
  

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ਲਈ ਕੋਿਵੱਡ-19 

ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 

Supported by: 



ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ  ਲਈ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਇਹ ਗਾਈਡ 2 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੰੂ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਰਦੂ, ਬੰਗਾਲੀ, ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੀਆ ਂਹਾਲ-ਹੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਘੋਸ਼ਣਾਵ  ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

www.greaterbirminghamchambers.com/ABCCSupport ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇਖ।ੋ 
ਭੂਿਮਕਾ: 

Asian Business Chamber of Commerce ਕਾਰੋਬਾਿਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਮਫ਼ੁਤ ਿਵੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਬੋਾਿਰਕ ਸਹਾਇਤਾ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈਕੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥ  ਨੰੂ ਿਕਵ ਸੁਰੱਿਖਤ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦ ੇਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਬਰ ਦਾ ਮਬਰ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹ।ੈ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਅਤ ੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹ।ੈ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਲਈ ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

ਅੰਜੁਮ ਖਾਨ 

ਸੰਚਾਲਕ, Asian Business Chamber of Commerce 

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 0121 274 3280 

ਸਿਹਯੋਗੀ: 

 

ਕੀ ਏਦ  ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ  ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦ ੇਵੱਧਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦ ੇਿਨਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈਿਜਹੜੇ ਕ ੇਵੀਰਵਾਰ 5 

ਨਵੰਬਰ ਤ ਲੈਕੇ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹਣੋਗੇ (ਪੂਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਲਈ ਇਥ ੇਦਬਾਓ)। 
 

ਨਵੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ ੇਲੋਕ  ਨੰੂ ਕਝੁ ਖਾਸ ਕੰਮ  ਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ, ਪੜਾਈ, ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਬੰਧ, 

ਅਤ ੇਆਮ ਲੋੜ  ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ,ੈ ਹੋਰ ਿਕਸ ੇਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਨਹ  ਿਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਜੱਥੇ ਹ ੋਸਕੇ, 

ਲੋਕ  ਨੰੂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵ  ਨੰੂ ਉਨ  ਲੋਕ  ਲਈ ਖੁੱ ਲੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕ ੇਘਰ ਤ ਠੀਕ 

ਤਰ  ਕੰਮ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦ।ੇ 
 

ਸਰਕਾਰ ਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ ੇਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ  (ਕੱਪਿੜਆਂ, ਿਬਜਲੀ ਦ ੇਉਪਕਰਨ  ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ , 

ਆਿਦ), ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਮਨਰੰਜਨ ਸੁਿਵਧਾਵ  (ਿਜੰਮ, ਬੋਿਲੰਗ ਐਲੀ, ਆਿਦ), ਮਨਰੰਜਨ ਦ ੇਸਥਾਨ (ਥੀਏਟਰ, ਿਸਨਮਾ, ਆਿਦ) 

ਅਤ ੇਿਨਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵ , ਿਜਵ ਕੇ ਵਾਲ ਅਤ ੇਨਹੁੰਆ ਂਦ ੇਸੈਲੂਨ, ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ  

ਕਿਲਕ-ਅਤ-ੇਕਲੈਕਟ ਸੇਵਾਵ  ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
 

ਰਸੈਟੋਰਟ, ਬਾਰ, ਅਤੇ ਪੱਬ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬੰਦ ਰਿਹਣਗੇ ਲੇਿਕਨ ਉਹ ਟੇਕ-ਅਵੇ ਅਤ ੇਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵ  ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਹਟੋਲ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵ  ਿਸਰਫ ਉਨ  ਲਈ ਖੁੱ ਲੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ ਂਿਜਨ  ਨੰੂ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਿਮਤ 

ਕਾਰਨ  ਕਾਰਨ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨ , ਸਪੁਰ-ਮਾਰਕੀਟ , ਗਾਰਡਨ ਸਟਰ ਅਤ ੇਹਰੋ ਦੁਕਾਨ  ਿਜਹੜੀਆਂ ਕ ੇਲੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਵਾ ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਉਨ  ਨੰੂ ਖੁੱ ਲੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਲੇਿਕਨ ਉਨ  ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਕੇ ਉਹ ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਨਰਦਸ਼ੇ  ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਣੋ। 
 



ਕੀ ਏਦ  ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ "ਸਥਾਨੀ ਲੌਕਡਾਊਨ" ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ ਿਜਨ  ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਇਨ  ਕਦਮ  ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇ  ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 

ਨਹ , ਮਜੌੂਦਾ ਸਥਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਥ  'ਤੇ ਨਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਾਗੂ ਹਣੋਗੀਆ।ਂ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿਕਹਾ ਹੈ ਕ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 

ਹਟਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਸਥਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਗਾਉਣ ਬਾਰ ੇਸੋਚਣਗੇ। 

ਕੋਿਵੱਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਵਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਦਾ ਕਦਮ  ਦ ੇਵੇਰਵੇਆਂ ਦ ੇਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਠੇ  ਦੇਖੋ, ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਪਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ 

 ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦ ੇਖਤਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਅਤ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥ  'ਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ 

 ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਹੱਥ ਧਣੋ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆ ਂਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੋ 

 ਲੋਕ  ਨੰੂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ (ਿਜੱਥ ੇਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ) 

 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਿਜੱਥ ੇਮੁਮਿਕਨ ਹਵੋੇ 

 ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਨਹ  ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਓਥ ੇਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੋ 

 ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹ  ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਿਜਸ ਨੰੂ NHS ਟੈਸਟ ਐਡਂ ਟਰੇਸ ਵਲ 

ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹਵੋੇ ਜਦ ਤਕ ਉਨ  ਦਾ ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਮ  ਪੂਰਾ ਨਹ  ਹੋ ਜ ਦਾ 

 

ਹਟੋਲ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵ  ਲਈ ਹਠੇ ਿਲਿਖਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲੋੜ ਦਾ ਹੈ: 

 NHS ਟੈਸਟ ਐਡਂ ਟਰੇਸ ਸਵੇਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ 21 ਿਦਨ ਤਕ ਗਾਹਕ  ਅਤ ੇਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ 

ਰੱਖਣਾ। ਗਾਹਕ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਨੰੂ NHS ਦ ੇਐਪ ਅਤ ੇQR ਪਸੋਟਰ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥ ੇਪਾਓ। 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕ ੇਹਠੇ ਿਲਖੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ: 

 ਿਵਆਹ ਿਸਰਫ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ  ਿਵੱਚ ਹਣੋਗੇ ਅਤ ੇਭਗਤੀ ਦੀਆ ਂਥਾਵ  ਉਦ ਤਕ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤਕ ਉਨ  ਦੀ ਵਰਤ 

ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਸਕਾਰ ਅਤ ੇਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਰਥਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਸਸਕਾਰ ਲਈ 30 

ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ।ੈ 
 ਹਠੇ ਿਲਿਖਆ ਂਦਾ ਮੂੰ ਹ ਢੱਿਕਆ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਗਾਹਕ  ਦਾ, ਟੈਕਸੀ ਅਤ ੇਿਨਜੀ ਕਰਾਏ 

ਦੀਆ ਂਗੱਡੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ। 
 

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ  ਕਰਦਾ? 

ਉਹ ਕਾਰਬੋਾਰ ਿਜਹੜੇ ਕ ੇਕੋਿਵੱਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ  ਕਰਦੇ, ਉਨ  ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ 

ਅਤ/ੇਜ  ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਾਰਬੋਾਰ ਿਵੱਖੇ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੇਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਹਨ? 

ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਨ: 

 ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਗ ਆਉਣਾ 



 ਵੱਧ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ 

 ਸਵਾਦ ਅਤ/ੇਜ  ਸੁੰ ਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹ ੋਜਾਣਾ ਜ  ਉਨ  ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆਉਣਾ 

ਜ ੇਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥ  'ਤੇ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ:ੇ 

 ਉਨ  ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਉਨ  ਦਾ NHS ਟੈਸਟ ਐਡਂ ਟਰੇਸ ਤ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੀ ਜ ਚ ਦ ੇਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਅਤ ੇਜ ਚ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਿਮਲਣ ਤਕ ਉਨ  ਦਾ ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

 ਉਨ  ਵੱਲ ਹੱਥ ਲਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਚੀਜ਼  ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ 

ਜ ੇਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਹ ੈਅਤ ੇਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇ ਹਨ ਤ:ੇ 

 ਉਨ  ਨੰੂ ਕਹੋ ਕ ੇਉਨ  ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ, ਉਨ  ਦਾ NHS ਟੈਸਟ ਐਡਂ ਟਰੇਸ ਤ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੀ ਜ ਚ ਦ ੇ

ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜ ਚ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਿਮਲਣ ਤਕ ਉਨ  ਦਾ ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ

 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤਕ ਉਨ  ਨੰੂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵੋ (ਜੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹਵੋੇ ਅਤ ੇਜ ੇਉਨ  ਦੀ 

ਤਬੀਯਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਵੋੇ) 

 ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਸਮ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹ  ਹਨ ਤ  ਉਨ  ਨੰੂ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਪਸੈੇ ਦ ੇਕੇ 

(ਜ  ਜ ੋਵੀ ਉਨ  ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ) ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵੋ 

 ਜ ੇਉਨ  ਦੀ ਜ ਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜਦ ਤਕ 1) ਟੈਸਟ 

ਐਡਂ ਟਰੇਸ ਨ ਉਨ  ਨੰੂ ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਨਾ ਿਕਹਾ ਹਵੋੇ, 2) ਉਨ  ਦ ੇਘਰ/"ਸਿਹਯੋਗ ਘੇਰੇ" ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ ਹਵੋੇ, ਅਤ ੇ3) ਉਨ  ਦੀ ਤਬੀਯਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯਗੋ ਹੋਵੇ 

 ਜ ੇਉਨ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆ ਦਾ ਹ,ੈ ਤ  ਲੱਛਣ ਗਾਇਬ ਹਣੋ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨ  ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ 10 ਿਦਨ  ਦ ੇਲਈ 

ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ NHS ਟੈਸਟ ਐਡਂ ਟਰੇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇ ਵੀ 14 ਿਦਨ  ਤਕ ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ: 

 ਉਨ  ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੀ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੀ ਜ ਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ 

 ਉਹ ਿਕਸੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ  ਹ:ੈ ਇਥੇ ਦਬਾਓ 

ਸਰੀਿਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ? 

ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਿਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦਸ਼ੇ  ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਪੜਨ ਲਈ gov.uk 'ਤੇ ਇਥੇ ਜਾਓ। ਚੱਕਣ ਯੋਗ ਕੁਝ ਮੁੱ ਖ 

ਕਦਮ ਹਠੇ ਿਲਖ ੇਹਨ: 

 ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਰਿਹਣਾ ਲੋੜ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਿਸਰਫ ਸੀਿਮਤ ਕਾਰਨ  ਕਾਰਨ ਿਨਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਸਰਤ (ਬਾਹਰ) ਅਤ ੇਆਮ ਲੋੜ  ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 

 ਤੁਸੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਿਕਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਸਰਫ ਤ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਘਰ ਤ ਠੀਕ ਤਰ  ਕੰਮ ਨਹ  ਕਰ 

ਸਕਦੇ 

 ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ  ਦੋਸਤ  ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਿਮਲੋ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਘੇਰੇ/ਘਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਾ 

ਹਣੋ 

 ਤੁਸੀ (ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤ)ੇ ਬਾਹਰ ਿਸਰਫ ਉਨ  ਲੋਕ  ਨੰੂ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਕ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਿਹਯੋਗ ਘੇਰੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਜ  ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕ ੇਿਕਸੇ ਹਰੋ ਘਰ ਦਾ ਹਵੋੇ (ਜੇ ਤੁਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹਵੋੋ) 

 ਆਪਣੇ ਸਥਾਨੀ ਖਤੇਰ ਤ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤ ਬਚ ੋਅਤ ੇਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਕ ੇਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਓ 

 ਜ ੇਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤ 2 ਮੀਟਰ (3 ਕਦਮ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਨਹ  ਰਿਹੰਦੇ (ਜ  ਹਰ 



ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਸਿਹਯੋਗ ਘੇਰ ੇਿਵੱਚ ਨਹ  ਹ)ੈ 

 ਦੁਕਾਨ , ਸਮਾਿਜਕ ਅੰਦਰਨੂੀ ਥਾਵ  ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕ ੇਰੱਖੋ 

ਜ  ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਕ ੇਰੱਖੋ 

 ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟ ਤਕ ਧਵੋੋ (ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ  

ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜੈਲ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ) 

 ਖੰਗਣ ਜ  ਿਨਛ ਮਾਰਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਨੰੂ ਿਟਸ਼ ੂਜ  ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਕੀ ਬਾਜੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ (ਆਪਣੇ ਹੱਥ  ਦੀ ਵਰਤ 

ਨਾ ਕਰੋ), ਵਰਤ ੇਹੋਏ ਿਟਸ਼ ੂਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱ ਟ ੋਅਤ ੇਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ 

 ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਨਹ  ਹਨ ਤ  ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ , ਨੱਕ, ਜ  ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਓ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇ ਵੀ 14 ਿਦਨ  ਤਕ ਇਕ ਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ: 

 ਉਨ  ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੀ ਕੋਿਵੱਡ-19 ਦੀ ਜ ਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ 

 ਉਹ ਿਕਸੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਤ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ  ਹ:ੈ ਇਥੇ ਦਬਾਓ 


