹਤ ਉਪਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਹਤਰ ਭਕ ੱਖ ਲਈਕਰਕ ਰ ਹੰੁਦ ੇਅਤ ੇਮੁੜ 

ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦ ੇਕਹੱਸ ੇ ਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਾਂਗੇ ਕਕ ਸਾਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ 

ਬਾਰ ੇਮਾਰਗਦਰਸਨ ਸਪੱਸਟ ਰਹੇ।  
 

ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਕਰਆ ਂਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ  ਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਖੰੁਝ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਅਤ ੇਕੁਰਬਾਨੀਆ ਂਨ ੰ  ਭੁੱਲਾਂਗ ੇਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਅਤ ੇਸੰਸਥਾ ਾਂ ਸਕਹਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆ ਂਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਾਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਨ। 
 

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯ .ਕੇ. ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੱੁਛਕਗੱਛ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕ ੱਚ COVID-19 ਜਨਤਕ ਪੱੁਛਕਗੱਛ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕ ਕਾਸਸੀਲ ਸਬਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣਾਂਗ ੇਜੋ ਭਕ ੱਖ ਦੀਆ ਂਮਹਾਂਮਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ 
ਕ ੱਚ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨ  ੀਗੇਟ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 


