ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ
ਯੂ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਪਿਆਰੇ ਿਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ,
ਯੂ ਕੇ ਕੋਪਿਡ-19 ਇਨਕੁ ਆਰੀ - ਅਪਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸਫਾਰਸਾ਼ਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਿਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਦਿੱਤੇ ਸਨ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਿਰਪਕਪਰਆ ਸੁ ਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਆਿਣੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ
ਿੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਿਣੀਆ਼ਾਂ ਅਪਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸਫਾਰਸਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਚ ਕਰਦੀ ਹਾ਼ਾਂ, ਪਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਦੇ ਜਿਾਬਾ਼ਾਂ ਦੀ
ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਪਧਆ ਪਿਆ ਹੈ।
20,000 ਤੋਂ ਪਿਆਦਾ ਪਿਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਿਠਨਾ਼ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਲਈ ਿਰਤੀਪਕਪਰਆ ਪਦਿੱਤੀਆ਼ਾਂ। ਚਾਰ ਹਫਪਤਆ਼ਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਮਸਿਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਿੂਰੇ ਯੂ .ਕੇ ਦੇ ਸਪਹਰਾ਼ਾਂ ਪਿਿੱਚ ਅਲਿੱ ਿ-ਅਲਿੱ ਿ ਸੈਕਟਰਾ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਿੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 150 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸੋਿ ਿੀੜਤ
ਿਪਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਿਠਨਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੀਪਟੰਿਾ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਪਣਆ ਹੈ ਪਕ ਯੂ ਕੇ ਪਿਚ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਪਜਿੱਠਣ ਲਈ
ਡੂ ੰ ਘੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਪਕੰਨੀ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਪਕਪਰਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੀਆ਼ਾਂ ਸਰਤਾ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਇਿੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਿੂਰ ਅਤੇ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਲੋ ਚਨਾ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਿੁਿੱਛਪਿਿੱਛ ਦਾ ਪਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਦੀ
ਇਿੱਛਾ ਨੂੰ ਿਰਦਰਪਸਤ ਕੀਤਾ ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਬਹੁਮੁਿੱਲੇ ਸਬਕ ਪਸਿੱਖੇ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਪਜਿੱਥੇ ਅਪਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਪਿਿੱਚ ਸੁ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿੱਪਚਆ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਨੌ ਜਿਾਨਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਖੇਤਰੀ,
ਪਿਕਸਤ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੈਇਿੱਛੁਕ ਅਤੇ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਸੈਕਟਰ ਪਿਚਕਾਰ ਸਪਹਯੋਿ 'ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ਼ਾਂ ਦਲੀਲਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ਼ਾਂ ਮੁਿੱਪਦਆ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ
ਪਿਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹ ਰਹੀ ਹਾ਼ਾਂ।
ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਲਿੱ ਿ-ਅਲਿੱ ਿ ਿਰਭਾਿ ਇਿੱਕ ਇਹੋ ਪਜਹਾ ਪਿਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਦੇ ਜਿਾਬਾ਼ਾਂ ਪਿਿੱਚ ਿੋਰਦਾਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਸਫਾਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪਕ ਸੰਭਾਿੀ ਅਸਮਾਨਤਾਿਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਿੱਿੇ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਅਪਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਫਰ ਤੋਂ
ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਕਸੇ ਿੀ ਅਸਮਾਨ ਿਰਭਾਿਾ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਿੂਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਲੇ। ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਪਸਫਾਪਰਸ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿੀ ਪਕ ਇਨਕੁ ਆਰੀ ਆਿਣੇ ਆਿ ਪਿਚ ਸਭ ਕੁਿੱਝ ਸਾਮਲ ਕਰੇਿੀ।
ਅਖੀਰ ਪਿਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਿਰਸਤਾਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾ਼ਾਂ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ਼ਾਂ ਕਈ ਮੁਿੱਖ
ਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਜਸ ਪਿਿੱਚ ਘਰ ਪਿਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੈਿੂਲੇਟਰੀ ਪਨਯੰਤਰਣ, ਘਰੇਲੂ ਸੋਸਣ ਦੇ ਿੀੜਤਾ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ
111 ਅਤੇ 999 ਸੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਸਮੇਤ NHS ਨਾਲ ਿਪਹਲਾ ਸੰਿਰਕ ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਪਿਸਿਾਸ ਹੈ ਪਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆ਼ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਿੀਆ਼ਾਂ ਪਕ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਪਤਆਰੀ ਅਤੇ ਕੋਪਿਡ-19 ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੀ
ਿਰਤੀਪਕਪਰਆ ਦੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇੇ ਭਪਿਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਪਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇਨਕੁ ਆਰੀ ਆਿਣੇ ਉਦੇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਢੰਿ ਨਾਲ
ਿੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਕ ਤੁ ਸੀ ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆ਼ਾਂ ਪਸਫਾਰਸਾ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ਼ਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੋਿੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਾ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾ਼ਾਂ ਦੇ
ਮਹਿੱਤਿਿੂਰਨ ਯੋਿਦਾਨ ਦੀ ਿਪਹਚਾਣ ਹੋਿੇਿੀ ਪਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁ ਆਰੀ ਦੇ ਿਬਪਲਕ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰੇ ਪਿਿੱਚ ਪਹਿੱਸਾ ਪਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਜਹਾ
ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ ਪਕ ਇਨਕੁ ਆਰੀ ਪਬਨਾ਼ਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਿਣਾ ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਭਪਚੰਤਕ,
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