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 ੨੦ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੨੦ 

 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਥਾਪਿਤ 3 ਦਰਜਾ ਸਥਾਨਕ ਕਵੋੀਡ-19 ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿੱਧਰ  

ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫਹਿਿ  

ਕੋਹਵਡ -19 ਨੂੂੰ  ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆ ਂਭਰ ਹਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਿੈ ਿ ੇਸਰਕਾਰਾ ਂਆਪਣੀ ਜਨਿਾ ਨੂੂੰ  ਸੁਰਿੱਹਖਅਿ ਰਿੱਖਣ 

ਲਈ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿੀਆ ਂਿਨ । ਇਿਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹਵਿੱਚ ਿੀ ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਖੇਿਰਾ ਂਹਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੇਂ 

ਚੇਿਾਵਨੀ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਹਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਸਟਮ ਹਿਆਰ ਕੀਿਾ ਿੈ । ਇਿ ਹਸਸਟਮ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦੇ 

ਪਿੱਧਰ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇਕਿੱਠ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੂੂੰ  ਹਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨ ਅਿੇ ਸਥਾਨਕ ਖਿੇਰਾ ਂਹਵਿੱਚ ਹਵਅਕਿੀਆਂ ਅਿ ੇਪਹਰਵਾਰਾ ਂ

ਵਿੱਲੋਂ  ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨਿੱ ਜੀ ਹ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਆਹਦ, ਦੀ ਹਨਿਾਨਦੇਿੀ ਕਰੇਗਾ । ਇਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀਿਾ 

ਹਗਆ ਿ ੈਿਾਂਹਕ ਸਥਾਨਕ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੂਰ ੇਦੇਿ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਹਵਿ ਨਾ ਿਣੋਾ ਪਵ ੇ। ਹਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹਵਿੱਚ ਇਿੋ ਹਜਿੀਆ ਂ

ਉਦਾਿਰਣਾ ਂਸਾਿਮਣ ੇਆਈਆਂ ਿਨ ਹਜਨਾਂ ਹਵਿੱਚ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਪਰਬੂੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆ ਂਵਿੱਲੋਂ  ਜਰਰੂੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਹਵਚ ਿਾਮਲ ਿੋਣ 

ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਿੀਆ ਂਦੀ ਹਗਣਿੀ ਨੂੂੰ  ਕਾਇਮ ਨਿੀ ਂਰਿੱਹਖਆ । ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਿ ਗਿੱਲ ਮਿਿੱਿਵਪੂਰਨ ਿੈ, ਪਰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਿਰਾ ਂ ਹਸਿੱਖ 

ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹੁਗਣਿੀ ਨੂੂੰ  ਨਿੀ ਂਦਰਸਾਉਦਂੀ । ਇਿ ਵੀ ਇਿੱਕ ਸਚਾਈ ਿੈ ਹਕ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਬਿਹੁਗਣਿੀ ਦੀ 

ਸਮਾਹਜਕ ਹ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਨੁੀਆਂ ਹਵਿੱਚ ਇਕ ਹਮਸਾਲ ਰਿੀ ਿ ੈ। ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਅਿ ੇਸਰਕਾਰੀ ਿਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੀ ਿੁਰਆੂਿ ਿੋਂ ਿੀ 

ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪਰਕਾਿ ਅਿੇ ਸਰਬਿੱਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਪਦੇਿ ਸਦਕਾ ਹਸਿੱਖਾ ਂਵਿੱਲੋਂ  ਪੀੜਿ ਹਵਅਕਿੀਆ ਂਦੀ 

ਮਦਦ ਅਿ ੇਲੋੜਵੂੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਾਇਿਾ ਅਿ ੇਲੂੰਗਰ ਦੇਣ ਹਜਿ ੇਉਿੱਦਮ ਕੀਿੇ ਗਏ ਿਨ । 

ਸਥਾਨਕ ਅਹਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਿਣੁ ਕੋਹਵਡ ਦੇ 3 ਸਥਾਨਕ ਚੇਿਾਵਨੀ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਿਨ । 

ਿਰ ਖਿੇਰ ਸਥਾਨਕ ਇਨਫਕੈਿਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ, 3 ਦਰਹਜਆਂ (ਿਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦਾ ਪਿੱਧਰ) ਹਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦਰਜੇ ਹਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ: 

ਦਰਪਿਆਨਾ ਦਰਜਾ (Tier 1) 

ਇਿ ਉਨ੍ਾ ਂਖੇਿਰਾਂ ਲਈ ਿੈ ਹਜਥੇ ਰਾਿਟਰੀ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । 

ਉਚੱ ਦਰਜਾ (Tier 2) 

ਇਿ ਇਨਫੈਕਿਨ ਦੇ ਉਿੱਚ ਪਿੱਧਰਾ ਂਵਾਲੇ ਖੇਿਰਾਂ ਲਈ ਿੈ ਹਜਥੇ ਚੇਿਾਵਨੀ ਦੇ ਦਰਹਮਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਧ ੂਪਾਬੂੰਦੀਆ ਂ

ਲਗਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਿਨ । 

ਬਹੁਤ ਉਚੱਾ ਦਰਜਾ (Tier 3) 

ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਇਲਾਹਕਆ ਂਲਈ ਿੈ ਹਜਿੱਥੇ ਬਿਿੁ ਹ ਆਦਾ ਪਿੱਧਰ ਿੇ ਇਨਫੈਕਿਨ ਿੈ ਅਿੇ ਹਜਿੱਥੇ ਸਖਿ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆ ਂ

ਗਈਆਂ ਿਨ । ਬਿਿੁ ਹ ਆਦਾ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਇਨਫੈਕਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਿਰਾ ਂ'ਿੇ ਲਗਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਿ ੋਸਕਦੀਆਂ 

ਿਨ ਅਿ ੇਇਿ ਕੇਂਦਰ ਅਿੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹਵਚਕਾਰ ਹਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਿੇ ਅਧਾਹਰਿ ਿਨ । ਇਸ ਲਈ ਿੁਿਾਨੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਖੇਿਰ 

ਹਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਨਯਮਾਂ ਿ ੇਨ ਰ ਰਿੱਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ । 

ਿੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਹਨਕ ਕੋਹਵਡ ਚੇਿਾਵਨੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕ ੇਦਾ 

ਪੋਸਟਕੋਡ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ ੋ। 

http://www.sikhassembly.org.uk/
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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ਿੇਠ ਹਲਖੀਆ ਂਚੀ ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਗਾਿਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੋ: 

• ਹਜਿੱਥੇ  ਰਰੂੀ ਹਨਰਧਾਰਿ ਕੀਿਾ ਹਗਆ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਖਿੇਰਾ ਂਹਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੂੰਿ ਢਕ ਕੇ ਰਿੱਖੋ । 

• ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ । 

• ਜੇ ਿੋ ਸਕ ੇਿਾ ਂਘਰ ਿੋਂ ਿੀ ਕੂੰਮ ਕਰੋ । 

• ਯਾਿਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਿਰਾਂ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓ ਿ ੇਅਹਜਿੇ ਰਟੂਾ ਂਿੋਂ ਬਚੋ ਹਜਿੱਥੇ ਹਜਆਦਾ ਭੀੜ ਿੋਵੇ; ਜੇ ਿ ੋਸਕ ੇਿਾ ਂਿੁਰੋ ਜਾ ਂ

ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਿਰਜੀਿ ਹਦਓ । 

ਅਸੀ ਂਿੇਠਾਂ ਹਦਿੱਿੇ ਟਬੇਲਾ ਂਹਵਿੱਚ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨਾਲ ਸਬੂੰਧਿ  ਰਰੂੀ ਨੁਕਹਿਆ ਂਨੂੂੰ  ਸੂੰਖਪੇ ਹਵਿੱਚ ਹਦਿੱਿਾ ਿੈ: 

ਦਰਪਿਆਨਾ ਦਰਜਾ (Tier 1) 

ਘਰ ਹਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਿੋਂ ਬਾਿਰ 6 ਹਵਅਕਿੀਆਂ ਿੋਂ ਵਿੱਧ ਦੇ ਸਮੂਿਾਂ ਹਵਿੱਚ ਨਾ ਹਮਲੋ । 

ਧਾਰਹਮਕ ਸਥਾਨ ਖੁਿੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, 6 ਹਵਅਕਿੀਆਂ ਦੇ ਹਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ । 

ਹਵਆਿਾਂ ਅਿ ੇਅੂੰਹਿਮ ਸੂੰਸਕਾਰ, ਹਵਅਕਿੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਿੀ ਿੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦਾ 

ਹਖਆਲ ਰਿੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ । 

ਕਸਰਿ ਅਿ ੇਖੇਡਾਂ ਘਰ ਹਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਿੋਂ ਬਾਿਰ 6 ਹਵਅਕਿੀਆਂ ਦੇ ਹਨਯਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ 

ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਿੈ । 

ਸਕੂਲ ਅਿ ੇਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਖੁਿੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ । 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਿ ੇਪਿੱਬ ਰਾਿ ਨੂੂੰ  10 ਵਜੇ ਬੂੰਦ ਿੋਣਗੇ । 

 

ਉਚੱਾ ਦਰਜਾ (Tier 2) 
ਹਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਪਹਰਵਾਰ ਵਾਹਲਆਂ ਿੋਂ ਬਾਿਰ ਵਾਹਲਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹਮਲੋ 

ਬਾਿਰ 6 ਿੋਂ ਵਿੱਡੇ ਸਮੂਿ ਹਵਿੱਚ ਨਾ ਹਮਲੋ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਬਾਗਾਂ ਹਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਕੂੰਹਢਆਂ ਿੇ ਆਹਦਕ । 

ਧਾਰਹਮਕ ਸਥਾਨ ਖੁਿੱਲੇ੍ ਰਹਿਣਗੇ । 

ਹਵਆਿਾਂ ਅਿ ੇਅੂੰਹਿਮ ਸੂੰਸਕਾਰ, ਹਵਅਕਿੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਿੀ ਿੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦਾ 

ਹਖਆਲ ਰਿੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ । 

ਸਕੂਲ ਅਿ ੇਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਖੁਿੱਲੇ ਰਹਿੂੰਦੇ ਿਨ । 

ਕਸਰਿ ਅਿੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ । 

(ਹਸਰਫ ਿਾਂ ਿੀ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇ ਾ ਿ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇ ਇਿ ਸੂੰਭਵ ਿ ੈਹਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਰਲਣ ਿੋਂ ਪਰਿੇ  ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ ਹਜਸ ਨਾਲ ਿੁਸੀ ਂਨਿੀ ਂਰਹਿੂੰਦੇ ਜਾਂ ਿੁਿਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਗਰੁਿੱਪ ਹਵਿੱਚ 

ਨਿੀ ਂਿਨ ।) 

ਿੁਸੀ ਂਕੂੰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਹਸਿੱਹਖਆ ਪਰਾਪਿੀ ਲਈ ਜੋ ਜਗ੍ਾਵਾਂ ਖੁਿੱਲੀਆਂ ਿਨ ਉਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਿੋ, 

ਪਰ ਹਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਿਰਾ ਦੀ ਸੂੰਹਖਆ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਹਿਿ ਕਰਨੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ । 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਿੇ ਪਿੱਬ ਰਾਿ ਨੂੂੰ  10 ਵਜੇ ਬੂੰਦ ਿੋਣਗੇ । 

 

http://www.sikhassembly.org.uk/
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ਬਹੁਤ ਉਚੱਾ ਦਰਜਾ (Tier 3) 

ਘਰ ਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਿਰ ਹਨਜੀ ਬਗੀਚੇ ਜਾਂ ਪਰਾਿਣੁਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਹਵਚ ਹਕਸ ੇਨੂੂੰ  ਵੀ ਨਾ ਹਮਲੋ ਹਜਸ 

ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਸੀ ਂਨਿੀ ਂਰਹਿੂੰਦੇ 

ਹਕਸੇ ਵੀ ਬਾਗ਼ ਹਵਚ, ਬੀਚ, ਪਾਰਕਾਂ, ਹਦਿਾਿੀ ਜਗ੍ਾਵਾਂ, ਜਨਿਕ ਬਾਗ਼, ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਮੇਿ, 

ਬਾਿਰ 6 ਿੋਂ ਵਿੱਡੇ ਹਵਅਕਿੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਿ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਨੂੂੰ  ਨਾ ਹਮਲੋ । 

ਸਕੂਲ ਅਿੇ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਖੁਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । 

ਧਾਰਹਮਕ ਸਥਾਨ ਖੁਿੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਿੌਰ ਿੇ ਹਮਲਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀ ਂਿੈ । 

ਹਵਆਿਾਂ ਅਿੇ ਅੂੰਹਿਮ ਸੂੰਸਕਾਰ, ਹਵਅਕਿੀਆਂ ਦੀ ਹਗਣਿੀ ਿੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਖਆਲ ਰਿੱਖ 

ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ।ਹਵਆਿ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀ ਂਿੈ । 

ਕੂੰਮ, ਹਸਿੱਹਖਆ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਲੂਿਾਂ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹ ੂੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਿੁਸੀ ਂਲੂੰਬੀ ਯਾਿਰਾ ਦੇ ਹਿਿੱਸ ੇਵਜੋਂ ਯਾਿਰਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਿਾਂ ਿੁਸੀ ਂਬਿਿੁ 

ਹ ਆਦਾ ਅਲਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖੇਿਰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਯਾਿਰਾ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਰਿੇ  ਕਰ ੋ। 

ਿੁਸੀ ਂਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਿਿੱਸ ੇਹਵਚ ਰਾਿ ਰਹਿਣ ਿੋਂ ਬਚ ੋਜੇ ਿੁਸੀ ਂਬਿਿੁ ਹ ਆਦਾ ਅਲਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ 

ਖੇਿਰ ਹਵਚ ਵਸਨੀਕ ਿੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਿੁਸੀ ਂਹਕਿੇ ਿੋਰ ਵਸਨੀਕ ਿ ੋਿਾਂ ਬਿਿੁ ਹ ਆਦਾ ਅਲਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ 

ਖੇਿਰ ਹਵਚ ਰਾਿ ਰਹਿਣ ਿੋਂ ਬਚੋ । 

ਕਸਰਿ ਅਿੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ । 

(ਹਸਰਫ ਿਾਂ ਿੀ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇ ਾ ਿ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇ ਇਿ ਸੂੰਭਵ ਿ ੈਹਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਰਲਣ ਿੋਂ ਪਰਿੇ  ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ ਹਜਸ ਨਾਲ ਿੁਸੀ ਂਨਿੀ ਂਰਹਿੂੰਦੇ ਜਾਂ ਿੁਿਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਗਰੁਿੱਪ ਹਵਿੱਚ 

ਨਿੀ ਂਿਨ । ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪੂੰਗਿਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਲਈ ਅਹਜਿਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ।) 

ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁਿੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਿਨ । 

(ਪਿੱਬ ਅਿ ੇਬਾਰ ਬੂੰਦ ਰਹਿਣਗੇ) 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਹਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਿਨ ਵਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ ਿੇ ਫੈਲੀ ਿੈ ਿੇ ਇਸ ਲਈ ਉਿੱਥੇ 25 ਅਕਿੂਬਰ 2020 

ਿਿੱਕ ਸਖਿ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਿਨ । 

ਿੁਿੱਕਰਵਾਰ 16 ਅਕਿੂਬਰ 2020 ਨੂੂੰ  ਿਾਮ 6 ਵਜੇ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਉਨਾ੍ਂ ਇਲਾਹਕਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਜਨ੍ਾਂ ਹਵਿੱਚ ਕੋਹਵਡ-19 ਦੀ 

ਇਨਫੈਕਿਨ ਦੀ ਉਿੱਚੀ ਦਰ ਿ,ੈ ਨੂੂੰ  ਵੇਲ  ਦੀ ਯਾਿਰਾ ਕਰਨ ਿੋਂ ਰੋਹਕਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਅਸੀ ਂ ਿੁਿਾਨੂੂੰ  ਹਸਫਾਰਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਿੁਿਾਨੂੂੰ  ਿੁਿਾਡੇ ਖੇਿਰ ਹਵਿੱਚ ਵਾਧ ੂਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨੀ 

ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ । 

ਇਕ ਵਾਰ ਹਫਰ ਲਿੱਗ ਹਰਿਾ ਿ ੈਹਕ ਅਸੀ ਂਮੁਿਕਲ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਲ ਵਧ ਰਿੇ ਿਾ ਂ। ਹਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਹਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੂੰ  ਚੜ੍ਦੀ 

ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਿੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਹਕਉਹਂਕ ਸਾਡੀ ਸਮੂਿਕ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰ ੂਦੇ ਬੇਅੂੰਿ 

ਹਕਰਪਾ ਅਿ ੇਬਖਹਿਿ ਸਦਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂੰਕਟ ਨੂੂੰ  ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਿਾਈ ਿੋਵੇਗੀ । 

 

ਕਮਿਊਮਿਟੀ ਮਿਸੋਿਸ ਟੀਿ 

ਮਸਿੱ ਖ ਅਸੈਂਬਲੀ 

http://www.sikhassembly.org.uk/
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions

