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ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਜਂ਼ਾ ਿ਼ਾਕੀਨੇਸ਼ਨ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਵਹਿੰ ਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ 

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਗੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨ ਿੰ  

ਹੁਣ ਦੁੱ ਗਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਰਿਾਇਤੀ ਫਲ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਮੌਸਮ 

ਸਾਡ ੇ'ਤੇ ਹੈ (ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁ਼ਰ  ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ), ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-

ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲ  ਜੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ ਸਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਵਕਆਂ 

ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਿੰਤਿ ਲਈ ਅਸੀਂ 

ਮਰੀਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 

ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਟੀਵਕਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਕੱਵਿਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸ਼ਿਰ਼ਾ ਕਰ ੋ

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵਭਆਸ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਵਿਕਲਪ ਲਾਂਚਕੀਤਾ। ਮਰੀਜ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਂ ਅਤ ੇਹੋਲਡ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਵਬਨਾਂ ਕਲੀਵਨਕੀ ਅਤ ੇ

ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਾਸਤ ੇਅਵਭਆਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱੁਛਵਗੱਛਾਂ ਸਾਡ ੇਅਮਲੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਵਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨ ਿੰ  

ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਦਨ ਨ ਿੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਗਰਿੰਟੀ ਵਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱੁਛਵਗੱਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ 'ਤ ੇਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਕੀ 

ਆਖਰੀ ਵਨਊਜਲੈਟਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਾਪਵਰਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ 

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬਿੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬਿੰਦੀਆਂ 

ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਇਸ 

ਪਵਰਿਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸਿਾਲਾਂ ਿਾਸਤੇ 

ਸਰੀਰਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਵਿੱਚ ਿਾਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਸਹਤ-ਸਿੰ ਭਾਲ 

ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਵਨਕੀ ਲੋੜ ਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤ ੇ

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।  

 

 

 

 

 

https://www.norvicfamilypractice.co.uk/


 

ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਲਿੰ ਬੀ ਵਮਆਦ ਦੀਆਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਡਾਇਵਬਟੀਜ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਵਖਆਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੀਵਖਆਿਾਂ 

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਬਹਤਰ ਵਸਹਤ 

ਸਿੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਸ 

ਪੀਪੀਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁਿੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਈਡ ਇਕੱਿੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟਦੇ ਪੀਪੀਜੀ ਪਿੰ ਨੇ 'ਤੇ 

ਉਪਲਬਿਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਸੈੈੱਟ ਅੱਪ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ਿੰ  ਆਪਣੀ ਪਸਿੰਦ ਦੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਬੁੱ ਕ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ।  

"ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਨ ਸਵਮਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ, ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਵਸੱਵਖਅਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹਾਂ।   "ਨੋਰਵਿਕ ਫੈਵਮਲੀ ਪਰੈਕਵਟਸ। 

https://www.norvicfamilypractice.co.uk/info.aspx?p=8&pr=M88009


 

nhs.uk ਵਿਖੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। · 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਅਤ ੇਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਅਵਭਆਸ ਨ ਿੰ  ਔਨਲਾਈਨ 

ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਹਮਣੇ-

ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਲੀਵਨਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰ ਰੀ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਰਬਿੰ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ਿੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਪਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। #HelpUsHelpYou 

 

ਵਸਹਤਮੰਦ ਕਸਰਤ 

ਬ਼ਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ 
ਸਰੀਰਕ ਵਕਵਰਆ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 
ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵ ੰਨ਼ਾ ਵਜਆਦ਼ਾ 
ਤੁਸੀਂ ਵਬਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਬਾਲਗਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ 

1. ਹਰ ਰੋਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਵਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਿੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਵਕਸੇ ਨਾਲੋਂ  ਵਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ ੇਿਿੇਰੇ ਅਜੇ 
ਿੀ ਵਬਹਤਰ ਹੈ 

2. ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਮਜਬ ਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਫਤ ੇਵਿੱਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 2 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ (ਲੱਤਾਂ, ਚ ਵਲਆਂ, 

ਵਪੱਿ, ਵ ੱਡ, ਛਾਤੀ, ਮੋਵ ਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ) 'ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

3. ਹਫਤ ੇਵਿੱਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 150 ਵਮਿੰ ਟਾਂ ਦੀ ਦਰਵਮਆਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਫਤ ੇਵਿੱਚ 75 ਵਮਿੰ ਟਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ 

ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਕਰੋ 

4. ਬੈਿਣ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਵਿੱਚ ਵਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨ ਿੰ  ਘਟਾਓ ਅਤ ੇਕੁਝ ਗਤੀਵਿਿੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਿੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਨ ਿੰ  ਤੋੜੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਟੀਚ ੇਨ ਿੰ  ਿੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹੋਰ ਪੜਹੋ 
 

https://www.nhs.uk/live-well/exercise/


 

 ਨੋਰਵਿਕ ਮਰੀਜ ਭ਼ਾਗੀਦ਼ਾਰੀ ਗਰੁੁੱ ਪ ਸਰਗਰਮੀ 

ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਮੀਵਟਿੰ ਗਾਂ 

ਲਗਭਗ ਜ ਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ-

ਸਿੰਭਾਲ ਵਡਲੀਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਫਰਕ ਵਲਆ 

ਸਕੋ। 
Norvicppg@gmail.comਨ ਿੰ  ਆਪਣੀ ਵਦਲਚਸਪੀ 

ਈਮੇਲਕਰੋ। 

ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹੋ? ਇੱਥ ੇਜਾਂਚ ਕਰੋ 

 

 

 

ਪੀਪੀ ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੁੱ ਲੋਂ  ਪਰਸੰ਼ਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਾ਼ਾਾ ਂਵਿੁੱ ਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ। 

"ਪੀਪੀਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਿਿੀਆ ਅਨੁਭਿ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝ ੇ

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤ ੇਸਰਜਰੀ ਅਮਲੇ ਨ ਿੰ  ਵਬਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤ ੇਅਵਭਆਸ ਵਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ 
ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਿੰ ਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਚਿੰਗਾ ਸਮਾਂ ਿੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ  ਪੀਰੈਕਵਟਸ ਨ ਿੰ  ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ 

ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜਾਂ ਿਜੋਂ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਮ ਹ ਨ ਿੰ  
ਿਿਾਉਣ ਅਤ ੇਇਹ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤ ੇਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ ਜਾਂ ਸਾਨ ਿੰ  ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ 

ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਸੁਣੀਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗ ੇਵਕ ਇਹ ਸੁਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ" 

ਲੀਜਾ 

"ਮੈਂ ਡਾ ਅਖੀਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਦਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗਰੱੁਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਤ ੇ

ਮੈਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਤਜਰਬ ੇਦਾ ਅਨਿੰ ਦ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱੁਵਦਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਵਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਅਵਭਆਸ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਵਿਚਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਅਮਲੇ ਅਤ ੇਮਰੀਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਸੁਿਾਰ ਵਕਿੇਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ਿੰ  ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਭਆਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬ ੇਨ ਿੰ  ਸੁਿਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

mailto:Norvicppg@gmail.com
https://www.norvicfamilypractice.co.uk/info.aspx?p=8


ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਵਭਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ ਵਰਹਾ ਹਾਂ! (ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨ ਿੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥ ੇਇੱਕ ਨੈਟ ਨੇਟਲ ਕੇਅਰਵਮਲੀਸੀ), ਅਤ ੇ

ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨਿੰ ਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਇੱਥ ੇਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਵਭਆਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਨ ਿੰ  ਇਕ ਮਰੀਜ ਿਜੋਂ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਅਤ ੇਮੈਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬ,ੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸੁਝਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡ ੇਲਈ ਇੱਥ ੇਅੱਗੇ 
ਿਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਿਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗਰੱੁਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਐਡਵਮਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗਰੱੁਪ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਛੇ ਹਫਵਤਆਂ ਵਿੱਚ 

ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਿਾਰ ਵਮਲਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਮੀਵਟਿੰ ਗਾਂ ਇੱਕ ਘਿੰਟ ੇਤੋਂ ਿੱਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹਰ ਵਕਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਅਤ ੇਸੁਝਾਿਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਮੀਵਟਿੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਬਹਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁਿੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਅਨਿੰ ਦ ਵਲਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ"। 

ਵਗੱਲ 

"ਪੀਪੀਜੀ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਨ ਿੰ ਨ ਵਰਹਾ ਹੈ।  ਨੋਰਵਿਕ ਪੀਪੀਜੀ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ  ਇਕੱਿੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ 

ਕਾਰਕ ਨ ਿੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡ ੇਮਰੀਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ।  ਅਸੀਂ ਅਵਭਆਸ ਨ ਿੰ  ਸੁਿਾਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਪੱੁਟ ਅਤ ੇਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਭਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।    

ਪੀਪੀਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚਿੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਨ ਊਰਜਾ, ਅਤ ੇ ਹਾਸੇ-ਮਜਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਭਾਿਨਾ।  ਮੀਵਟਿੰ ਗਾਂ 
ਮਜੇਦਾਰ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਕ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।    

ਅਤ ੇਮੈਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿੰ ਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਅਤ ੇਪੇਸੇ਼ਿਰ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। " 

ਡਾ ਹਾਫਸਾ 

 

ਹੈਲਥਿ਼ਾਚ ਸੈਂਡਿੈੈੱਲ ਕੋਲ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਸੰਭ਼ਾਲ ਅਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ  ਹੈ। 

ਸੰਭ਼ਾਲ ਕਰਤ਼ਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕ਼ਾਲ ਕਰਨ਼ਾ 

ਹੈਲਥਿਾਚ ਸੈਂਡਿੈੈੱਲ ਸਿੰਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਕਸੇ ਪਵਰਿਾਰਕ 

ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨ ਿੰ , ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 

ਦੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਸਿੀਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗ ੇਵਕ ਸਿੰਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਂ ਨ ਿੰ  ਵਕਹੜੀ ਵਸਹਤ, 



ਸਿੰਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਮਾਜ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ ਇੱਕ "ਨਿੇਂ ਸਾਿਾਰਨ" ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁ਼ਰ ਕਰ 

ਦੀਆਂਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਿੇਖਣ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਿਾਂ ਵਦੱਤ ੇਵਲਿੰ ਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਹੈਲਥਿ਼ਾਚ ਸੰਭ਼ਾਲ ਕਰਤ਼ਾਿਾਂ ਦ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ 

ਹੈਲਥਿਾਚ ਸੈਂਡਿੈੈੱਲ ਗਰਮੀਆ ਂਦ ੇਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਵਨੈੱਜੀ ਇਿੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਂ 

ਦ ੇਤਜਰਵਬਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਡ ਿੰ ਘੀ ਸ ਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਕਰੇਗੀ।  

ਸ਼ਾਡ ੇਕੋਲ ੮ ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਇੁੱ ਕ ਫੋਕਸ ਗਰੁੁੱ ਪ ਦੀ ਯੋ ਨ਼ਾ ਬਣ਼ਾਈ ਗਈ ਹੈ।  

ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਹਤ ਿਾਚ ਸੈਂਡਿੈੈੱਲ - ਕਵੋਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ - ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਸਤਿੰ ਬਰ, 2021 01 ਿਜ ੇਲਿੰ ਡਨ  

 ਜ ਮ ਮੀਵਟਿੰ ਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਮੀਵਟਿੰ ਗ ਆਈਡੀ 843 9699 2449 

 

 

NORVIC FAMILY PRACTICE 

Victoria Health Centre 

5 Suffrage Street, 

Smethwick 

B66 3PZ 

 

110 Norman Road 

Smethwick 

B67 5PU 

01215653760 

 

 

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fengagingcommunities.researchfeedback.net%2Fs.asp%3Fk%3D162608622954&data=04%7C01%7C%7Ca46356f84046416c25ea08d967f3e3e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655120128141308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n61qZVwlP2qFedCj8ZC%2Fp3THe2YEB1Qg8bIOEjxIkNk%3D&reserved=0
https://us02web.zoom.us/j/84396992449%3chttps:/emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F84396992449&data=04%7C01%7C%7Ca46356f84046416c25ea08d967f3e3e9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655120128151305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Sj4OVylRbT5giy2HjpOl2q8TscJqyn%2FdbEIBhRkUyO8%3D&reserved=0%3e

