
ਟਸੈਟ ਅਤ ੇਪ�ਟੋਕੈਟ 

ਸਵੈ-ਏਕਾਤਂਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਜਆ ਂ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਰੱਿੋ ਫੇਸ

ਕਵਰਿੰਗਾਂ
ਭੀੜ ਵਿੱਚ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਹੱਥਾਂ ਨ
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਦੋ ਮੀਟਰ ਸਵੈ-ਏਕਾਂਤਵਾਸ 
ਵਿੱਚ ਰਹੋ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਸਵੈ-
ਏਕਾਤਂਵਾਸ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸਂੀ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾ ਂਸੁਆਦ ਜਾ ਂਗਧੰ ਮਹਹਸੂਸ ਹਣੋ ਹਿਚੱ ਕਮੀ/ਤਬਦੀਲੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਘਰ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਰਹਹਣ ਅਤ ੇਤੁਰੰਤ ਟਸੈਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ NHSinform.scot/test-and-
protect 'ਤ ੇਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾ ਂ0800 028 2816 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਫੇਰ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਟਸੈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਘਰ ਹਿਚੱ ਰਹਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਅਹਜਹੇ ਹਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਹਜਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਆ 
ਹੈ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੂਚੀ ਹਿਚਲੇ ਹਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੈ-ਏਕਾਤਂਿਾਸ ਹਿੱਚ ਰਹਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਤਾ ਂਿੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਜਕੰਨਾ ਸਮਾ ਂਸਵੈ-ਏਕਾਤਂਵਾਸ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂ10 ਹਦਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 
ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 14 ਹਦਨ ਘਰ ਹਿੱਚ ਰਹਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਿੱਚ ਰਹਹੰਦਾ ਹਰ 
ਹਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸਵੈ-ਏਕਾਤਂਵਾਸ ਜਵੱਚ ਜਕਵੇਂ ਰਜਹਣਾ ਹੈ?

ਸਿੈ-ਏਕਾਤਂਿਾਸ ਹਿੱਚ ਰਹਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਰ ਹਿੱਚ ਰਹਹਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਨਾ 
ਆਉਣ ਦੇਣਾ। 
•  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾ ਂਬੱਹਚਆ ਂਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ 

ਜਾਦਂਾ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਿਹਰੰਗ ਪਹਹਹਨਆ ਹੋਿੇ।

•  ਸਕੂਲ ਜਾ ਂਨਰਸਰੀ ਹਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ

•  ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਲਈ ਨਾ ਹਲਜਾਓ

•  ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਲਆਉਣ ਲਈ, ਬੱਹਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾ ਂਹਕਸ ੇਹੋਰ ਇਕੱਠ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਹਦਓ



ਟਸੈਟ ਅਤ ੇਪ�ਟੋਕੈਟ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਜਆ ਂ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਰੱਿੋ ਫੇਸ

ਕਵਰਿੰਗਾਂ
ਭੀੜ ਵਿੱਚ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਹੱਥਾਂ ਨ
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਦੋ ਮੀਟਰ ਸਵੈ-ਏਕਾਂਤਵਾਸ 
ਵਿੱਚ ਰਹੋ

ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੈ-ਏਕਾਤਂਿਾਸ ਹਿੱਚ ਰਹਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਘਰ ਹਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਤਆਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ 
ਹਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਹਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ:

•  ਉਹ ਦਿਾਈਆ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਿੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋ

•  ਭੋਜਨ ਦੀਆ ਂਮੁੱਢਲੀਆ ਂਿਸਤੂਆਂ

•  ਹਕਸ ੇਅਹਜਹੇ ਜਾਣੂ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਲਆ ਸਕੇ (ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਿਾਉਣ ਹਲਜਾ ਸਕੇ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਸਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੈ-ਏਕਾਤਂਿਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਕ ਪੇਅ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ੋਟੈਕਟ (Test & Protect) ਦੁਆਰਾ ਸਿੈ-ਏਕਾਤਂਿਾਸ 
ਹਿੱਚ ਰਹਹਣ ਲਈ ਹਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ £500 ਦੀ ਸਿੈ-ਏਕਾਤਂਿਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਟਂ (Self-Isolation 
Support Grant) ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਿੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 0800 111 4000 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
(National Helpline) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁੱਿ ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਜਹਾ ਕੋਈ ਹਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੈ-ਏਕਾਤਂਿਾਸ ਹਿੱਚ ਰਹਹਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਦਿਾਈ 
ਹਲਆ ਕੇ ਦੇਣ ਹਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾ ਂ0800 111 4000 (ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 
ਿਜੇ ਤੱਕ) 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (National Assistance Helpline) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾ ਂclearyourhead.scot 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾ ਂparentclub.scot 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਭਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂ0800 027 1234 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂ 
sdafmh.org.uk 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾ ਂਅਹਜਹੇ 
ਦੂਜੇ ਹਿਅਕਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


