
 

COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ੇਜੀਪੀ ਿੋਲ 

ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨਾ 

ਜੀਪੀ ਿੀ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ? 
• ਜਨਰਲ ਪਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰ (ਜੀਪੀ) ਜਾਾਂ 'ਫੈਕਿਲੀ ਡਾਿਟਰ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱਚ 

ਅਧਾਰਤ ਇਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹ ੁੰਦਾ ਹ ੈ

ਿੋਈ ਜੀਪੀ ਿੀ ਿਰਦਾ ਹੈ? 
• ਜੀਪੀ ਛੋਟੇ-ਿੋਟ ੇਿਾਿਕਲਆਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ 

• ਕਸਹਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਭੀਰ ਿ ੁੱਕਦਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ 

• ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਿਾਹਰ ਕਸਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਰੈਫਰ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ 

ਿੌਣ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ? 

• ਇੁੰਗਲੈਂਡ ਕਵੁੱਚ ਿੋਈ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿ ਫ਼ਤ 

ਕਵੁੱਚ ਕਿਸੇ ਜੀਪੀ ਨ ੁੰ  ਕਿਲ ਸਿਦਾ ਹੈ 

• ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕਿਸੇ ਪੁੱਿ ੇਪਤ ੇਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

• ਤ ਹਾਡੀ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿਤੀ ਿੋਈ ਿਾਇਨੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ 

• ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਪਛਾਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਾਂ ਕਿਸੇ NHS ਨੁੰ ਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

*ਿਈ ਵਾਰ ਜੀਪੀ ਪਰੈਿਕਟਸਾਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬ ਤ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਿੁੰਗ ਿਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਜਾਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਘਰ ਹੋ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਹਾਲੇ  ੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

*ਜੇ ਜੀਪੀ ਤ ਹਾਡੀ ਸਕਿਤੀ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧਨ ਿਰਨ ਕਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰ ਸਿਦਾ 

ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ 

*ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸਵਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗ ਵ ਿੱਚ 

ਜਾਓ 

ਿਦਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕਿਸੇ ਜੀਪੀ ਿੋਲ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨ ਕਵੁੱਚ 

ਿੋਈ ਿ ਸ਼ਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤ ਹਾਡੇ ਿੋਲ 

ਕਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਕਚਆਾਂ ਜਾਾਂ ਡੇਟਾ ਸਾਾਂਝਾ ਿਰਨ 

ਬਾਰੇ ਕਚੁੰਤਾਵਾਾਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਿੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਾਂ 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੁੰਪਰਿ ਿਰ ੋ 

ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ ਵਦ  ਰਲਡ (0808 164 7686)। ਸੋਮ ਾਰ - ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ 

ਸ ੇਰੇ 10  ਜੇ - 12  ਜ ੇ
 

COVID-19 ਅਤੇ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨਾ 
• ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀਆਾਂ COVID-19 ਦ ੇਿਾਰਨ ਬੁੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਿ ਝ ਫਨੋ ਅਤੇ 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੁੰਟਿੈਂਟਾਾਂ ਦ ੇਰਹੀਆਾਂ ਹਨ 

• ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਨੋ 'ਤ ੇਜਾਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹ ੈ

• ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨ ਕਵੁੱਚ ਿ ਸ਼ਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਿਚਾਰੀ ਜਾਾਂ 

ਐਡਵਿੋੇਸੀ ਵਰਿਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿੁੰਗੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਕਸ ੇਜੀਪੀ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱਵਸਆ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 111 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਵਕਸ ੇਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗ ਵ ਿੱਚ 

ਜਾਓ। 

ਿੇਰੇ ਜੀਪੀ ਕਵਖੇ ਕਿਹੜੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿ ਹੁੱਈਆ ਿੀਤੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ? 
ਤ ਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਹੇਠਾਾਂ ਕਲਖੇ ਿੁੰਿਾਾਂ ਕਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰ ਸਿਗੇਾ: 

• ਸਰੀਰਿ ਕਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਿ ਸ਼ਿਲਾਾਂ, ਕਜਸ ਕਵੁੱਚ ਛੋਟੀਆਾਂ ਕਬਿਾਰੀਆਾਂ, ਿਾਿ ਲੀ ਸੁੱਟਾਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਲ 

ਰਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਭੀਰ ਕਸਹਤ ਸਿੁੱਕਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹ ੈ

• ਿਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਦ ੇਿ ੁੱਦੇ  

• ਪਦਾਰਿਾਾਂ ਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋਂ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਿ ੁੱਦ ੇ

• ਰੋਿਿਾਿ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਸਹਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਿਾਿਰਣ 

(ਦ ਜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਦਖੇੋ) 

• ਜ਼ਖ਼ਿਾਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਟੀ ਿਰਨੀ 

• ਤ ਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਿਾ ਕਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨੀ 

• ਗਰਭ ਕਨਰੋਧ ਅਤੇ ਕਜਨਸੀ ਕਸਹਤ 

• ਗਰਭ ਅਵਸਿਾ ਨ ੁੰ  ਸਿਾਪਤ ਿਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੋਲ ਰਫੈਰ ਿਰਨਾ (ਜ ੇਤ ਸੀ ਾਂ ਇਸ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਿੋਲ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੁੰਦੇ ਹ ੋਤਾਾਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤ ਸੀ ਾਂ 0333 999 9951 

'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ) 

ਜ ੇਜੀਪੀ ਤ ਹਾਡੀ ਸਕਿਤੀ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧਨ ਿਰਨ ਕਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  

ਕਿਸੇ ਿਾਹਰ ਿੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵ ਭਾਗ ਵ ਿੱਚ ਜਾਓ 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 17/06/20 ਨੰੂ ਸਹੀ ਹੈ 

COVID-19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਕਲਕਖਆਾਂ ਕਵੁੱਚੋਂ ਿੋਈ ਲੁੱਛਣ ਹਨ ਤਾਾਂ 111 'ਤ ੇਿਾਲ ਿਰ ੋਅਤੇ 

ਅਗਲੀ ਸਲਾਹ ਤਿ ਖ ਦ ਨ ੁੰ  ਅਲੁੱਗ ਰੁੱਖੋ।  

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਾਂ ਪਸੀਨਾ  

• ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ 

• ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ 

• ਸੁੰਘਣ ਜਾਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ  

ਸੰ ੇਦਨਾ ਚਲੀ ਜਾਣੀ 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧਨ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  A&E 

(ਐਿਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕਵਭਾਗ) ਕਵੁੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 



  

 ਜੀਪੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਵਰਤਣਾ  

ਿੈਨ ੁੰ  ਇੁੱਿ ਿ ਲਾਿਾਤ ਬ ੁੱਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
• COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਜਾਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬ ਕਿੁੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜੀਪੀ ਿ ਲਾਿਾਤਾਾਂ ਤੁੱਿ ਪਹ ੁੰਚਣ ਦਾ ਇਿੋ-ਇੁੱਿ ਰਸਤਾ ਹਨ 

• ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਣ ਕਵੁੱਚ ਿੋਈ ਸਿੁੱਕਸਆ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਾਂ ਐਡਵੋਿੇਸੀ ਏਜੁੰਸੀ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਿਰੋ   

• ਜੀਪੀ ਅਪਾਇੁੰਟਿੈਂਟਾਾਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਕਿੁੰਟ ਲੁੰਿੀਆਾਂ ਹ ੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਹਿੇਸ਼ਾਾਂ ਲੁੰਿੀਆਾਂ ਅਪਾਇੁੰਟਿੈਂਟਾਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦ ੇ

ਹੋ 

ਿੈਨ ੁੰ  ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
• ਜੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਹਾਡੀ ਿ ੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ NHS ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿ ਹੁੱਈਆ ਿਰਨੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ 

• ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨ ਕਵੁੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਿਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਵਾਸਤ ੇਤ ਸੀ ਾਂ ਕਰਸੈਪਸ਼ਕਨਸਟ ਜਾਾਂ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਪ ੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤ ਸੀ ਾਂ ਜੀਪੀ ਜਾਾਂ 

ਨਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੁੰਟਿੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਿੁੰਗ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ 

ਿਾਹਰ ਜੀਪੀ ਪਰੈਿਕਟਸਾਾਂ 
• ਤ ਹਾਡੇ ਇਲਾਿੇ ਕਵੁੱਚ ਜੀਪੀ ਪਰੈਿਕਟਸਾਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਿਰਿ ੇਉਹਨਾਾਂ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਿੇਂ ਬੇਘਰ ਹਨ ਜਾਾਂ ਪਰਵਾਸੀ, ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ 

ਸ਼ਰਣਾਰਿੀ ਹਨ 

• ਐਡਵੋਿੇਸੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਹ ਦੁੱਸ ਸਿਣੀਆਾਂ ਕਿ ਿੀ ਤ ਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਕਵੁੱਚ ਿੋਈ ਿਾਹਰ ਜੀਪੀ ਪਰੈਿਕਟਸ ਹੈ 

ਿੀ ਿੇਰ ੇਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ?  
• ਜੀਪੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਿ ਹੁੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਕਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ ਿ ਫ਼ਤ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਸ ਗੁੱਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ 

ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕਿਹੜੀਆਾਂ ਕਸਹਤ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਸਿੁੱਕਸਆਵਾਾਂ ਹਨ, ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਤਜਵੀਜ਼ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਵਸਹਤ 

ਖਰਵਚਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।  

• ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਿੋਈ ਿੌਜ ਦਾ ਇਿੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਿ ਝ ਭਾਈਚਾਰਿ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਸਹਤ ਖਰਕਚਆਾਂ ਕਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੁੱਤਾ ਭਾਗ ਦੇਖ।ੋ 

• ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਿਰਵਾ ਸਿੋ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰੀ ਿਰਿਚਾਰੀ ਇਹ 

ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਲਾਜ ਕਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇੁੱਿ ਕਬੁੱਲ ਕਿਲ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਿ ਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਕਜਵੇਂ 

ਕਿ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 

ਿੈਨ ੁੰ  ਦਵਾਈਆਾਂ, ਦੁੰਦਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਕਚਆਾਂ ਕਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  
• ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਾਂ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੀ ਡਾਿਟਰੀ ਸਿੁੱਕਸਆਵਾਾਂ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਤਜਵੀਜ਼ਾਾਂ, ਦੁੰਦਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅੁੱਖਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਐਨਿਾਾਂ ਲਈ ਭ ਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ  

• ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਆਿਦਨੀ ਘੁੱਟ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇੁੱਿ NHS HC2 ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਿ ਫ਼ਤ ਨ ਸਕਖ਼ਆਾਂ, ਦੁੰਦਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਨਜ਼ਰ 

ਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਅਤ ੇਐਨਿਾਾਂ ਦੇ ਵਾਊਚਰਾਾਂ ਦਾ ਹੁੱਿਦਾਰ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਤਾਾਂ  ੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

• ਇਸ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੁੱਿ HC1 ਫਾਰਿ ਵਰਕਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਤ ਹਾਡਾ ਕਸਹਤ ਪਰਦਾਤਾ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  HC1 ਫਾਰਿ ਦੇ ਸਿੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀ ਾਂ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਫਾਰਿ ਇੁੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਅਤ ੇਤ ਸੀ ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ 
https://services.nhsbsa.nhs.uk/apply-for-help-with-nhs-costs/apply-online ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦ ੇਹੋ 

• ਵਜਿੱਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ੍ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਵ ਿੱਚ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋ  

ਿੀ ਿੇਰਾ ਜੀਪੀ ਿੇਰੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਦ ਕਜਆਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਿਰੇਗਾ?  
• ਜੀਪੀ ਪਰੈਿਕਟਸਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ NHS ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਿਾਰੀ ਕਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਨਗੀਆਾਂ  

• ਜੀਪੀ ਪਰੈਿਕਟਸਾਾਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਹੋਿ ਆਕਫਸ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਦੀਆਾਂ ਹਨ 

• ਿੇਵਲ ਇੁੱਿੋ-ਇੁੱਿ ਸਕਿਤੀ ਕਜਸ ਕਵੁੱਚ ਕਿਸੇ ਜੀਪੀ ਨ ੁੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਿਰਨੀ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਜੋਖਿ ਕਵੁੱਚ ਹੋ ਜਾਾਂ ਦ ਕਜਆਾਂ ਲਈ ਜੋਖਿ 

ਹੈ 

 

ਇਸ ਦਸਤਾ ਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਇਿੱਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

https://www.healthylondon.org/resource/homeless-health-during-covid-19/ 

https://groundswell.org.uk/coronavirus/
https://groundswell.org.uk/healthnow/
https://services.nhsbsa.nhs.uk/apply-for-help-with-nhs-costs/apply-online
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-informationdev-2/
https://www.healthylondon.org/resource/homeless-health-during-covid-19/
https://www.healthylondon.org/resource/homeless-health-during-covid-19/

