
 
 

   
1O DOWNING STREET 

LONDON SW1A 2AA 

 

 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ   

 

 

 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਕਦਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਲਲਖ ਲਰਹਾ ਹਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 

ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੁੱਕ ਰਹ ੇਹਾਾਂ। 

ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਲਤਆਾਂ ਲਵੁੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਵੁੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਜ਼ੰਦਗੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਲਜ਼ਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹ।ੈ ਅਸੀ ਾਂ 

ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ 'ਤ ੇਹੀ ਨਹੀ ਾਂ, ਬਲਲਕ ਆਪ੍ਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ 

ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਲਰਆਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਲਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਾਂ ਲਜਹੜੀਆਾਂ ਇਸ ਲਵਘਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਲਜ਼ੰਦਗੀਆਾਂ, 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਲਵੁੱਚ ਖੜ੍ੀਆਾਂ ਕਰ ਲਦੁੱਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇੁੱਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ 

ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਬਲਕੁਲ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਇੁੱਕ ੋਸਮੇਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰ ਪ੍ ਲਵੁੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਾਂ NHS ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨਾਾਂ ਚਲੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਲਕ ਲਬਮਾਰੀ ਦੇ 

ਫੈਲਣ ਨ ੰ  ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਨ ੰ  

ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਲਜਨੰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਜਾਨਾਾਂ ਬਚਾਈਆਾਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਇੁੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਾਂ - ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲਵੁੱਚ ਹੀ ਰਲਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਲਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਵੁੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰਲਹੰਦ।ੇ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਸਰਫ ਬਹਤੁ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇ

ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ, ਲਦਨ ਲਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੰਮ 

'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪ੍ਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 



ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪ੍ਵੇ, ਲਜੁੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਕਸ ੇਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ 'ਤੇ ਹ।ੋ 
 

ਇਹਨਾਾਂ ਲਨਯਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਲੋਕ ਲਨਯਮਾਾਂ ਨ ੰ  ਤੋੜਦ ੇਹਨ, ਤਾਾਂ ਪ੍ੁਲਲਸ 

ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਗੇੀ ਅਤੇ ਇਕੁੱਠੇ ਹਏੋ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਲਖਡੰਾ ਦੇਵੇਗੀ। 
 

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਾਂ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੁੱਚੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਲਰਵਾਰ ਉੁੱਤ ੇਲਵੁੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਲਜ਼ਆਦਾ ਲਚੰਤਤ ਹਣੋਗ।ੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਵੁੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  
 

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਨੁੱ ਥੀ ਪ੍ਰਚੇ ਲਵੁੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲਨਯਮਾਾਂ, ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪ੍ਾਲਣਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇ ਵਰੇਵੇ ਲਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ 

gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਵੀ ਲਮਲ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
 

ਸ਼ੁਰ  ਤੋਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਵਲਗਆਨਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਲਾਹ ਸਾਨ ੰ  ਦੁੱਸਦੀ ਹ ੈਲਕ ਇਹਨਾਾਂ ਉਪ੍ਾਵਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਅੁੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਾਂਗ।ੇ 
 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਮਹੁੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ - ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਲਕ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਲਬਹਤਰ ਹਣੋ 

ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਾਂ ਬਦਤਰ ਹ ੋਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਪ੍ਰ ਅਸੀ ਾਂ ਸਹੀ ਲਤਆਰੀਆਾਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਲਜੰਨਾ 

ਲਜ਼ਆਦਾ ਸਾਰ ੇ ਲਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਾਾਂਗੇ, ਓਨੀਆਾਂ ਹੀ ਘੁੱਟ ਜਾਨਾਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ 

ਜਲਦੀ ਲਜ਼ੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਾਂਗ ਵਾਲਪ੍ਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਮੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਲਰਆਾਂ ਦਾ ਧਨੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਲਜਹੜ ੇਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲਮਹਨਤ 

ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਗੰਲੈਂਡ, ਸਕੌਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤ ੇਨੋਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਵੁੱਚ ਸਾਡੇ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ NHS ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ, ਨਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 

ਵਾਲਲਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਦਖੇਣਾ ਸਚਮੁਚ 

ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਲਰਹਾ ਹ।ੈ 
 

ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਲਰਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਾਂ NHS ਲਵੁੱਚ ਵਾਪ੍ਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਨਾਗਲਰਕ 

ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਅੁੱਗ ੇਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਬਰਲਟਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀ ਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਹਰਾਵਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਲਮਲ ਕੇ 

ਖਤਮ ਕਰਾਾਂਗੇ। 
 

ਇਸ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਲਕ ਲਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ, 

ਘਰ ਰਹ,ੋ NHS ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ੋਅਤੇ ਜਾਨਾਾਂ ਬਚਾਓ। 
     



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


