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

ਜੇ ਕਲਾਸ ਪ ਿੱ ਚ ਪਕਸੇ ਦਾ ਕੋਪ ਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਿੌਜ਼ੀਪਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਣ ਿੂਰ਼ੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੁੰ ਸੈਲਫ਼ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਪਕਹਾ ਜਾਏਗਾ।

•

ਤਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਕੇ ਲ ਇਿੱ ਕ ਸੁੰ ਿਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹ਼ੀ ਿਛਾਪਣਆ ਜਾ ੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਕਰ਼ੀਬ਼ੀ
ਸੁੰ ਿਰਕ ਪਰਹਾ ਹੈ – ਪਜ ੇਂ ਇਿੱ ਕੋ ਿਪਰ ਾਰ, ਜਾਂ ਰਾਤੀਂ ਇਿੱ ਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਪਹਣਾ।

•

ਂ ਪਰੋਟੈਕਟ ਵੱ ਲੋਂ ਤਹਾਡੇ
ਤਹਾਨੂੁੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਸੈਲਫ਼-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਟੈਸਟ ਐਡ
ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

•

ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ਼ੀਬ਼ੀ ਸੁੰ ਿਰਕਾਂ ਦ਼ੀ, ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੱ ਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਛਾਣ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ੇਗ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ

ਂ ਿਰੋਟੈਕਟ ਿੱ ਲੋਂ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨ ਼ੀਨਤਮ ਸੇਧ ਦ਼ੀ ਿਾਲਣਾ
ਐਡ
ਕਰਣ ਦ਼ੀ ਸਲਾਹ ਪਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾ ੇਗ਼ੀ ਜੋ 9 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਲਪਖਆਂ ਲਈ ਅਿਡੇਟ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ: -

- ਉਹ ਬਾਲਗ ਪਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਦੋਨੋਂ ਟ਼ੀਕੇ ਲਿੱਗ ਚਕੇ ਹਨ, ਪਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਜਨਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤ਼ੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ

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

ਸੈਲਫ਼-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦ਼ੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ NHS ਇਨਫਾਰਮ ਦ਼ੀ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਲਿੱਭ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ:

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

ਪਨਯਮਤ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਹਾਨੂੁੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੁੰ ਸਰਿੱ ਪਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ
ਪ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸੈਕੁੰਡਰ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪ ਿੱ ਚ ਹਫਤੇ ਪ ਿੱ ਚ ਦੋ ਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਮਲੇ ਮਫਤ
ਐਲਐਫਡ਼ੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦ਼ੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਟੈਸਟਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚਣ
ਪ ਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਆ ਰਹ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਛਣ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਪਸਿੱ ਧਾ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕਰੋ।

•

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਹਫ਼ਤੇ ਪ ਿੱ ਚ ਦੋ ਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ
ਨਤ਼ੀਪਜਆਂ ਨੂੁੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਾਲੇ ਇਸ ਿੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਪਹਤ ਕਰੋ:

www.nhsinform.scot/campaigns/coronavirus-covid-19-report-your-test-result.
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•

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਬਾਕ਼ੀ ਿਪਰ ਾਰ, ਪਜਸ ਪ ਿੱ ਚ ਿਰਾਇਮਰ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦ਼ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ

਼ੀ ਸਾਮਲ ਹਨ,

ਯੂਨ਼ੀ ਰਸਲ ਐਕਸੈਪਸਬਲ ਟੈਸਪਟੁੰ ਗ ਿਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਪਕਿੱ ਟਾਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਕ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਪ ਿੱ ਚ ਹਰੇਕ
ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਮਫ਼ਤ ਘਰ ਕਰਨ ਾਲ਼ੀਆਂ (ਐਟ-ਹੋਮ) ਐਲਐਫਡ਼ੀ ਟੈਸਟ ਪਕਿੱ ਟਾਂ ਕੋਪ ਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ੀਆਂ
ਤੋਂ

ਚਿੱ ਕਣ

ਲਈ,

ਜਾਂ

ਆਨਲਾਈਨ

ਆਰਡਰ

ਕਰਕੇ

ਪਡਲ਼ੀ ਰ਼ੀ

ਲਈ

ਉਿਲਬਧ

ਹਨ।

www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms.
3. ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਲੱਛਣ ਵਵਕਵਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬੱ ਕ ਕਰੋ
•

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਕੋਪ ਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਕੋਪ ਡ -19 ਦੇ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਪ ਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਸਨੂੁੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਘਰ ਪ ਿੱ ਚ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਪ ਡ19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। NHS ਇਨਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਿਤਾ ਕਰੋ।

•

ਤਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਿਪਰ ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਤਹਾਡੇ ਸਮੇਤ) ਨੂੁੰ ਼ੀ ਘਰ ਪ ਿੱ ਚ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਼ੀਨਤਮ ਸੇਧ ਦ਼ੀ
ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ NHS ਇਨਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿੱਭ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤ਼ੀਜਾ ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਸਪਥਤ਼ੀ ਪ ਿੱ ਚ,
ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਿਰੋਟਕ
ੈ ਟ ਤਹਾਨੂੁੰ ਕ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਢਿੱ ਕ ੀਂ ਸਲਾਹ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਿਰਕ ਕਰੇਗਾ।

•

ਆਿਣੇ ਨਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਕੋਪ ਡ-19 ਟੈਸਟ ਸਥਾਨ ਲਈ NHS ਇਨਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਕ ਟੈਸਟ ਬਿੱ ਕ ਕਰੋ। ਿੂਰੇ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਪ ਿੱ ਚ ਡਰਾਈ ਥੂ, ਤਰ ਕੇ ਜਾਣ ਾਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਪਟੁੰ ਗ ਯੂਪਨਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸ ੇਰੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਜੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਪਦਨ ਖਿੱ ਲਹ਼ੀਆਂ
ਰਪਹੁੰ ਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਟਾਂ ਦ਼ੀ ਿੂਰ਼ੀ ਸੂਚ਼ੀ ਗ .ਸਕੌ ਟ ‘ਤੇ ਲਿੱਭ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ 119 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ
ਇਿੱ ਕ ਘਰੇਲੂ ਿ਼ੀਸ਼ੀਆਰ ਟੈਸਟ ਪਕਿੱ ਟ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਫਰ ਇਿੱ ਕ ਟੈਸਟ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਿਹੁੰ ਚਾ ਪਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਾਿਸ ਕਰਣ
ਲਈ ਤਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੁੰ ਆਿਣੇ ਨਜਦ਼ੀਕ਼ੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਾਲੇ ਿੋਸਟ ਬਾਕਸ ਪ ਖੇ ਛਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸਨੂੁੰ ਚਿੱ ਕਣ ਲਈ 119 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ ਕੋਰ਼ੀਅਰ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਼ੀ ਬਿੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੁੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾਵੇ
ਕਝ ਅਪਜਹ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਪਹਣ ਾਲੇ ਪਕਸੇ ਼ੀ ਪ ਅਕਤ਼ੀ ਦੇ COVID-19 ਨਾਲ ਪਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੋ:
•

ਟ਼ੀਕਾ ਲਗ ਾਓ ਜੇ ਤਸੀਂ ਿਪਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਅਪਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ। ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਕੋਪ ਡ-19 ਦੇ ਪ ਰਿੱ ਧ ਸਾਡ਼ੀ ਸਰਬੋਤਮ
ਰਿੱ ਪਖਆ ਹੈ ਪਜਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ

਼ੀ ਗੁੰ ਭ਼ੀਰ ਰੂਿ ਨਾਲ ਪਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਿਪਰ ਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਪ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅਪਜਹਾ

ਪ ਅਕਤ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੁੰ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਟ਼ੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਪਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਜਲਦ਼ੀ ਤੋਂ ਜਲਦ਼ੀ ਟ਼ੀਕਾ ਲਗ ਾਉਣ

ਦਾ ਿਰਬੁੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਾਨੂੁੰ ਭਪ ਿੱ ਖ ਪ ਿੱ ਚ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਪ ਿੱ ਚ ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਿਰਬੁੰਧ ਪਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ NHS ਇਨਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਮਲ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।
•
•
•

ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂੁੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੋ-ਘਿੱ ਟ 20 ਸਪਕੁੰ ਟਾਂ ਲਈ ਧੋ ੋ
ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣ਼ੀ ਉਿਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨ਼ੀਟਾਈਜਰ ਜੈੈੱਲ ਦ਼ੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਖੁੰ ਘਦੇ ਜਾਂ ਪਨੈੱਛ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਮੂੁੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕ ਨੂੁੰ ਇਿੱ ਕ ਪਟਸੂ ਜਾਂ ਆਿਣ਼ੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਕਿੱ ਜੋ (ਆਿਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਰਤੇ ਹੋਏ ਪਟਸੂਆਂ ਨੂੁੰ ਪਸਿੱ ਧਾ ਕੂੜ੍ਦ
ੇ ਾਨ ਪ ਿੱ ਚ ਸਿੱ ਟੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋ ੋ।

•
•

ਆਿਣੇ ਘਰ ਨੂੁੰ ਹ ਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਖੜ੍ਕ਼ੀਆਂ/ਦਰ ਾਜੇ ਖੋਲੋ ਹ
ਕੋਪ ਡ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਰਤ਼ੀ ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਆਈਸੋਲੇਟ (ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੁੰ ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ) ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਕੋਪ ਡ ਦੇ ਲਿੱਛਣ
ਂ ਿਰੋਟਕ
ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਹਾਨੂੁੰ ਟੈਸਟ ਐਡ
ੈ ਟ ਦਆਰਾ ਅਪਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਪਗਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਿਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਆਮ ਿਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 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 ਤਹਾਡ਼ੀ

Linda de Caestecker
ਪਲੁੰਡਾ ਡ਼ੀ ਕੈਸਟੇੈੱਕਰ
ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਦ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਇਡ

3

