
ਵੈਸਟ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਹੈਰੋਗੇਟ
ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭ਼ਾਲ ਭ਼ਾਈਵ਼ਾਲੀ

GP ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਉ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਰੈ  ਤਾਂ GP ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸ ਖੱੁਲੇ੍ ਟਕਉ ਂਨਹੀ ਂਹਨ?

ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀ ਂ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਚੁਣ 

ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਪ੍ਰੈ ਕਟਿਸਾਂ ਹੁਣ ਟਕਵਂੇ ਕੰਮ ਕਰ  
ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮਂੈਟਾਂ ਪ੍ਾਥਮਮਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਟ੍ਾਈਏਜ) ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਰੱਿਣ ਮਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਮਕ ਸਭ ਤਂੋ ਿੱਧ ਲੋੜ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਮਹਲਾਂ ਦੇਮਿਆ ਜਾਿੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ 
ਉਸ ਮਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਮਿੱਚ ਦੇਿਾਂਗੇ ਮਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਿਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਾਥਟਮਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ (ਿ੍ਾਈਏਜ) ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਮਕ ਮਕਸ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

• ਮਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਮਿੱਚ ਦੇਿੇ ਜਾਣ ਦੀ

• ਇੱਕ ਫੋਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀ

• ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੀ

• ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤਂੋ ਮਦਦ ਦੀ

ਟਰਸਰੈ ਪਸ਼ਟਨਸਿ ਟਨੱਜੀ ਸਵਾਲ  
ਟਕਉ ਂਪੱੁਛਦੇ ਹਨ?
GP ਮਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਟਾਫ, ਮਸਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ) ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਹਮ 
ਹਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਰਦੇਮਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾਲ 
ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਾਥਮਮਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਟ੍ਾਈਏਜ) ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਮਨਪੰੁਨ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰਤਦੇ ਹਨ।

ਮਰੈ ਂ ਆਪਣੇ GP ਨੰੂ ਟਮਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ,  
ਤਾਂ ਮਰੈ ਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਟਕਉ ਂਟਮਲ  
ਟਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ GP ਪੈ੍ਕਮਟਸਾਂ ਮਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪੇਸੇ਼ਿਰ (ਮਜਿਂੇ ਮਕ ਅਡਿਾਂਸਡ 
ਨਰਸ ਪੈ੍ਕਟੀਸ਼ਨਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਸਹਤ ਸਮਥਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਂੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਮਰਜਰੈ ਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਜਾਨਲੇਿਾ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ GP 
ਪੈ੍ਕਮਟਸ ਜਾਂ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸੇ ਿੀ  
ਸਮਂੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ  
111.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 
111 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।

ਮਰੈ ਨੰੂ ਹੋਰ ਟਕੱਥਂੋ ਮਦਦ ਟਮਲ ਸਕਦੀ ਹਰੈ ?
ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ  
www.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਬਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ 
ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਫਾਰਮਾਮਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕ ਲੱਭਭੋ:
nhs.uk/service-search/find-a-pharmacy/

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਂਹੋਈ ਹਰੈ । GP ਪੈ੍ਕਮਟਸਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਿੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਕਸੇ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, 
ਸਾਨੰੂ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਸੰਕ੍ਮਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਿੱੁਲੇ੍ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸਹੀ ਸਮਂੇ 'ਤੇ 
ਮਮਲਦੀ ਹੈ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਤੀ ਮਦਆਲੂ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ, ਮਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਸਮਾਮਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸੈਮਟੰਗਾਂ ਮਿੱਚ ਮਚਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਮਹਨੋ।

https://111.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/
https://www.nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy

