ਚੌ ਕਸ
ਰਹੋ

ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ
ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਕਰੋ
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ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ

ਜਾਨਾਂ
ਬਚਾਓ

ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਰੋ ਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ?
ਕੋ ਵਿਡ-19 (ਕੋ ਰੋ ਨਾਵਾਇਰਸ) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌ ਰਾਨ ਇੱ ਕ ਥਾਂ ਤੋ ਂ ਹੀ ਡਰਬੀ ਅਤੇ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰੋ …
ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ: www.joinedupcarederbyshire.co.uk/public-info-covid-19

ਮੈ ਨੂੰ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵਿਡ-19 (ਕੋ ਰੋ ਨਾਵਾਇਰਸ) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌ ਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਨ-ਸਟਾਪ-ਸ਼ਾੱਪ ਵੱ ਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੈ ਬ ਏਰੀਆ ਕਾਇਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਛੇ ਤੀ ਤੋ ਂ ਛੇ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਈਟ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ :
ü ਸਥਾਨਕ ਸੇ ਵਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ , ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ü ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਅੱ ਪਡੇ ਟ
ü ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (FAQs)
ü ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿੰ ਕ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟੱ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋ ਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂ ਝੀ ਕਰੋ । ਇਹ ਸਾਈਟ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਰੋ ਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 111.nhs.uk/
covid-19 ’ਤੇ 111 ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਟਮ (ਲੱ ਛਣਾਂ ਸਬੰ ਧੀ) ਚੈ ਕਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ
ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 111 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਥੋ ਂ ਲਵੋ :
@JoinedUpCare

joinedupcarederbyshire
joinedupcarederbyshire

ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ ਲਥਵਾਚ
ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ ::

01773 880786

ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਜੁਆਇਨਡ ਅੱ ਪ ਕੇ ਅਰ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

