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ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿੋਵਡੱ-19 ਸਬੰਧੰੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:ਇਹ ਗਾਈਡ 24 ਸਤਬੰਰ 2020 ਨੂੰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲ-ਹੀ ਿਵੱਚ
ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਖੇਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇwww.greaterbirminghamchambers.com/ABCCSupportਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ
ਦੇਖੋ।
ਭੂਿਮਕਾ:

Asian Business Chamber of Commerce ਕਾਰੋਬਾਿਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਫ਼ੁਤ ਿਵੱਚ ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਸੰਬਧੰੀ ਕਾਰੋਬਾਿਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ ਸਰੱੁਿਖਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਮਫ਼ੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਬਰ ਦਾ ਮਬਰ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬੱਧ
ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ:
ਅੰਜੁਮ ਖਾਨ
ਸੰਚਾਲਕ, Asian Business Chamber of Commerce
ਫਨੋ ਨਬੰਰ: 0121 274 3280
ਸਿਹਯੋਗੀ:

ਕੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈੋ ਵੀ "ਸਥਾਨੀ ਲੌਕਡਾਊਨ" ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਰੇੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਕਾਰਨ, ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਸਥਾਨੀ ਅਿਧਕਾਿਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨੀ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਬਰਿਮਘੰਮ,
ਸਲੋੀਹੱਲ, ਸਡਵਲੈ,ਅਤੇ ਵੁਲਵਰਹੈਮਪਟਨ।

ਇਨਾਂ ਸਥਾਨੀ ਅਿਧਕਾਿਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਬਗੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹ ਿਮਲ ਸਕਦੇ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ
"ਸਿਹਯੋਗ ਘਰੇੇ" ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ ਹਨ)। ਇਹ ਕਾਨੂਨੰ ਵਲੱ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਿਜਹੜੇ
ਕੇ ਇਨਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੜੋਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਥ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੰੀ ਇਕਠੱ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ੰ£100 ਤ ਸ਼ਰੂੁ ਹੰੁਦੇ
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦਣੇਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।

ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੰ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ ਕੇ ਿਕਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਜ) ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

ਨਵ "6 ਦੇ ਿਨਯਮ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਿਨਜੱੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਿਚਆਂ ਤ ਬਾਹਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ("6 ਦੇ ਿਨਯਮ" ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈਇਸ ਦਸਤਖਤ ਿਵਚੱ ਅਗੱੇ ਦੇਖੋ)।

ਕਿੋਵਡੱ-19 ਸਬੰਧੰੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਨੂ ੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਵਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਰੇਵਆਂੇ ਦੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਠੇਾਂ ਦਖੋੇ, ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

· ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂਦਾ ਕਮੰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ
· ਸਫਾਈਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੋ
· ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ੋ(ਿਜੱਥੇ ਮਮੁਿਕਨ ਹੋਵ)ੇ
· 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖ,ੋ ਿਜੱਥੇ ਮਮੁਿਕਨ ਹੋਵੇ
· ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਨਹ ਰੱਖ ਸਕਦ,ੇ ਓਥੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰਕੋਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ
· ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮੰ ਉ ਤੇਆਉਣ ਲਈ ਨਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਨੂ ੰNHS ਟੈਸਟ ਡ ਟਰਸੇ ਵਲਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ

ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਰੈਸਟਰੋਟ, ਕਫੈ,ੇ ਬਾਰ,ਆਿਦ) ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਈ, ਿਬਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ, ਆਿਦ) ਦਾ ਹੇਠ
ਿਲਿਖਆ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂਨੰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ:

· NHS ਟੈਸਟ ਡ ਟਰੇਸ ਸਵੇਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 21 ਿਦਨ ਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂ ੰNHS ਦੇ ਐਪ ਅਤੇ QR ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਪਾਓ।

· ਰੈਸਟੋਰਟ, ਕਫੈ,ੇ ਬਾਰ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
· ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਵਜੇ ਤ ਬਾਅਦ ਿਸਰਫ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸਵੇਾ ਹੀ ਮੁਹਈੱਆਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।



· ਲਾਇਸਸੰ ਿਮਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਜ਼ੇ ਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੋੜ ਦਾ ਹੈ।
· ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਕਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪਰਚਨੂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਟਕੈਸੀ ਅਤੇ ਿਨਜੱੀ ਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ

ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਦੰਰਨੂੀ ਮਜ਼ੇਬਾਨੀ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਖਾਣਾ-
ਪਾਣੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮੇਜ਼ ਉ ਤੇ ਬਠੇੈ ਹੋਣ)।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਖੋੱ ਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪਾਬਦੰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

· ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਦਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਿਸਰਫ 30 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਬੋਾਿਰਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮਜ਼ੇਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ (ਇਹ ਿਸਰਫ ਓਦ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਸੰਬਧੰੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

· ਿਵਆਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਵੱਚ 15 ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਤਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ,ੈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਠੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਰਬਧੰ (ਇਹ ਿਸਰਫ ਓਦ
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਸੰਬਧੰੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ)ੈ। ਸੱਸਕਾਰ ਲਈ 30 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

· 30 ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਿਰਕ ਇਕਠੱ (ਿਵਆਹਲਈ 15), ਕਾਰੋਬਾਿਰਕ ਕਾਨਫਰਸੰਾ,ਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਰਗੋਰਾਮ
ਮੌਜਦੂਾ ਸਮ 'ਤੇ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ।

· ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਵਧੇਰੀ ਸਚੂਨਾ ਤਕ ਬੰਦ ਰਿਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹਵੋਗੇਾ ਜੇ ਮਰੇਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਕਿੋਵਡੱ-19 ਸਬੰਧੰੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਕਰਦਾ?

ਉਹ ਕਾਰਬੋਾਰ ਿਜਹੜੇ ਕੇ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੱਾ ਜਰੁਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬੋਾਰ
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਖੇ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੇ ਫਲੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਰੇੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਨੂ ੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਰੇੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਚੱ ਕਿੋਵਡੱ-19ਦੇ ਲਛੱਣ ਨਜ਼ਰਆ ਦੇ ਹਨ?

ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੇ ਲਛੱਣ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਨ:

· ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਗਆਉਣਾ
· ਵੱਧ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ
· ਸਵਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਘੰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਓਆਉਣਾ

ਜੇ ਕਈੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹਲਛੱਣ ਨਜ਼ਰਆ ਦੇ ਹਨ ਤੇ:

· ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਉਨਾਂ ਦਾ NHS ਟੈਸਟ ਡ ਟਰੇਸ ਤ ਕਿੋਵਡੱ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਿਮਲਣ ਤਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ

· ਉਨਾਂ ਵਲੱ ਹੱਥ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ

ਜੇ ਕਈੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ:ੇ

· ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ NHS ਟੈਸਟ ਡ ਟਰੇਸ ਤ ਕਿੋਵਡੱ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਮਲਣ ਤਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

· ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਮੰ ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵ ੋ(ਜੇ ਮਮੁਿਕਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਯਤ ਕਮੰ ਕਰਨ
ਯੋਗ ਹੋਵ)ੇ

· ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਸਮ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਕਮੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਟੱੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕ ੇ(ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵ)ੇ ਸਿਹਯਗੋ ਦਵੇੋ

· ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਆ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਕੰਮ ਉ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜਦ ਤਕ 1) ਟੈਸਟ ਡ ਟਰੇਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਨਾ ਿਕਹਾ ਹੋਵ,ੇ 2)ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ/"ਸਿਹਯਗੋ ਘਰੇੇ" ਿਵੱਚ ਲਛੱਣ ਨਜ਼ਰਆਉਣਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਅਤ ੇ3)ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਯਤ ਕਮੰ ਕਰਨ ਯਗੋ ਹਵੋੇ

· ਜੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕਆ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਛੱਣ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ
ਪਵਗੇਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂ ੰNHS ਟੈਸਟ ਡ ਟਰੇਸ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ 14 ਿਦਨਾਂ ਤਕ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ:ੇ



· ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚੱ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੀ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ
· ਉਹ ਿਕਸੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵਾਿਪਸਆਏ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ ਹੈ:ਇਥੇ ਦਬਾਓ

ਸਰੀਿਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੰੀ ਕੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇ ਹਨ?

ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਿਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੰੰਧੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਲਈ gov.uk 'ਤੇ ਇਥੇ ਜਾਓ। ਚੁੱਕਣਯੋਗ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਨ:

· ਤੁਸੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਿਕਨ ਿਜਨਾਂ ਲਈਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵ,ੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
· ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਠੱ 6 ਜਾਂ ਘੱਟ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ '6 ਦਾ

ਿਨਯਮ' ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
· ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤ 2 ਮੀਟਰ (3 ਕਦਮ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਨਹ ਰਿਹਦੇੰ (ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ

ਸਿਹਯਗੋ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ ਹੈ)
· ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਦੰਰਨੂੀ ਥਾਵਾਂ ਿਜਵ ਕੇ ਿਸਨੇਮਾ ਅਤੇ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ

ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ
· ਅਕਸਰਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟ ਤਕ ਧੋਵ ੋ(ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਡ ਸਨੈੀਟਾਈਜ਼ਰ

ਜੈ ਲ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ)ੋ
· ਖੰਗਣ ਜਾਂ ਿਨੱਛ ਮਾਰਣ ਵਲੇੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਿਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਜੂ ਨਾਲ ਢੱਕ ੋ(ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰ)ੋ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ

ਿਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਟੋੱ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧਵੋੋ
· ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਨਹ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਕੱ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਓ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ 14 ਿਦਨਾਂ ਤਕ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ:ੇ

· ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚੱ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੀ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ
· ਉਹ ਿਕਸੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵਾਿਪਸਆਏ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ ਹੈ:ਇਥੇ ਦਬਾਓ


