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ڈربی شائر میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورت حال جاننا چاہتے ہیں ؟
کوویڈ( -19کورونا وائرس کی عالم گیر وبا) کے دوران ڈربی اور ڈربی شائر کیلۓ تمام تازہ
ترین ہیلتھ سروس کی معلومات ایک ہی جگہ سے حاصل کریں…
وزٹ کریںwww.joinedupcarederbyshire.co.uk/public-info-covid-19 :
مجھے ویب سائٹ پر کیوں جانا چاہیۓ؟

ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کوویڈ( 19 -کورونا وائرس) عالم گیر وبا کے دروان ہیلتھ سروس
میں تبدیلیوں کے بارے میں گھبراۓ ہوۓ ہیں ،تو ہم نے معلومات کے حصول کیلۓ یہ ویب ایریا ایک
ہی مقام کے طور پر کام کرنے کی خاطر ترتیب دے دیا ہے .جلد از جلد معلومات فراہم کرنے کیلۓ
جس قدر ممکن ہوا ہم ویب سائیٹ کو روزانہ اپ ڈیٹ کریںگے.

سائیٹ مشتمل ہے:

 üلوکل سروس میں تبدیلیاں ،مثال” جی پی پریکٹس میں تبدیلیاں ،ہسپتال ،کمیونٹی اور ذہنی صحت کی
سہولیات
 üروزانہ کی اپ ڈیٹ
 üاکثر پوچھے جانیوالے سواالت (ایف اے کیوز)
 üلوکل اور نیشنل انفارمیشن کیساتھ روابط
اگر آپ اپنی فیملی یا لوکل کمیونٹی میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہیں انٹرنیٹ تک رسائی حاصل
نہی ہے ،تو براۓ مہربانی ان کی خاطر سائیٹ کو استعمال کریں اور معلومات کا اشتراک کریں .سائیٹ
آن الئین مختلف زبانوں میں دستیاب ہے .
اگر آپکو خدشہ ہے کہ شاید آپکو کورونا وائرس ہے تو براۓ مہربانی
 111کو آن الئن  nhs.uk/covid-19.111پر وزٹ کریں اور آپکو ایک عالمات کی پڑتال کرنے
والے کی طرف لے جایا جائیگا اور مشورہ دیا جائیگا کہ کیا کرنا ہے ،اگر آپ آن الئن نہی جا سکتے
تو براۓ مہربانی  111پر کال کریں.

مزید معلومات حاصل کریں:
@JoinedUpCare

joinedupcarederbyshire
joinedupcarederbyshire

مدد اور معاونت کیلۓ ڈربی شائر
ہیلتھ واچ کو کال کریں:
01773 880786

جڑواں کیئر ڈربی شائر ،ہیلتھ اور سوشل کیئر کی تنظیموں کی ڈربی شائر کے اندر اکٹھا کام کرنے کی
ایک شراکت داری ہے ،جو ڈربی شائر کے رہائشیوں کیلۓ کیئر اور سروسز کو بہتر بنانے کیلۓ ہے۔

