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ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ

ਨਵੀਂ ਸਕੂਲ ਟਰਮ ਲਈ ਕੋਵਵਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱ ਤਰ
1. ਕੀ ਹੋਇਗਾ ਜੇ ਨਰਸਰੀ ਵਵੱ ਚ ਕੋਵਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
•

ਜੇ ਨਰਸਰੀ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਸੇ ਦਾ ਕੋਪਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਿੌਜੀਪਟਿ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਿੂਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ (‘ਬੁਲਬੁਪਲਆਂ’) ਨੂੁੰ ਸੈਲਫ਼
ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਕਹਾ ਜਾਏਗਾ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਕੇਿਲ ਇਿੱ ਕ ਸੁੰ ਿਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਛਾਪਣਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਕਰੀਬੀ
ਸੁੰ ਿਰਕ ਪਰਹਾ ਹੈ – ਪਜਿੇਂ ਇਿੱ ਕੋ ਿਪਰਿਾਰ, ਜਾਂ ਰਾਤੀਂ ਇਿੱ ਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਪਹਣਾ।

•

ਂ ਪਰੋਟੈਕਟ ਵੱ ਲੋਂ ਤਹਾਡੇ
ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਸੈਲਫ਼-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ ਜਦੋ ਤੱ ਕ ਟੈਸਟ ਐਡ
ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

•

ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬੀ ਸੁੰ ਿਰਕਾਂ ਦੀ, ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੱ ਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ

ਂ ਿਰੋਟੈਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿੀਨਤਮ ਸੇਧ ਦੀ ਿਾਲਣਾ
ਐਡ
ਕਰਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੋ 9 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਲਪਖਆਂ ਲਈ ਅਿਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: - ਉਹ ਬਾਲਗ ਪਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਲਿੱਗ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਜਨਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ

- ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ ਪਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਜਨਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੈਲਫ਼-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ NHS ਇਨਫਾਰਮ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਲਿੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19 ਜਾਂ
Translations (nhsinform.scot) ਤੇ ਿਹੁੁੰ ਚਯੋਗ, ਅਸਾਨ ਿੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੂਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ।
2. ਵਨਯਮਤ ਟੈਸਵਟੁੰ ਗ
•

ਪਨਯਮਤ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਿੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੁੰ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ
ਪਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਿਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ, ਯੂਨੀਿਰਸਲ ਐਕਸੈਪਸਬਲ ਟੈਸਪਟੁੰ ਗ ਿਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਪਕਿੱ ਟਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਕ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਪਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ

(ਐਟ-ਹੋਮ) ਐਲਐਫਡੀ ਟੈਸਟ ਪਕਿੱ ਟਾਂ ਕੋਪਿਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ
ਪਡਲੀਿਰੀ

ਲਈ

ਉਿਲਬਧ

ਹਨ।

www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-

tested/pages/no-covid-symptoms. I ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪਿਿੱ ਚ ਹਫਤੇ ਪਿਿੱ ਚ ਦੋ

1

ਿਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਮਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਐਫਡੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਾ
ਹੋਣ।

3. ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਲੱਛਣ ਵਵਕਵਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬੱ ਕ ਕਰੋ
•

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਕੋਪਿਡ -19 ਦੇ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਪਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਸਨੂੁੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਘਰ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਪਿਡ19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NHS Inform ‘ਤੇ ਹੋਰ ਿਤਾ ਕਰੋ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਿਪਰਿਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ) ਨੂੁੰ ਿੀ ਘਰ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਮ ਸੇਧ ਦੀ
ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ NHS Inform 'ਤੇ ਲਿੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਿਿੱ ਚ, ਟੈਸਟ
ਅਤੇ ਿਰਟ
ੋ ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਸਲਾਹ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕਰੇਗਾ।

•

ਆਿਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਕੋਪਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਸਥਾਨ ਲਈ NHS Inform ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਕ ਟੈਸਟ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਿੂਰੇ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਪਿਿੱ ਚ ਡਰਾਈਿਥੂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਪਟੁੰ ਗ ਯੂਪਨਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਿਜੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਪਦਨ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ

ਰਪਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਗਿ.ਸਕੌ ਟ ‘ਤੇ ਲਿੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 119 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ
ਇਿੱ ਕ ਘਰੇਲੂ ਿੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਪਕਿੱ ਟ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਿੱ ਕ ਟੈਸਟ ਿਹੁੁੰ ਚਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿਾਿਸ ਕਰਣ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੁੰ ਆਿਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਤਰਜੀਹ ਿਾਲੇ ਿੋਸਟ ਬਾਕਸ ਪਿਖੇ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸਨੂੁੰ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ 119 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕੋਰੀਅਰ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਿੀ ਬੁਿੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੁੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾਵੇ
ਕੁਝ ਅਪਜਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਪਹਣ ਿਾਲੇ ਪਕਸੇ ਿੀ ਪਿਅਕਤੀ ਦੇ COVID-19 ਨਾਲ ਪਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੋ:
•

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਅਪਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੋਪਿਡ-19 ਦੇ ਪਿਰੁਿੱ ਧ ਸਾਡੀ ਸਰਬੋਤਮ

ਰਿੱ ਪਖਆ ਹੈ ਪਜਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਿੀ ਗੁੰ ਭੀਰ ਰੂਿ ਨਾਲ ਪਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਿਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਪਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅਪਜਹਾ
ਪਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੁੰ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਪਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ

ਦਾ ਿਰਬੁੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਭਪਿਿੱ ਖ ਪਿਿੱ ਚ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਪਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਿਰਬੁੰਧ ਪਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ NHS ਇਨਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•
•
•

ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੁੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਘਟੋ-ਘਿੱ ਟ 20 ਸਪਕੁੰ ਟਾਂ ਲਈ ਧੋਿੋ
ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਉਿਲਬਧ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਜੈੈੱਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਪਨੈੱਛ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਮੂੁੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਨੂੁੰ ਇਿੱ ਕ ਪਟਸੂ ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਕਿੱ ਜੋ (ਆਿਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਿਰਤੇ ਹੋਏ ਪਟਸੂਆਂ ਨੂੁੰ ਪਸਿੱ ਧਾ ਕੂੜ੍ਦ
ੇ ਾਨ ਪਿਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਿੋ।

•
•

ਆਿਣੇ ਘਰ ਨੂੁੰ ਹਿਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਖੜ੍ਕੀਆਂ/ਦਰਿਾਜੇ ਖੋਲੋ ਹ
ਕੋਪਿਡ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਰਤੀ ਸੁਚਤ
ੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ (ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੁੰ ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ) ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕੋਪਿਡ ਦੇ ਲਿੱਛਣ
ਂ ਿਰੋਟਕ
ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਟੈਸਟ ਐਡ
ੈ ਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਪਗਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਿੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਆਮ ਿਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

https://www.parentclub.scot/topics/coronavirus/coronavirus-faq?age=0 ਅਤੇ
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19
ਪਦਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ
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