
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਿ ਪਹ ੰ ਚਾਓ  

(ਵਾਇਰਸ ਦੀ) ਕਚੰਤਾਜਨਿ ਕਿਸਮ ਵੀ.ਓ.ਸੀ.-21-ਅਪਰੈਲ-02 (VOC-21-APR-02), ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਮ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ  
 

ਵੀ.ਓ.ਸੀ.-21-ਅਪ੍ਰੈਲ-02 ਚ ਿੰਤਾਜਨਕ ਚਕਸਮ (ਵਾਇਰਸ ਦੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਜਸ ਦੀ ਪ੍ਚਹਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਚਵੱ  
ਪ੍ਚਹ ਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਇਸ ਚਕਸਮ ਬਾਰੇ ਮਿੰ ਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਇਹ ਸਮ ੱ  ੇ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਟਨ ਅਤੇ ਬਰੈਡਫੋਰਡ, ਚਵੱ  ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ 
ਚਵੱ  ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਚੋਵਡ ਦੇ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚਵੱ  ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਚਕਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਚਵੱ  ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਵੈਕਸੀਨ (ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ) ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਕਸਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਿੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ ਨ ਿੰ  ਰਕੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਫਲ  
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਚਵੱ  ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬ ਸਟਰ (ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ ਰਾਕ) ਦੇਣੀ ਆਮ ਗੱਲ 
ਹੈ।   

ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਾਰਕ ਸਿੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈ ਾਰੇ ਦੇ ਆਗ ਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਕਉਂਚਕ ਮਾਮਚਲਆਂ 
ਦੀ ਚਗਣਤੀ ਚਵੱ  ਕਾਫੀ ਚਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਾਚਕਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਸੋਂ ਚਵੱ । ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਗੱਲ 
ਹੈ ਚਕ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਦੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਚਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਚਰਆਂ ਦੀ ਸ ਰੱਚਖਆ ਲਈ ਕਦਮ   ੱਕੀਏ।  

ਮਾਨ ੈਸਟਰ ਚਵੱ  ਜਨ ਚਸਹਤ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਚਸਆ ਹੈ ਚਕ  

- ਚਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਰਹਾ ਸਬ ਤ ਇਹ ਸ ਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਇਹ ਚਕਸਮ ਚਿਆਦਾ ਫੈਲਣਯੋਗ ਹੈ - ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।   

- ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚਵੱ  ਬਹ ਤ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਫੈਚਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਨ ੈਸਟਰ ਚਨਵਾਸੀਆ ਚਵੱ  ਕਾਫੀ ਤਿੇੀ ਨਾਲ 
ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

- ਚਜਹੜੇ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਨਵੀਂ ਚਕਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ 
ਚਿਆਦਾ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

- ਸਾਨ ਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈ ਾਚਰਆਂ ਦੀ ਸ ਰੱਚਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਚਵਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਬਿੰਦੀਆਂ ਚਵੱ  ਚ ੱਲ ਚਮਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ - ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਚਰਵਾਰ ਦੇ ਬਿ ਰਗ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਚਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ 
ਗਿੰਭੀਰ ਚਬਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਆਦਾ ਅਸ ਰੱਚਖਅਤ ਹੋਣਗੇ।  

ਜਨ ਚਸਹਤ ਟੀਮ ਸ਼ਚਹਰ ਦੇ ਕ ਝ ਚਹੱਚਸਆਂ ਚਵੱ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਅਨ ਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ 
ਚਵ ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਜੱਥੇ (ਵਾਇਰਸ ਦੀ) ਚ ਿੰਤਾਜਨਕ ਚਕਸਮ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਚਿਆਦਾ ਹੈ - ਚਜਵੇਂ ਉਹ 
ਬਲੈਕਬਰਨ ਚਵੱ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸਾਨ ਿੰ  ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਦਿੰਦੇ ਰਚਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚਕ ਲੋਕ ਟੀਕੇ 
ਦੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਚਕਵੇਂ ਪ੍ਹ ਿੰ   ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮ ਤਾਬਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਚਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਇਿਰ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  



ਹ ਣ ਸਾਨ ਿੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ  ਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਇਹ ਸੱ ਮ ੱ   ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ ਚਕ ਹਰਕੇ ਚਵਅਕਤੀ ਚਜਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਹ ਕੋਚਵਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਵੇ - ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 
ਚਕਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਚਲਆਂ ਜਾਂ ਚਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਬਗੈਰ ਕੋਚਵਡ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚਵੱ  ਦੋ ਵਾਰੀ ਮ ਫ਼ਤ ਰੈਚਪ੍ਡ ਲੈਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ  ਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਚਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ:  nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/ 

ਸਾਵਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਚਨਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹਨ  

- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਚਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਚਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤ ਸੀਂ ਚਮਲਦੇ ਜ ਲਦੇ ਹੋ 
- ਚਜੱਥੇ ਚਕਧਰੇ ਸਿੰ ਭਵ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ  ਾਰਚਦਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਮਲੋ 

- ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਤਹਾਵਾਂ ਪ੍ ਿੰ ਝਦੇ ਰਹ,ੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਵਚਰਿੰ ਗ ਪ੍ਚਹਨਦੇ ਰਹੋ, 
- ਕਮਚਰਆਂ ਨ ਿੰ  ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਮਾਚਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ੋ

- ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਨ ਿੰ  ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪ੍ਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ 

 

ਜੇ ਚਕਸੇ ਨ ਿੰ  ਭੋਜਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਚੋਵਡ-ਸਬਿੰਧਤ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਮਾਨ ੈਸਟਰ ਦੀ ਕਚਮਊਚਨਟੀ ਚਰਸਪ੍ੌਂਸ ਹੱਬ ਨ ਿੰ  ਫਰੀ ਫ਼ੋਨ: 0800 234 6123 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਟਕੈਸਟ-
ਸਿੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ: 078600 22876 ਜਾਂ COVIDSupport@manchester.gov.uk ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
(ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ)। ਸ ਨੇਚਹਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਕਿੰ ਮਕਾਜੀ ਚਦਨ ਤੱਕ ਚਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ  
ਅੱਗੇ ਚਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 

• ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪ੍ਹ ਿੰ   ਕਰਨ ਲਈ 

• ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਹ ਿੰ  ਾਉਣ ਲਈ 

• ਇਕੱਲੇਪ੍ਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  
• ਤੇਲ ਦੇ ਟਾਪ੍-ਅੱਪ੍ ਭ ਗਤਾਨ ਨਚਜੱਠਣ ਲਈ  
• ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪ੍ਹ ਿੰ   ਕਰਨ ਲਈ   


