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Punjabi

ਬ੍ਬਿਸਟਲ, ਨੌਰਥ ਸੋਮਰਸੈਟ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਗਲੂਸੈਸਟਰਸ਼ਰ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਹਰ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ,
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਖਿਿ ਲਈ ਧੂੰ ਨਵਾਦ।
ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਰਨ
ੋ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਬ੍ਿਰ
ਸ਼ਕਰਗਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾੁੱਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੁੱ ਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਕ ਬ੍ਪਛਲੇ ਹਿਤੇ ਸਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਮੰ ਗ ਬਹਤ ਵੁੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਟੀਨ ਪਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ਟ
ੈਂ ਮਲਾਕਾਤਾਂ
ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨਾ ਬ੍ਪਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਭਾਵਤ ਲੋ ਕਾਂ ਬ੍ਵਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੁੱ ਕ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਬ੍ਦਆਂ ਮਾਮਬ੍ਲਆਂ ਦੇ ਵੁੱ ਧਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਦਾ ਪਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱ ਬ੍ਕਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਖਕ ਹਰ ਖਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਖਿਿ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਿੇ। ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੋ:
•
•
•
•
•
•

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਬ੍ਧਆਨ ਰੁੱ ਖੋ ਅਤੇ ਬ੍ਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੱ ਥ ਧੋਵੋ।
ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਬ੍ਟੰ ਗਾਂ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਿੇਸ ਕਵਬ੍ਰੰ ਗ ਪਬ੍ਹਨੋ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰ ਜਗਹਾ ਬ੍ਜੁੱ ਥੇ ਤਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਜਵੇਂ ਬ੍ਕ ਦਕਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬ੍ਵੁੱ ਚ।
ਬ੍ਜੁੱ ਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪਬ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੁੱ ਡਾ ਅੰ ਤਰ ਬ੍ਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਬ੍ਕ ਤਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਬ੍ਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਬ੍ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ – ਜਲਦੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਬ੍ਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਮਲਾਕਾਤ ਤੈਅ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਖਜੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਸਮੇਂ ਖਵੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਨਐਚਐਸ (NHS) ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਿੁੱ ਲਹੀਆਂ
ਹਨ – ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਅਣਗਖਹਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱ ਲੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•
•
•
•
•
•

ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬ੍ਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਲਈ 111 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ (ਡਾਕਟਰ) ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੀਪੀ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਹਿਤੇ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਬ੍ਖਆ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੋਨ 'ਤੇ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿਾਰਮਾਬ੍ਸਸਟ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੁੱ ਬ੍ਸਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਦਵਾਈਆਂ ਬ੍ਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਚਾਂ, ਹੁੱ ਡੀਆਂ ਟੁੱ ਟਣ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਝਲਸਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਯੇਟ ਅਤੇ ਕਲੇ ਵੇਡਨ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਮਾਈਨਰ ਇਨਜਰੀ ਯੂਬ੍ਨਟਸ ਅਤੇ
ਸਾਊਥ ਬ੍ਬਿਸਟਲ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਅਰਜੈਂਟ ਟਿੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਂ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬ੍ਥਤੀਆਂ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਏ ਐਡ
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਹਣ ਬ੍ਕਸੇ ਮਲਾਕਾਤ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬ੍ਚਤ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਬ੍ਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਸਲ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱ ਬ੍ਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਵੇਸ਼ ਬ੍ਵਵਸਥਾਵਾਂ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਵੀ ਕੁੱ ਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗਹਾ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਕ ਇਹ ਚਣੌਤੀ ਭਬ੍ਰਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੜੀ ਬ੍ਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬ੍ਜੁੱ ਥੇ
ਤਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸਕ ਅਤੇ ਬ੍ਚੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬ੍ਪਆਰ ਅਤੇ
ਸਬ੍ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ ਆਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬ੍ਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੁੱ ਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੀਏ।

ਹੈਲਦੀਅਰ ਟੂਗੈਦਰ ਖਵੱ ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ – ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਧੂੰ ਨਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੂੰਝ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿ ਸਕਦੇ
ਹੋ:
• ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਸ਼ਰੂ ਹੋਈ ਬ੍ਨਰੰ ਤਰ ਖੰ ਘ, ਤੇਜ਼ ਬਖਾਰ ਜਾਂ ਗੰ ਧ ਜਾਂ ਸਆਦ ਦੀ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬ੍ਦਆਂ ਲੁੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰਨ ਲੁੱਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਬ੍ਹੰ ਦੇ ਬ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਨਹਾਂ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਇਹ ਲੁੱਛਣ ਬ੍ਦਖਾਈ ਬ੍ਦੰ ਦੇ ਹਨ।
•

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾਂ 119 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਤਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਬ੍ਕੁੱ ਟ ਆਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਲੁੱਛਣ ਬ੍ਦਖਾਈ ਦੇਣ ਕਰਕੇ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਬ੍ਹੰ ਦੇ ਹਰ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੁੱ ਕ ਸੈਲਿ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਸੁੱ ਪੋਰਟ ਬੁੱ ਬਲ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਹਰ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ (ਬ੍ਜੁੱ ਥੇ ਇਕੁੱ ਲਾ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਬ੍ਚਆਂ
ਨਾਲ ਰਬ੍ਹ ਬ੍ਰਹਾ ਕੋਈ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਬ੍ਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਬ੍ਦਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

•

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਇੁੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਿਲੂ ਅਤੇ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੁੱ ਗਣੀ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਲੂ ਤੋਂ ਰੁੱ ਬ੍ਖਆ ਲਈ ਿਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇੁੱ ਕ ਸਰੁੱ ਬ੍ਖਅਤ ਅਤੇ ਪਿਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰ ਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਬ੍ਕਸੇ eligible priority
group ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਅਬ੍ਭਆਸ ਜਾਂ ਿਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮਿਤ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਿਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ
ਤਹਾਡੀ ਤਰੰ ਤ ਮਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਬ੍ਸਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਬੁੱ ਬ੍ਕੰ ਗ ਕਰੋ।

•

ਤਹਾਡੀ ਬ੍ਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਬ੍ਸਕ ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

-

ਵੀਟਾ (VITA) 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਹਾਡੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤਹਾਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਮਾਨਬ੍ਸਕ ਬ੍ਸਹਤ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਸਬੰ ਧਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 0800 012 6549 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਟੈਕਸਟ ਿੋਨ
ਉਪਭੋਗਤਾ 18001 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 0800 0126549 ਡਾਇਲ ਕਰਨ)। ਅਨਵਾਦਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

-

ਏਡਬਲਯੂਪੀ (AWP) ਮਾਨਬ੍ਸਕ ਬ੍ਸਹਤ 24/7 ਬ੍ਰਸਪਾਂਸ ਲਾਈਨ ਏਡਬਲਯੂਪੀ (AWP) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਬੁੱ ਬ੍ਚਆਂ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਾਨਬ੍ਸਕ ਬ੍ਸਹਤ ਬਾਰੇ ਬ੍ਚੰ ਤਤ ਹਨ: 0300 303 1320

-

ਬ੍ਸਲਵਰਕਲਾਊਡ (SilverCloud) ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਨਬ੍ਸਕ ਬ੍ਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮਿਤ ਆਨਲਾਈਨ
ਪਲੇ ਟਿਾਰਮ ਹੈ:https://bnssg.silvercloudhealth.com/onboard/

-

ਬੰ ਪ2ਬੇਬੀ (Bump2baby) ਤੰ ਦਰਸਤੀ ਤਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਮਦਦ ਖੋਜਣ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ: www.bump2babywellbeingguide.org

•

ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਸੂਬ੍ਚਤ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ ਹੈ ਬ੍ਕ ਤਹਾਡੀ ਇੁੱ ਕ ਅਬ੍ਜਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬ੍ਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕਲੀਬ੍ਨਕਲ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬ੍ਦੁੱ ਤੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਰਬ੍ਜਸਟਰ ਕਰੋ:
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support
ਤਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਡਬ੍ਲਵਰੀ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਕਸੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸਥਾਨਕ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਤਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਹੇਠਾਂ ਬ੍ਦੁੱ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਬ੍ਵਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਬ੍ਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਬ੍ਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ
ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

-

ਬ੍ਬਿਸਟਲ: ਅਸੀਂ ਬ੍ਬਿਸਟਲ ਹਾਂ: 0800 694 0184
ਨੌਰਥ ਸੋਮਰਸੈਟ: ਨੌਰਥ ਸੋਮਰਸੈਟ ਟੂਗਦ
ੈ ਰ: 01934 427 437
ਸਾਊਥ ਗਲੂਸੈਸਟਰਸ਼ਰ: 0800 953 7778

•

ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਬ੍ਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ, ਥੈਰੇਬ੍ਪਸਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬ੍ਵੁੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 0300 125 6789 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ: ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਬ੍ਵਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬ੍ਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਬ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬ੍ਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟਬ੍ਲੰਕ (NextLink) ਮਦਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਾਇਸ ਪਿਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। 0800 4700 280 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (24/7) ਜਾਂ ਇੁੱ ਥੇ ਜਾਓ: www.nextlinkhousing.co.uk

