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ਂ ਼ਾ ਿ਼ਾਕੀਨੇਸ਼ਨ
ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਜ
ਹੁਣ ਕੀ

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

ਆਖਰੀ ਵਨਊਜਲੈ ਟਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਚਿੰ ਗੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿੰ

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਾਪਵਰਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ

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

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਤਾਲਾਬਿੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬਿੰ ਦੀਆਂ
ਨਿੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਇਸ
ਪਵਰਿਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸਿਾਲਾਂ ਿਾਸਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਵਿੱ ਚ ਿਾਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ,

ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ (ਅਕਤਬਰ 2021 ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ), ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੰ ਦੇ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਜੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਵਕਆਂ
ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਿੰ ਤਿ ਲਈ ਅਸੀਂ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਹਤ-ਸਿੰ ਭਾਲ

ਮਰੀਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਵਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ

ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਟੀਵਕਆਂ ਨਿੰ ਇਕੱ ਵਿਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਵਨਕੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਡੇ ਨ਼ਾਲ ਸਲ਼ਾਹ-ਮਸ਼ਿਰ਼ਾ ਕਰੋ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਅਵਭਆਸ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟਰਾਹੀਂ ਇੱ ਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਵਿਕਲਪ ਲਾਂਚਕੀਤਾ। ਮਰੀਜ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਵਬਨਾਂ ਕਲੀਵਨਕੀ ਅਤੇ

ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਾਸਤੇ ਅਵਭਆਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱ ਛਵਗੱ ਛਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਬਿੰ ਵਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨਿੰ
ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਦਨ ਨਿੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਰਿੰ ਟੀ ਵਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱ ਛਵਗੱ ਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਲਿੰਬੀ 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 ਸਿੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨਿੰ ਇਨਹਾਂ ਸਮੀਵਖਆਿਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਵਬਹਤਰ ਵਸਹਤ
ਸਿੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਔਨਲ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਸ
ਪੀਪੀਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁਿੰ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਈਡ ਇਕੱ ਿੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟਦੇ ਪੀਪੀਜੀ ਪਿੰ ਨੇ 'ਤੇ
ਉਪਲਬਿਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੈੈੱਟ ਅੱ ਪ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿੰ ਆਪਣੀ ਪਸਿੰ ਦ ਦੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਬੁੱ ਕ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ।

"ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਪਰਨ ਸਵਮਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸੁਣਨ, ਸਵਚਤ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਵਸੱ ਵਖਅਤ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱ ਿ ਹਾਂ। "ਨੋਰਵਿਕ ਫੈਵਮਲੀ ਪਰੈਕਵਟਸ।

nhs.uk ਵਿਖੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ·
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਅਵਭਆਸ ਨਿੰ ਔਨਲਾਈਨ
ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱ ਕ ਆਹਮਣੇਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਲੀਵਨਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰਰੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਰਬਿੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਿੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। #HelpUsHelpYou

ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਕਸਰਤ
ਬ਼ਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ
ਸਰੀਰਕ ਵਕਵਰਆ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਤੁਹ਼ਾਡੇ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਹੈ। ਵ ੰ ਨ਼ਾ ਵਜਆਦ਼ਾ
ਤੁਸੀਂ ਵਬਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਬਾਲਗਾਂ ਨਿੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ
1.

ਹਰ ਰੋਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਵਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖੋ। ਕੋਈ ਿੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਵਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਿੇਰੇ ਅਜੇ
ਿੀ ਵਬਹਤਰ ਹੈ

2.

ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਨਿੰ ਮਜਬਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿੱ ਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ (ਲੱਤਾਂ, ਚਵਲਆਂ,
ਵਪੱ ਿ, ਵ ੱ ਡ, ਛਾਤੀ, ਮੋਵ ਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ) 'ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

3.

ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 150 ਵਮਿੰ ਟਾਂ ਦੀ ਦਰਵਮਆਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਚ 75 ਵਮਿੰ ਟਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ
ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਿੀ ਕਰੋ

4.

ਬੈਿਣ ਜਾਂ ਲੇ ਟਣ ਵਿੱ ਚ ਵਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨਿੰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਿੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱ ਲਣ ਦੇ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਿੰ ਤੋੜੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਟੀਚੇ ਨਿੰ ਿੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜਹੋ

ਨੋਰਵਿਕ ਮਰੀਜ ਭ਼ਾਗੀਦ਼ਾਰੀ ਗਰੁੁੱ ਪ ਸਰਗਰਮੀ
ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਮੀਵਟਿੰ ਗਾਂ
ਲਗਭਗ ਜਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤਸਿੰ ਭਾਲ ਵਡਲੀਿਰੀ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਿੱ ਡਾ ਫਰਕ ਵਲਆ
ਸਕੋ।
Norvicppg@gmail.comਨਿੰ ਆਪਣੀ ਵਦਲਚਸਪੀ
ਈਮੇਲਕਰੋ।

ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ? ਇੱ ਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਪੀਪੀ ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੁੱ ਲੋਂ ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਪੁੱ ਤਰ ਾ਼ਾਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹਨ।
"ਪੀਪੀਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਿਿੀਆ ਅਨੁਭਿ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੱ ਤਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਅਮਲੇ ਨਿੰ ਵਬਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਵਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਿੰ ਭੀਰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰ ਗਾ ਸਮਾਂ ਿੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਰੈਕਵਟਸ ਨਿੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ
ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜਾਂ ਿਜੋਂ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਕਰਦੇ

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਸਮਹ ਨਿੰ

ਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ ਜਾਂ ਸਾਨਿੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱ ਸੋ। ਇਹ
ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ ਵਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਸੁਣੀਜਾਿੇ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਕ ਇਹ ਸੁਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਨਿੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ"
ਲੀਜਾ
"ਮੈਂ ਡਾ ਅਖੀਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਦਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗਰੁੱ ਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ

ਮੈਂ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਨਿੰਦ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜਿੰ ਨਹਾਂ ਦਾ
ਅਵਭਆਸ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਿੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਸੁਿਾਰ ਵਕਿੇਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨਿੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਨਿੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਨਿੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਭਆਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਿੰ ਸੁਿਾਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅਵਭਆਸ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਰੀਜ ਵਰਹਾ ਹਾਂ! (ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਿੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਨੈਟ ਨੇਟਲ ਕੇਅਰਵਮਲੀਸੀ), ਅਤੇ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨਿੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਇੱ ਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਵਭਆਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਨਿੰ ਇਕ ਮਰੀਜ ਿਜੋਂ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਅੱ ਗੇ
ਿਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱ ਿਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਰੁੱ ਪ ਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ, ਐਡਵਮਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗਰੁੱ ਪ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਛੇ ਹਫਵਤਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਿਾਰ ਵਮਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਵਟਿੰ ਗਾਂ ਇੱ ਕ ਘਿੰ ਟੇ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲਦੀਆਂ। ਹਰ ਵਕਸੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਵਟਿੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਵਬਹਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁਿੰ ਦਾ
ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਮੈਂ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਅਨਿੰਦ ਵਲਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਦਾ ਵਹੱ ਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ"।
ਵਗੱ ਲ
"ਪੀਪੀਜੀ ਦਾ ਵਹੱ ਸਾ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਨਿੰ ਨ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਨੋਰਵਿਕ ਪੀਪੀਜੀ ਨੇ ਸਾਨਿੰ ਇਕੱ ਿੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ

ਕਾਰਕ ਨਿੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਰੁੱ ਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਵਭਆਸ ਨਿੰ ਸੁਿਾਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਪੁੱ ਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਭਾਰੀ ਤਰੱ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀਪੀਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚਿੰ ਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਨ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜਾਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿੱ ਡੀ ਭਾਿਨਾ। ਮੀਵਟਿੰ ਗਾਂ
ਮਜੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਵਹਸਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿੰ ਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। "
ਡਾ ਹਾਫਸਾ

ਹੈਲਥਿ਼ਾਚ ਸੈਂਡਿੈੈੱਲ ਕੋਲ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭ਼ਾਲ ਅਮਲੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਸੰ ਭ਼ਾਲ ਕਰਤ਼ਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕ਼ਾਲ ਕਰਨ਼ਾ
ਹੈਲਥਿਾਚ ਸੈਂਡਿੈੈੱਲ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਵਕਸੇ ਪਵਰਿਾਰਕ
ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਿੰ , ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਤਸਿੀਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਕ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਂ ਨਿੰ ਵਕਹੜੀ ਵਸਹਤ,

ਸਿੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਇੱ ਕ "ਨਿੇਂ ਸਾਿਾਰਨ" ਵਿੱ ਚ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰਕਰ
ਦੀਆਂਹਨ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਿੇਖਣ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਿਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਵਲਿੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਹੈਲਥਿ਼ਾਚ ਸੰ ਭ਼ਾਲ ਕਰਤ਼ਾਿਾਂ ਦ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ
ਹੈਲਥਿਾਚ ਸੈਂਡਿੈੈੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਨੈੱਜੀ ਇਿੰ ਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਂ
ਦੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿੰ ਘੀ ਸਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਾਡੇ ਕੋਲ ੮ ਸਤੰ ਬਰ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਫੋਕਸ ਗਰੁੁੱ ਪ ਦੀ ਯੋ ਨ਼ਾ ਬਣ਼ਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਹਤ ਿਾਚ ਸੈਂਡਿੈੈੱਲ - ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ - ਇੱ ਕ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਸਤਿੰ ਬਰ, 2021 01 ਿਜੇ ਲਿੰਡਨ
ਜਮ ਮੀਵਟਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੀਵਟਿੰ ਗ ਆਈਡੀ 843 9699 2449
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