
 

 

[Patient Name  
Patient address] 
 
 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਨਨਿੱਜੀ 
 
ਤੁਹਾਡਾ NHS ਨੰਬਰ: [NHS NUMBER]  
 
ਪਿਆਰੇ ਮਰੀਜ਼, 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਰੱੁਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਪਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦਾ ਪਿਰੰਤਰ ਿਰਬੰਧਿ NHS ਲਈ ਇੱਕ 
ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਿੱਤਰ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਸਲਾਹ ਪਦੰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਆਿਣੀ ਰੱਪਿਆ ਪਕਵੇਂ ਕਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਲੋੜ ਦੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਕਵੇਂ ਿਹੰੁਚਣਾ ਹੈ।  

NHS ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਵਅਕਤੀ, ਨਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ 
ਪਛਾਨਣਆ ਹੈ ਨਜਸ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਨਜਸ ਨੰੂ COVID-19 ਵੀ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆਉਣ 
'ਤ ੇਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਸਹਤ ਦੀ 
ਸਮੱਪਸਆ ਹੈ ਪਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦ ਪਜਆਂ ਿਾਲੋਂ 
ਹਸਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਾਰਾਂ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਨਹਣਾ 
ਅਤ ੇਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਨਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਮਲਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਪਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਪਿਆ ਕਰੇਗਾ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਿਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਵਚਲੇ ਪਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿ ੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਪਵੱਚ ਹੋ ਜੋ 
ਭੋਜਿ ਅਤ ੇਦਵਾਈ ਲੈਣ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੱਤਰ ਪਵੱਚ ਪਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸੰਿਰਕ ਿਹੀਂ ਹਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਿ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ 
ਹੈਲਿਲਾਈਿ 0800 0288327 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਜੇ, ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਿ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਗਏ ਹਿ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਿਵੀਂ, 
ਪਿਰੰਤਰ ਿੰਘ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉੱਚ ਤਾਿਮਾਿ (37.8 °C ਤੋਂ ਉੱਿਰ), ਤਾਂ NHS 111 ਆਿਲਾਈਿ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ 

ਤਾਰੀਖ਼ 
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ਸੇਵਾ (https://111.nhs.uk/covid-19/) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ 
ਇੰਟਰਿ ੈੱਟ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ NHS 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ 
ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਿ ੰ , ਜਾਂ ਪਜਸ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਿ ੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ਪਕਸੇ ਅਪਜਹੇ ਪਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਿਾਲ ਿਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ (COVID-
19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਦਿਾ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਪਵੱਚ ਉੱਚ ਤਾਿ (above 37.8 °C) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਵੀਂ ਅਤ ੇ
ਪਿਰੰਤਰ ਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

 ਆਿਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾ ਜਾਓ  
 ਪਕਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਪਵੱਚ ਪਿੈੱਜੀ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤ ੇਿਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ, ਿਪਰਵਾਰਕ ਘਰ, ਪਵਆਹ ਅਤ ੇਧਾਰਪਮਕ ਸਮਾਗਮ  

 ਿਰੀਦਦਾਰੀ, ਮਿੋਰੰਜਿ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਾ ਜਾਓ। ਭੋਜਿ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪਡਲੀਵਰੀਆਂ ਦਾ ਿਰਬੰਧ 
ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਸੰਿਰਕ ਿ ੰ  ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 ਪਰਮੋਟ ਟੈਕਿੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਿਰਕ ਪਵੱਚ ਰਹੋ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਫੋਿ, ਇੰਟਰਿ ੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 
 ਆਿਣੇ ਜੀਿੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਿ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਿ ਜਾਂ ਆਿਲਾਈਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 

 ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਪਿਯਪਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਿਾਣੀ ਿਾਲ 20 ਸਪਕੰਟ ਤੱਕ ਧੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਪਲਆਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿ ੰ  ਵੀ ਅਪਜਹਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹੋ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿ ੰ  ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰਪਹਣ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਘਰ 
ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਿਣੇ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਿ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਪਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਿਾਲ ਿਾਲਣਾ 
ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਘਰ ਪਵੱਚ, ਤੁਹਾਿ ੰ :  
 ਸਾਂਝੀਆ ਂਥਾਂਵਾਂ (ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰ ਮ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ) ਪਵੱਚ ਦ ਪਜਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਪਬਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿ ੰ  
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆ ਂਥਾਂਵਾਂ ਿ ੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਿੋ 

 ਦ ਜ ੇਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ (3 ਕਦਮ) ਦ ਰ ਰਪਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਿੋ ਅਤ ੇਪਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵੱਿਰੇ ਪਬਸਤਰੇ 
ਪਵੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰੋ 

 ਵੱਿਰੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤ,ੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਾਥਰ ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, 
ਜਾਂ ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰ ਮ ਿ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰੋ 

 ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦ ਸਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜ ਦ ਹੰੁਦ ੇਹਿ, ਪਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਿਣੇ 
ਿਾਣੇ ਿ ੰ  ਿਾਣ ਲਈ ਆਿਣੇ ਕਮਰੇ ਪਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤ ੇਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਪਕ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡ ੇਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਾਫ ਹੋਣ।  
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ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਿਪਰਵਾਰ ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਰੱਿਣ 
ਲਈ ਉਹਿਾਂ ਿ ੰ  ਿ ਰੇ ਸੁਰੱਪਿਆ ਉਿਾਅ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ।   

ਤੁਹਾਿ ੰ  ਇਸ ਪਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪਮਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ 
ਿਰਬੰਧਿ ਕਰਿ ਲਈ ਪਵਕਲਪਿਕ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਜੇ ਪਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 
ਸੰਿਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਿਤਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਪਦੰਦ ੇਹਾਂ ਪਕ:  

1. ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ  

ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ 
ਹਿ, ਆਿਣਾ ਦੌਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਿਾਂ ਪਵੱਚ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਾ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਿ ੰ  ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਤ ੇਅਕਸਰ, ਆਿਣੇ ਹੱਥ 20 ਸਪਕੰਟ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਿਾਣੀ ਿਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ
ਹਿ।   

ਆਿਣੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਪਲਆਂ ਿਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਵਚਾਰ ਹੈ ਕੀ ਜੇ ਉਹਿਾਂ ਪਵੱਚੋਂ 
ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਦੇਿਭਾਲ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਰ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਿੱਕਾ ਿਤਾ 
ਿਹੀਂ ਹੈ ਪਕ ਪਕਸ ਿਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ www.gov.uk/coronavirus-extremely-
vulnerable ਦੇਿੋ। 

2. ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਨਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦ ੇਹੋ   

ਸਰਕਾਰ ਿੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਪਵੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮ ਲੰਬਾਈ ਿ ੰ  ਕਵਰ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਿੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 
ਇਕੱਤਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਡਲੀਵਰ ਿਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ:  

1. ਪਕਸੇ ਿ ੰ  ਕਪਹਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਸੰਭਵ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਵਕਲਿ ਹੈ);  

2. ਆਿਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਿਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਿਾਂ ਿ ੰ  ਕੋਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਪਜਸਦੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ) ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਦਵਾਈ ਿਹੰੁਚਾਉਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹੋ। 

ਤੁਹਾਿ ੰ  ਹਸਿਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿ ਜਾਂ ਪਡਲੀਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕਰਿ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਿਤਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

3. ਜੀਪੀ ਪਰੈਕਨਟਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ  

http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
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ਪਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਿ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਆਿਲਾਈਿ ਦੇਿਭਾਲ ਿਰਦਾਿ ਕਰਾਂਗੇ। ਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇ
ਹਾਂ ਪਕ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਰ ਿ ਪਵੱਚ ਵੇਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿਾਲ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਪਵੱਚ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।   

4.  ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ  

NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਿਤਾਲ ਿ ੰ  ਇਹ ਕਪਹਣ ਲਈ ਪਲਪਿਆ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਉਹਿਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਸਮੀਪਿਆ ਕਰਿ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਕ ਕੁਝ ਕਲੀਪਿਕਾਂ ਅਤ ੇਅਿਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਿ ੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਜਾਂ 
ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਿਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਪਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਿਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਮੰਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਯੋਜਿਾ ਅਿੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਪਕਸੇ ਿਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਿਰਸ਼ਿ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਹਸਿਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਪਿਕ ਿਾਲ ਪਸੱਧਾ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।   

5. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ  

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਪਹਣ ਦੀ ਇਸ ਪਮਆਦ ਦੌਰਾਿ ਆਿਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਪਲਆਂ, 
ਿਪਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਹਾਂ ਿਾਲ ਪਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable ਦੇਿੋ। 

ਇਹ ਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿ ੰ , ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬ ਤ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਿ ੰ  ਆਿਣੇ GP ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਿੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਬੈਪਿਪਫਟ ਿਰਣਾਲੀ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ https://www.gov.uk/universal-credit 'ਤੇ ਜਾਓ।  

6. ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਥਤੀ, ਜਾਂ ਪਜਸ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਿਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ 
ਕੋਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਸ਼ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਾਲ, ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਮਾਹਰ ਹਸਿਤਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ, 
ਿਾਲ ਪਸੱਧਾ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। ਪਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਿ ੰ  ਫੋਿ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਿਲਾਈਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਰ ਿ ਪਵੱਚ ਵੇਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 
NHS ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਪਜੱਥ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਿਤਾਲ ਪਵੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਿਾਲ ਸੰਿਰਕ 
ਕਰੇਗਾ।   

ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਪਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਸਿਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਿ ੰ  ਇੱਕ ਹਸਿਤਾਲ ਬੈਗ ਪਤਆਰ ਕਰਿ ਲਈ ਕਪਹੰਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਿਭਾਲ ਿਰਦਾਿ 

http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/universal-credit
https://www.gov.uk/universal-credit
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ਕਰਿ ਪਵੱਚ NHS ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਿਰਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਲੈਂਦ ੇਹੋ (ਿੁਰਾਕ ਅਤ ੇਵਾਰਵਾਰਤਾ ਸਮੇਤ), ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਿਾਬੱਧ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ ਪਜਿਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਰਾਤ ਭਰ ਠਪਹਰਿ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ 
(ਸਿ ਕਸ, ਿਜਾਮਾ, ਟ ਥ ਬਰੱਸ਼, ਦਵਾਈ ਆਪਦ)। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਗਾਉਂ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸਿ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।   

7. ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਨਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨੀ  

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਇਹ ਪਚੰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਪਹਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਿਰਕ ਕਰਕੇ 
ਪਿਰਾਸ਼ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਵੱਚ, ਪਵਹਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਪਸਹਤਮੰਦ ਿੈਟਰਿ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 
ਸੌਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਜਸਦੇ ਕਾਰਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਸਧਾਰਿ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਮਾਿਪਸਕ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਪਰਆਸ਼ੀਲ ਰਪਹਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 
 NHS ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਘਰ ਪਵੱਚ ਕਰਿ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ ਲੱਭੋ  
 ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਿ ਪਵੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ ਪਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਿੰਦ ਮਾਣਦ ੇਹੋ - ਿੜਹਿਾ, ਿਾਣਾ ਿਕਾਉਣਾ ਅਤ ੇਹੋਰ 
ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੌਕ  

 ਪਸਹਤਮੰਦ, ਸੰਤੁਪਲਤ ਭੋਜਿ ਿਾਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਿਾਣੀ ਿੀਓ, ਪਿਯਪਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ 
ਕਰੋ, ਅਤ ੇਤਮਾਕ ਿੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਮਿੋਰੰਜਕ ਿਪਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਪਹਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ 

 ਤਾਜ਼ ੇਹਵਾ ਪਵੱਚ ਰਪਹਣ ਲਈ ਪਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮਾਂ ਪਬਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗਹਾ ਦਾ 
ਿਰਬੰਧ ਕਰੋ ਅਤ ੇਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਜ਼ਾਰਾ ਦੇਿੋ (ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ) ਅਤ ੇਕੁਦਰਤੀ ਧੱੁਿ ਿਰਾਿਤ ਕਰੋ। ਬਾਗ ਪਵੱਚ 
ਜਾਓ ਜਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦ ਪਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਆਿਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮਾਇੰਡ ਮੈਟਰਸ ਅਤ ੇNHS ਮਾਿਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਲਾਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਾਧ  ਸਲਾਹ 
ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।   

ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਸਮੇਤ, ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, nhs.uk1 ਅਤ ੇ
gov.uk2 ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

ਤਪਹ ਪਦਲੋਂ,  

[Name of your GP] [ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ] 

[Practice Phone no] [ਪਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ] 

                                        
1 https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  
2 https://www.gov.uk/coronavirus  

https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
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ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜੋਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ: 

1. ਉਹ ਲੋਕ ਪਜਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਠੋਸ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਿਲਾਂਟ ਿਰਾਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 

2. ਿਾਸ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ  
 ਕੈਂਸਰ ਿਾਲ ਗਰਸਤ ਲੋਕ ਜੋ ਫੇਫੜ ੇਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੀਮੋਥੈਰੇਿੀ ਜਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਿੀ 
ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਿ  

 ਲਹ  ਜਾਂ ਬੋਿ ਮੈਰੋ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਲ ਕੀਮੀਆ, ਪਲੰਫੋਮਾ ਜਾਂ ਮਾਈਲੋਮਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਕਸੇ 
ਵੀ ਿੜਾਅ 'ਤੇ ਹਿ  

 ਉਹ ਲੋਕ ਪਜਿਹ ਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਪਮਊਿੋਥੈਰੇਿੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਪਰਹਾ ਹੈ  
 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਪਜਹੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਿਰਪਤਰੱਪਿਆ ਿਰਣਾਲੀ ਿ ੰ  ਿਰਭਾਪਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਿਰੋਟੀਿ ਪਕਿੇਸ ਇਪਿਹ ਬਟਰਜ਼ ਜਾਂ PARP ਇਪਿਹ ਬਟਰਜ਼  

 ਉਹ ਲੋਕ ਪਜਿਹ ਾਂ ਿੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਪਿਆਂ ਪਵੱਚ ਬੋਿ ਮੈਰੋ ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈੈੱਲ ਟਰਾਂਸਿਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਪਮਉਿੋਸਿਰੇਸੈਂਟ (ਿਰਪਤਰੱਪਿਆ ਿਰਣਾਲੀ ਿ ੰ  ਿਿੀੜਿ ਵਾਲੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਿ  

3. ਸਾਰੇ ਪਸਸਪਟਕ ਫਾਈਬਰੋਪਸਸ, ਗੰਭੀਰ ਦਮਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ COPD ਸਮੇਤ, ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ 

4. ਅਪਜਹ ੇਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਿਾਚਕ ਪਕਪਰਆ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂਦਰ  ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਜਿਹ ਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗ ਦਾ 
ਜੋਿਮ ਕਾਫੀ ਪਜ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ SCID, ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਪਸੱਕਲ ਸੈੈੱਲ) 

5. ਅਪਜਹੀ ਇਪਮਉਿੋਸਿਰੇਸੈਂਟ (ਿਰਪਤਰੱਪਿਆ ਿਰਣਾਲੀ ਿ ੰ  ਿਿੀੜਿ ਵਾਲੀ) ਥੈਰੇਿੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪਜਸ ਕਰਕੇ 
ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਿਮ ਪਵੱਚ ਮਹੱਤਵਿ ਰਿ ਵਾਧਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿ  

6. ਜਮਾਂਦਰ  ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਪਵੱਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਿ ਰਿ ਪਦਲ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 


