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ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਇਰੀ (UK Covid-19 Inquiry) 

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਸਲ ਹ-ਮਸ਼ਿਰ  – ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆਿ ਂ ਦ  

ਸ ਰ 

ਮਈ 2022 
 

ਮੁਖਬੰਧ 
 

ਮੈਨ ੂੰ  ਦਸੂੰਬਰ 2021 ਵ ਿੱਚ ਯ ਕ ੇਕੋਵ ਡ-19 ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਮੇਰੀ ਵ ੂੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ - ਕੋਵ ਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯ ਕੇ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ 

ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਵ ਿੱਖ  ਾਸਤੇ ਸਬਕ ਵਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆਪ੍ਣ ੇਉਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਬਹਤਰੀਨ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਪ੍ ਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵ ਿੱਚ ਕੀ ਵ ਚਾਵਰਆ ਜਾ ੇਿਾ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵ ਆਪ੍ਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਯ ਕੇ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦੇ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਪ੍ਵਹਲ ਆਾਂ 

ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵ ਿੱਚ ਮੈਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ 

ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਵਹਲ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਵਕ 

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣ ੇਕੂੰਮ ਵ ਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਾਂ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾ ਸਕਾਾਂ। 

 

ਇਹ ਦਸਤਾ ੇ  ਉਸ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ 

ਦੀਆਾਂ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ,ੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਾਂ ਵਕ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਕਰਕ ੇ

ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਬੁਾਰਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ।  

 

ਮੈਨ ੂੰ  ਯ ਕੇ ਦੇ ਵਿਆਰਾਾਂ ਸ਼ਵਹਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੋਿਿਰਸਤ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਿ ਵਮਵਲਆ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ 

ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਅ ੀ  ਨ ੂੰ  ਿੁਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੁਭ  ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਲਈ 20,000 

ਤੋਂ  ਿੱਧ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ  ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਈੋਆਾਂ। ਲੋਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਉਸਾਰ  ਵ ਚਾਰਾਾਂ ਦੇ ਬਿੈਰ, ਮੈਂ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 

ਵ ਿੱਚ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ, ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।  

 

ਹਣੁ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਮੇਰੀਆਾਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ 'ਤ ੇਵ ਚਾਰ ਕਰਨਿੇ ਅਤ ੇਮੈਨ ੂੰ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤਮ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਮਲ ਜਾਣ 

ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ ਰੀ ਸੂੰਜੀਦਿੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕ।ੇ 

 

ਮੈਂ ਉਸ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਾਾਂਿੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਿਿਰਸਤ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਜਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ 

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੁਿੱਖ ਝਿੱਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਹਮ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਣਿ।ੇ ਮੈਂ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹਾਾਂ ਵਕ ਯ ਕੇ ਵ ਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਵ ਿੱਚ ਹੋ ,ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯ ਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ 

ਦੇ ਸਾਰ ੇਪ੍ਵਹਲ ਆਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਿੀ।  

 

ਮੈਂ  ਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਪ੍ਿੱਖਤਾ ਅਤੇ ਖੁਿੱਲਹੇਪ੍ਣ ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ 'ਤ ੇਚਲਵਦਆਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੂੰਤਰ ਰ ਪ੍ 

ਵ ਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ।  

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਦਰ ਹੈਲੇਟ (Baroness Heather Hallett)  
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ਭੂਵਮਕ  
 

ਕੋਵ ਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯ ਕੇ ਦੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਵ ਿੱਖ  ਾਸਤੇ 

ਸਬਕ ਵਸਿੱਖਣ ਲਈ ਯ ਕੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਦਸੂੰਬਰ 2021 ਵ ਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਪ੍ੀਲ ਕੋਰਟ ਜਿੱਜ, ਬੈਰਨੈੋਸ ਹੈਲੇਟ (Baroness 

Hallett) ਦੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 

ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹਨ। 

 

ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਯ ਕੇ ਦੀ ਵਕਸੇ  ੀ ਹੋਰ ਵਪ੍ਛਲੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਜਾਾਂਚ ਤੋਂ  ਿੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਘਟਨਾ ਜਾਾਂ 

ਲੜੀ ਾਰ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਕ ਇਹ ਵਕਉਾਂ  ਾਪ੍ਰੀ ਜਾਾਂ  ਾਪ੍ਰੀਆਾਂ। 

ਬਲਵਕ, ਇਹ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰੇਿੀ ਵਕ ਇਿੱਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁਿੱਚ ੇਦੇਸ਼ (ਅਸਲ ਵ ਿੱਚ, ਚਾਰ 

ਦੇਸ਼ਾਾਂ) ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਾਂ (Devolved Administrations), 

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਹਿੱਵਸਆਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ ਰੀ 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸ ਤਰਹਾਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਵਦਿੱਤੀ।  

 

ਅਵਜਹੇ ਬੇਵਮਸਾਲ ਸੂੰਭਾ ੀ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਵਜੂੰਨਾ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਇਸ ਵ ਸ਼ੇ ਬਾਰ ੇ

ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੋਣਾ  ਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਵਕਸ ਚੀ  ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਾਾਂਿੇ, ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਵਜਹਾ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਿੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ' (Terms of Reference) ਵ ਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਜ ੋਪ੍ੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਦਾ ਸਮੁਿੱਚਾ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਿੀਆਾਂ। 

ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਵ ੂੰਮੇ ਾਰ ਹਨ। 

 

ਕੋਵ ਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ  ਰਿੇ ਵ ਆਪ੍ਕ ਵ ਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਦੀ ਕਰਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ, ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ 

ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ੜਤਾਲਯਿੋ ਮੁਿੱਦੇ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵ ਸਵਤਰਤ ਸ ਚੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵ ਹਾਵਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂੰਭ  ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੋ ੇਿਾ, ਜਾਾਂ ਸਿੱਚਮੁਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਿੇੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕੂੰਮ ਦ ੇਇਸ ਅਰੂੰਭਕ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਹਰ ਉਸ 

ਚੀ  ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ ਵਜਸਦੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇਸਾਨ ੂੰ  ਨ ੇਂ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲੋਚਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ ੇਿੀ ਵਜ ੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤ ੇਸਬ ਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ। 

 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਆਪ੍ਕ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਸਨ ੂੰ  

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਅਿੱਿੇ  ਧਣ 'ਤ,ੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ  ੇਰ -ੇਸਵਹਤ ਸ ਚੀ ਵ ਿੱਚ ਵ ਕਸਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ੇਿਾ। ਸਾਡਾ ਵਕਸ ੇਮੁਿੱਦੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣ ਲਈ, ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਮੁਿੱਦੇ ਦਾ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ 

ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸ ਚੀਬਿੱਧ ਹੋਣਾ  ਰ ਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ੇਿਾ, ਵਜੂੰਨਾ ਵਚਰ ਇਹ ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਆਪ੍ਕ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 

ਵ ਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।  
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ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਕਿੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਂਦੀਆਂ ਹਨ? 
 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਅਤ ੇਸਕਾਟਲੈਂਡ,  ੇਲ  ਅਤੇ ਉਿੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਾਂ (Devolved 

Administrations) ਦ ੇਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਵਮਆਦ ਮਿਰੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਯ ਕੇ ਕੋਵ ਡ-19 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਸੌਦਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ 2022 ਨ ੂੰ  

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀ  ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਕਰਨ ਵਕ 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਕਹੜੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੇਿੀ। 

 

11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 7 ਅਪ੍ਰਲੈ 2022 ਤਕ, ਅਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਚਲਾਇਆ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰ ੇਵ ਚਾਰ ਪ੍ੁਿੱਛੇ 

ਿਏ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸ ਚੀ  ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰਮ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਸਭਨਾਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹ ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ 

ਸਾਨ ੂੰ  ਵਲਖ ਕੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਚਾਰ ਸ ਾਲ ਸਨ: 

 

1. ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵ ਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਤੁਹਾਡੇ ਵ ਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਆੁਰਾ ਨਵਜਿੱਵਠਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜ ੇਨਹੀ ਾਂ, ਤਾਾਂ 

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰ।ੋ 

 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਵ ਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਕਹੜੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

 

3. ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਿੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈਆਾਂ  ਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਵ ਉਾਂਤਬਿੱਧ 

ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕੇ?  

 

4. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ  ਾਸਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰ ਪ੍-ਰੇਖਾ ਵਕਹੋ ਵਜਹੀ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੂੰਚਾਲਨ 

ਵਕ ੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਵਕ ਸੋਿਿਰਸਤ ਲੋਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਿੂੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਔਕੜਾਾਂ ਝਿੱਲ 

ਚੁਿੱਕੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅ ਾ ਾਾਂ ਸੁਣੀਆਾਂ ਜਾਣ? 

 

ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ  ਜੋਂ, ਬੈਰਨੈੋਸ ਹੈਲੇਟ ਨੇ ਯ ਕ ੇਦੇ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਸ਼ਵਹਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਸੋਿਿਰਸਤ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਬਾਰ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਵ ਚਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਜਾਵਣਆ।  

 

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ‘ਿੋਲਮੇ ’ ਚਰਚਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 140 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਸੂੰਿਠਨਾਾਂ ਦ ੇਨੁਮਾਇੂੰਵਦਆਾਂ ਨਾਲ  ੀ 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵ ਵਭੂੰਨਤਾ, ਵਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤ ੇ

ਵਸਿੱਵਖਆ ਤੇ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋਕ  ਰਿੇ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਾਂ ਿਲੋਮ ੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 

ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਾਡੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।  
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ਕੁਿੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਲਈ 20,061 ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਵਮਲੀਆਾਂ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ 19,903 ਸਾਡੇ 

ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵਮਲੀਆਾਂ ਸਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਦਾ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਇਿੱਕ ਵ ਆਪ੍ਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਵਰਪ੍ਰੋਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦ ੇਵ ਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ 

ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਅਵਹਮ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਖੋਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੂੰਸਥਾ, ਐਲਮਾ 

ਇਕਨੌਵਮਕਸ (Alma Economics) ਨ ੂੰ  ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਸਾਡੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਲਿੱਿ ਤੋਂ ਵਮਲ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਬ ਤਾਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਵਢਆ ਹੈ ਵਕ ਉਠਾਏ ਿਏ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦ ੇਜ ਾਬ ਵ ਿੱਚ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾ ੇ  ਪ੍ਛਾਣੇ ਿਏ ਅਵਹਮ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੰਦਰਭ 

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਹਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ  

ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਇਸ ਸੂੰਖੇਪ੍ ਦਸਤਾ ੇ  ਵ ਿੱਚ ਫੋਕਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਸ ਾਲ 1, ਖੁਦ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ 

ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਵ ਚਾਰਾਾਂ 'ਤ ੇਹੈ। 2, 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਬਰ ਸ ਾਲਾਾਂ ਬਾਰ ੇਅਸੀ ਾਂ ਜੋ ਵ ਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਦੀ ਇਸ ਸਚੋ ਬਾਰ ੇਦਿੱਸਣਿੇ ਵਕ ਉਹ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਵਤਮ ਰ ਪ੍ ਦੇ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਿਰੋਂ 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਚਲਾਉਣਿੇ।  
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ਸਲ ਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦ  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦ  ਸ ਰ 
 

ਇਹ ਭਾਿ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵ ਿੱਚ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚੁਿੱਕ ੇਿਏ ਅਵਹਮ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ੜਚਲੋ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਸਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਾਂ ਸਬ ਤਾਾਂ ਦੇ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਜੋ 

ਐਲਮਾ ਇਕਨੌਵਮਕਸ ਦਆੁਰਾ ਸੁਤੂੰਤਰ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। 

 

ਕੁਝ ਕੇਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦ ੇਉਹਨਾਾਂ ਵ ਸਵਤਰਤ ਪ੍ਵਹਲ ਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ ਚੁਿੱਕ ੇਜੋ 

ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦ ੇਵ ਆਪ੍ਕ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਆਉਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਵ ਸਵਤਰਤ 

ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਵ ਕਰ ਨਾ  ੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋ ੇ। ਦ ਜੇ ਕੇਸਾਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਅਵਜਹ ੇਮੁਿੱਦੇ 

ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ ੇਿਏ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਵਜਿੱਥ ੇਉਹਨਾਾਂ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੋਵਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  

 

ਸਿ ਲ 1: ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਿੱਚ ਉਹ 

ਸ ਰੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹ ਡੇ ਵਿਚ ਰ ਅਨੁਸ ਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ 

ਦ ਇਰੇ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ? 

 

ਬਿੱਵਚਆ ਂਅਤੇ ਨੌਜਿ ਨ ਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦ  ਪ੍ਰਭ ਿ 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਵਜਸ ਵ ਸ਼ੇ ਉਿੱਪ੍ਰ  ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ 

ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਅਸਰ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਵਕ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਬਾਲਿਾਾਂ ਨਾਲੋਂ   ਿੱਖਰ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵਪ੍ਆ 

ਸੀ, ਕੋਵ ਡ-19 ਲਾਿ ਤੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫੀ ਘਿੱਟ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 

ਸਰੀਰਕ, ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵ ਕਾਸ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਜੋਖਮ ਸਨ। 

 

ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸਦੌੇ ਵ ਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ‘ਵਸਿੱਵਖਆ ਦੇ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਹਾ ਰੀ ਉਿੱਪ੍ਰ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ’ 

ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਅਸਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵ  ਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ 

ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉਪ੍ਜਣ  ਾਲੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ - ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮੁਫਤ ਸਕ ਲੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ, ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ਾਾਂ ਤਕ 

ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਵ ਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਜਾਾਂ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਦਸਤੇ 'ਤ ੇਅਸਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਦੀ ਆਵਿਆ ਵਮਲ ਜਾਾਂਦੀ 

- ਇਹ  ੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਸਿੱਵਖਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰ ੇਵਕਤੇ  ਧੇਰ ੇਵ ਆਪ੍ਕ ਤਰਹਾਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾ ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-

ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਾ ਪ੍ ੇਿਾ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ  ਰੀਏ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ 'ਤ ੇਅਸਰ ਪ੍ਾਉਣ  ਾਲੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਸੁਵਣਆ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

● ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਸ ਲ ਂ ਦੀਆਂ ਸੈਵ ੰਗ ਂ —ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ 

ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵ ਕਾਸ ਉਿੱਪ੍ਰ ਜੋ ਅਸਰ ਵਪ੍ਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰ ੇਖਾਸ ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 
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ਵ ਿੱਚ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ ਨ ੂੰ   ਧੇਰ ੇਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਬਣਾਏ 

ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ। 

 

● ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ, ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੇਿ ਿ ,ਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭ ਲ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਚੇ — ਬਹਤੁ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕਮ ੋਰ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵ ਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ 

ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ   ਾਰ- ਾਰ 

ਪ੍ਰਿਟਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਜਦਵਕ ਸਕ ਲਾਾਂ, GPs ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦ ੇਕੇਂਦਰਾਾਂ  ਰਿੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ 

ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਿਵਹਲੀ ਅਤੇ ਬਦਸਲ ਕੀ 'ਤੇ 

ਅਸਰ ਵਪ੍ਆ ਸੀ।  

 

● ਮ ਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ — ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜ ਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਇਕਿੱਲੇਪ੍ਣ 'ਚ  ਾਧੇ ਬਾਰ ੇਦਿੱਵਸਆ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਲਈ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ 

ਵਕਸ਼ੋਰਾਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ (Children and Adolescent Mental Health 

Services) ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 'ਤੇ ਸ ਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੇ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾ ੇ ਅਤ ੇਖੇਡਣ ਦੇ 

ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਾਂ ਦੇ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਕਾਰਕ  ਜੋਂ ਦਿੱਸਵਦਆਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ 

ਵ ਕਾਸ 'ਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਸਰ ਦਾ  ੀ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ। 

 

● ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵਰਹ ਇਸ਼ੀ ਸੈਵ ਗੰ ਂ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਚੇ — ਕੁਝ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਵਕ 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਬਾਲ ਘਰਾਾਂ ਵ ਚਲੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਕਰ,ੇ 

ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨਾਲ ਵ ਅਕਤੀਿਤ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ 

ਵਹਰਾਸਤੀ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਰ ਬਾਰ ੇਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਚੁਿੱਵਕਆ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣੇ 

ਕਮਵਰਆਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਧੇ ਹੋਏ ਅਰਸੇ ਤਕ ਕਦੈ ਰਵਹਣ ਦਾ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਖਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਪ੍ਹੁੂੰਚ। 

 

● ਵਸ਼ਸੂ਼ ਅਤੇ ਜਣੇਪ੍  ਸੇਿ ਿ  ਂ— ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਵਸ਼ਸ਼ ਆਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਰ ਨ ੂੰ   ਾਰ- ਾਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 

ਸੀ, ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਸ ਤੀ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਵ ਅਕਤੀਿਤ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਦਾਈ ਕੋਲ ਅਤੇ 

ਵਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ 'ਤ ੇਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਅੜਚਣਾਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਵਸ਼ਸ਼ ਆਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵ ਕਾਸ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਰ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਸੀ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਿਰਭ ਅ ਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਖੇ ਅਨੁਭ ਾਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ 'ਤੇ 

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ  ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ  ੀ ਉਠਾਈਆਾਂ — ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਕਨੈ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ 

ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੌਰਾਨ ਰਾਏ ਦੇ  ਬਰਦਸਤ ਮਹਿੱਤ  ਦੇ ਮਿੱਦੇਨ ਰ, ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਇਸ ਿਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹਨ 

ਵਕ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਉਿੱਪ੍ਰ  ਧੇਰ ੇਵ ਆਪ੍ਕ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ 

ਲਈ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਆਵਿਆ ਦੇਣ  ਾਸਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤ  ਂਵਿਿੱਚ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸੋਚ-ਵਿਚ ਰ ਦ ੇਹੇਠ ਂ ਦਿੱਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ  ਂਨੰੂ 

ਸ਼ ਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

  

● ਵਸਹਤ, ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਅਤੇ ਸਮ ਜਕ ਦੇਖਭ ਲ ਸਮੇਤ, ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿ ਨ ਂ 'ਤੇ ਅਸਰ; 
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● ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਸ ਲ ਂ ਦ  ਪ੍ਰਬੰਧ; ਅਤੇ 

● ਜਣੇਪ੍ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲ ਂ ਅਤ ੇਜਣੇਪ੍ੇ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ। 

 

ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੂੰਦਰਭ ਸਨ ਵਜਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਾਂ 'ਤੇ), ਵਕਉਾਂਵਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤ  ਾਧੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਠਾਏ 

ਿਏ ਵਚੂੰਤਾਜਨਕ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇਣਿੇ। 

 

ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦੌਰ ਨ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਦੇਖਭ ਲ ਸਕੈ ਰ ਂ ਦ  ਪ੍ਰਬਧੰਨ 

 

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਕੈਟਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵ ਆਪ੍ਕ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ  ੋਰ 

ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਵ ਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇਕਈ ਮੁਿੱਦੇ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਯ ਕੇ ਭਰ ਵ ਿੱਚ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਕੈਟਰ 

ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ' ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦ ੇਸਕੈਸ਼ਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿ ੇ— ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ, 

PPE ਦ ੇਪ੍ਰਬੂੰਧ, ਿੈਰ-ਕੋਵ ਡ ਵਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਚੁਿੱਕੇ ਿਏ ਕਦਮਾਾਂ ਦੇ 

ਢਕੁ ੇਂਪ੍ਣ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਉਠਾਏ ਿਏ ਮੁਿੱਦੇ।  

 

ਦੇਖਭ ਲ ਘਰ ਂ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਈ ਗਈ ਦੇਖਭ ਲ 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਵਕ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ 

ਮਸੌਦੇ ਦਾ 'ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦ ਜੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਪ੍ਰਬੂੰਧਨ' ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 

ਇਸ ਪ੍ਿੱਖੋਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਵਕ 'ਦ ਜੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ' ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ  ਿੱਡਾ ਵਹਿੱਸਾ ਅ ੇਤਨਕ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਦੇ ਜੀਆਾਂ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੁਆਾਂਢੀਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਜੋ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੇ ਕਮ ੋਰ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ 

ਸਹਾਰ ੇਤੋਂ ਬਿੈਰ ਕੂੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋਿਿਰਸਤ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਿਿੱਲ ਵ ਸ਼ੇਸ਼  ੋਰ 

ਦੇ ਕ ੇਕਹੀ ਿਈ ਸੀ। 2011 ਦੀ ਜਨਿਣਨਾ ਵ ਿੱਚ, ਯ ਕੇ ਵ ਿੱਚ 6.5 ਵਮਲੀਅਨ ਅ ੇਤਨਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਸਨ, 

ਪ੍ਰ ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੂੰਕੜਾ ਕਾਫੀ  ਿੱਧ ਵਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅ ੇਤਨਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਏ 

ਅਸਰ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PPE ਤਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰਚ  ਰਿੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦੀ  ੀ ਪ੍ੜਚਲੋ ਕਰ।ੇ  

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ਲ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਇਸਦ  ਿਧੇਰ ੇਸਪ੍ਸ਼  ਵਿਕਰ ਹਿੋੇ, ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ 

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤ ੇਜ ਣ ਦੀ ਵਸਫ ਵਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 

● ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦੇਖਭ ਲ, ਅਿੇਤਨਕ ਦੇਖਭ ਲਕਰਤ ਿ ਂ ਦਆੁਰ  ਦੇਖਭ ਲ ਸਮੇਤ; 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਿੱਿਦਾ ਹ ੈਇਹ ਿਿੱਲ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

ਵਕ ‘ਦ ਜੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ’ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਵ ਿੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦ ਜੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ — ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਹਾਇਕ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਸਬੂੰਧੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ (supported living 

services), ਕਵਮਉਵਨਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਹਤ (respite) ਦੇਖਭਾਲ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ 
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ਕੀਤਾ ਵਕ ਮਸੌਦ ੇਦੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਵ ਿੱਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ ੁਰਿਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ 

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰ ਕੂੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਮ ੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ 

ਦੇ ਮੌਜ ਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ। 

 

'ਦ ਜੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ' ਦ ੇਸੂੰਦਰਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜੀ ਾਂਦ ੇਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਵ ਆਪ੍ਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਵਕਸੇ  ੀ ਹੋਰ ਸੈਵਟੂੰਿ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਹਰ 

ਸੂੰਭ  ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੂੰਿ ਨ ੂੰ  ਸ ਚੀ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਸੈਵਟੂੰਿ ਛੁਿੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ੇ 

ਵਜਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਪ੍ਰ ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵਕਉਾਂਵਕ ਇਸਨ ੂੰ  ਸ ਚੀ 

ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਰੋਨੈਸ ਹਲੇੈਟ ਇਹ ਵਸਫ ਵਰਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਵਕ 'ਦਜੂੀਆਂ 

ਦੇਖਭ ਲ ਸੈਵ ੰਗ ਂ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੰੂ ਬਦਵਲਆ ਜ ਿੇ। 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਪ੍ਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਬਾਰ ੇ

ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਸੁਵਣਆ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਨਿੱ ਜੀ ਘਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮੌਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ  ਾਧੇ 

ਦਾ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਪ੍ਰਿਟਾਈਆਾਂ ਵਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਮੁਅਿੱਤਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਢਕੁ ੇਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਜਾਾਂ ਵਨਿੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਬਿੈਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 

ਹੋਈ ਸੀ। 

 

'ਿੈਰ-ਕੋਵ ਡ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧ 'ਤ ੇਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ' ਦ ੇਤਵਹਤ, ਘਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਾਧ  

ਮੌਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਬੈਰੋਨੈਸ ਹਲੇੈਟ ਉਸ ਮੁਿੱਦੇ ਨੰੂ ਦਰਸ ਉਣ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਿਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ 

ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

 

NHS 111 ਅਤੇ 999 ਸੇਿ ਿ ਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਾਂ NHS 111 ਸੇ ਾ ਨ ੂੰ  ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸਦੀ 

ਸਮਰਿੱਥਾ, ਅਤ ੇਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤ ੇਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 111 ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੋ ਾਾਂ  ਰੀਏ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਡਾਇਿਨੌਸਵਟਕ ਸਲਾਹ 

ਦੀ ਉਵਚਤਤਾ ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਵਣਆ, ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਸੋਿਿਰਸਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ 

ਨ ੂੰ । 

 

ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਾਂਬ ਲੈਂਸ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦੇਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇ

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਅਸੂੰਿਤੀਆਾਂ ਦਾ  ੀ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਐਾਂਬ ਲੈਂਸ ਸ ੇਾ ਾਾਂ ਨੇ ਕੋਵ ਡ ਦੇ 

ਲਿੱਛਣਾਾਂ  ਾਲੇ ਵਕਸ ੇਵ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਇਹਨ ਂ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਨੰੂ ਸਦੰਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਿਿੱਚ ਦਰਸ ਇਆ ਜ ਣ  

ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਹੇਠ ਂ ਵਦਿੱਤੇ  ੈਕਸ  ਨੰੂ ਜੋੜੇ ਜ ਣ ਦੀ ਵਸਫ ਵਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 

● ਅਵਧਕ ਰਤ ਵਸਹਤ-ਸੰਭ ਲ ਸਲ ਹ ਸੇਿ ਿ ਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 111 ਅਤੇ 999 ਨ ਲ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਸੰਪ੍ਰਕ 
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ਪ੍ਰ ਇਮਰੀ ਦੇਖਭ ਲ ਸੈਵ ੰਗ ਂ 

 

ਕਈ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਸੀ ਵਕ ਕੀ 

ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ — ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ, ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਾਂ, ਦੂੰਦ-ਵਚਵਕਤਸਾ ਅਤੇ ਅਿੱਖਾਾਂ 

ਦੀ ਵਚਵਕਤਸਾ — ਨ ੂੰ  ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। ਜਦਵਕ ਉਹਨਾਾਂ 

ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ‘ਯ ਕੇ ਭਰ ਵ ਿੱਚ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ…’ ਦੇ ਵਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਇਸਨੰੂ 

ਿਧੇਰ ੇਸਪ੍ਸ਼  ਬਣ ਏ ਜ ਣ ਨ ਲ ਫ ਇਦ  ਹੋਿੇਗ , ਅਤੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜੇ ਜ ਣ ਦੀ 

ਵਸਫ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 

● ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭ ਲ ਸੈਵ ੰਗ ਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕ  ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਵ ਸ; 

 

ਸਮ ਜਕ ਦੇਖਭ ਲ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਕਰਮਚ ਰੀ ਦਲ ਦੀ  ਸੈਵ ੰਗ 

 

ਕਾਰਜਬਲ ਟੈਸਵਟੂੰਿ ਬਾਰ ੇਸਚੋ-ਵ ਚਾਰ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵ ਿੱਚ ਵਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦ ੇਅੂੰਦਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਇਕਸ ਰਤ  ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਿ ਸਤੇ, ਬੈਰੋਨੈਸ ਹਲੇੈ   ੈਕਸ  ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸਧੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 

'ਦੇਖਭ ਲ ਘਰ ਂ ਅਤੇ ਦਜੂੀਆਂ ਦੇਖਭ ਲ ਸੈਵ ੰਗ ਂ ਵਿਿੱਚ ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਲ ਗ 

ਦੀ ਰੋਕਥ ਮ ਅਤ ੇਵਨਯੰਤਰਣ, ਘਰ ਂ ਤੋਂ ਵਨਿ ਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵਲਆਉਣ  ਜ ਂ ਿ ਪ੍ਸ ਛਿੱਡਣ , 

ਵਨਿ ਸੀਆਂ ਦ  ਇਲ ਜ ਅਤ ੇਦੇਖਭ ਲ, ਮੁਲ ਕ ਤ ਂ 'ਤੇ ਪ੍ ਬੰਦੀਆ,ਂ ਕਰਮਚ ਰੀ ਦਲ ਦੀ 

 ੈਸਵ ੰਗ ਅਤੇ ਛ ਣਬੀਣ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਸ਼ ਮਲ ਹਨ;’ 

 

ਸਰਕ ਰ ਦੀ ਸਚੰ ਰ ਸਬਧੰੀ ਕ ਰਜ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਵਮਕ  

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਵ ਸ਼ਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਜਸ ਢੂੰਿ 

ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੋ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਵਜਹੋ ਵਜਹੀ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ ਸੀ। 

 

ਸਰਕ ਰੀ ਸੁਨੇਵਹਆਂ ਦ  ਸਚੰ ਰ   

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਾ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਬਾਰ ੇ

ਸ ਾਲ ਖੜਹੇ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਰਕਾਰ 

ਦੇ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਉਣ  ਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਾਰਤਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅੂੰਕਵੜਆਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤਾ 

ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵ ਵਿਆਨਕ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦ ੇਪ੍ਵਹਲ ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਾ ਤਕ ਵਕੂੰਨੇ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਢੂੰਿ 

ਨਾਲ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ।  
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ਕਈ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਇਹ  ੀ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਨੇਵਹਆਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਵ ਹਾਰ ਾਦੀ ਵ ਵਿਆਨ ਅਤੇ 'ਵਧਆਨ ਵਖਿੱਚਣ' ਦੀਆਾਂ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰ,ੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 

ਦੇ ਨਾਲ ਵਕ ਡਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੂੰ ਾਦ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਆੁਰਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਉਿੱਪ੍ਰ ਇਿੱਕ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵਪ੍ਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾ ਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬਾਾਂ ਬਾਰ ੇ ੀ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਹ ਾਲੇ ਸਨ। 

 

ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਿੱਦੇ ਹਨ ਵਜਹਨਾਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵ ਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸਦੌੇ ਵ ਿੱਚ 'ਫੈਸਲੇ ਵਕ ੇਂ 

ਲਏ ਿਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਿ  ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ' ਦੇ ਵਸਰਲੇਖ ਹਠੇ ਢਕੁ ੇਂ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਇਹਨ ਂ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸ ਉਣ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ 

ਸ਼ਰਤ  ਂਵਿਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਵਦਰਤ ਸਨ। 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ ੇਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਵ ਿੱਚ, ਅਸੀ ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਰੂੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪ੍ਵਹਲ ਆਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਾਾਂਿੇ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾ ੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾ ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਲਈ ਮਆੁ  ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਉਵਚਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਹੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਦ ੇਅਸਰ ਬ ਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚ ਰ ਨੰੂ ਸਦੰਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਿਿੱਚ 

ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜ ਿੇ ਤ ਂ ਜ ੋਉਹ ਇਹ ਦਰਸ ਉਣ: 

 

● ਵਚਵਕਤਸ  ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਂ ਦ  ਵਿਕ ਸ, ਵਡਵਲਿਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਿ; 

 

ਸਰਕ ਰ ਦੀ ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਸੂਚਨ  ਦੇਣ ਵਿਿੱਚ ਮ ਹਰ ,ਂ ਸਲ ਹਕ ਰ ਂ, 

ਵਿਵਗਆਨ ਅਤ ੇਡੇ   ਦੀ ਭੂਵਮਕ  

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦਾ ਇਿੱਕ ਬਹਤੁ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਵ ਸ਼ਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱਚ ਮਾਹਰਾਾਂ 

ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ, ਅਤੇ  ਰਤ ੇਿਏ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵ ਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਮ ਬ ਤੀ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਲਈ ਵ ਵਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮ ਹ (Scientific Advisory Group 

for Emergencies, SAGE) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪ੍-ਸਮ ਹਾਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਾਡਵਲੂੰਿ 'ਤੇ ਵ ਵਿਆਨਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ 

ਇਨ ਲ ਐ ਾਂ ਾ ਿਰੁਿੱਪ੍ (Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling, SPI-M) ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ 

ਦਾ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਖੇ ਮੁਿੱਦੇ ਉਠਾਏ: 

 

● ਮਾਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਕਸ ਤਰਹਾਾਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ 

ਵ ਆਪ੍ਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਸੂੰਵਖਅਕੀ ਅੂੰਕੜ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

● 'ਦੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਨਯਮ' ਅਤ ੇ'ਛੇ ਦਾ ਵਨਯਮ'  ਰਿੇ ਉਪ੍ਾ ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਦਿੱਸਣ  ਾਲੇ ਵ ਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ 

ਮ ਬ ਤੀ; 

● SAGE ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪ੍-ਸਮ ਹਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸਲਾਹ ਨ ੂੰ  ਵਕੂੰਨੀ  ਾਰ ਅਣਿੌਵਲਆ ਵਿਆ ਸੀ। 
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ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਬਾਰ ੇ ੀ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਪ੍ੜਾ ਾਾਂ ਦੌਰਾਨ।  

 

ਜਦਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਮੌਜ ਦਾ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ 

ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਨੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਦੀ ਭ ਸ਼  ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਿਬੂਤ ਬਣ ਉਣ ਦ  ਸੁਝ ਅ 

ਵਦਿੱਤ  ਹ ੈਤ ਂ ਜ ੋਇਹਨ ਂ ਨੰੂ ਇੰਝ ਪ੍ਵੜਿਆ ਜ ਿ:ੇ 

 

● ਡੇ  , ਖੋਜ ਅਤੇ ਮ ਹਰ ਪ੍ਰਮ ਣ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤ  ਅਤੇ ਇਸਤੇਮ ਲ 

 

ਪ੍ ਰਦਰਸ਼ਤ  ਅਤੇ ਵਰਕ ਰਡ ਰਿੱਖਣ  

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਵਣਆ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਲਏ ਿਏ 

ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ, ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਾਂ ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਕ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਈਮੇਲ ਖਾਵਤਆਾਂ ਅਤ ੇ ਟਸਐਪ੍ ਸੁਨੇਵਹਆਾਂ ਦ ੇ ਰੀਏ 

ਲਏ ਜਾ ਰਹ ੇਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਵਧਕਾਰਤ ਵ ਭਾਿੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ। 

 

ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸਦੌੇ ਵ ਿੱਚ 'ਫੈਸਲੇ ਵਕ ੇਂ ਲਏ ਿਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਿ  

ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ’ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ  ਕੈਸ  ਵਿਿੱਚ ਹੇਠ ਂ 

ਵਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸ ਰ ਸੋਧ ਕਰਵਦਆਂ ਸਪ੍ਸ਼  ਬਣ ਇਆ ਜ  ਸਕਦ  ਹ:ੈ 

 

● ਫੈਸਲੇ ਵਕਿੇਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨ ਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਹੁੰਚ ਇਆ, ਵਰਕ ਰਡ ਅਤੇ ਲ ਗੂ ਕੀਤ  ਵਗਆ 

ਸੀ   

 

ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦ  ਅਸਰ ਅਤੇ ਮ ਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਤ ੇਤੰਦਰਸੁਤੀ ਉਿੱਪ੍ਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ  

 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਅਸਰ ਬਾਰ ੇਵ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਵਣਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ 

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਉਿੱਪ੍ਰ ਪ੍ਾਇਆ ਹ।ੈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦ ੇ ਰੀਏ ਉਜਾਿਰ ਕੀਤ ੇਿਏ ਕੁਝ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ:  

 

● ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਮ ਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਬ ਰ ੇਸਚੋ-ਵਿਚ ਰ — ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨ ੀਆਾਂ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ 

ਲਾਿ  ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਰ ਬਾਰ ੇਵਕਸ ਹਿੱਦ ਤਕ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 

ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਲਾਿ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਸ ਹਿੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕੀਤ ੇ

ਿਏ ਸਨ। 

 

● ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦੌਰ ਨ ਮ ਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਿੱਵਸਆਿ  ਂਵਿਿੱਚ ਿ ਧ  — ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭ  ਕੀਤੀ ਿਈ ਵਚੂੰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਿੱਲੇਪ੍ਣ ਦੀ ਹਿੱਦ ਨ ੂੰ , ਅਤੇ ਬ ੁਰਿਾਾਂ, ਅਪ੍ਾਹਜਾਾਂ 

ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਾਂ  ਰਿ ੇਿਰੁਿੱਪ੍ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਨੁਭ  ਕੀਤੇ ਿਏ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ। 

 



12 

● ਵਸਹਤਯ ਬੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨ ਿ ਂ ਵਿਿੱਚ ਮ ਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿ ਿ ਂ ਲਈ ਇੰਤਿ ਮ — 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਮੂੰਿ ਵ ਿੱਚ ਬੈਕਲਾਿ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ  ਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ। 

 

ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸਦੌੇ ਵ ਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਵ ਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ 

ਵਿਆ ਸੀ, ਅਤ ੇਹਾਲਾਾਂਵਕ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਨ ੂੰ  'ਿੈਰ-ਕੋਵ ਡ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱਵਸਆ ਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਾਂ 

ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧ 'ਤ ੇਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ' ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮੂੰਵਨਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਅਤ ੇਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਮੁਿੱਦੇ ਨ ੂੰ  

ਕੁਝ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਸੂੰਦਰਭ ਵ ਿੱਚ ਸੂੰਬੋਵਧਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੁੂੰਦਾ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਨਵਸਕ 

ਵਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ  ਧੇਰ ੇਵ ਆਪ੍ਕ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਦੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਜਾਾਂਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਵਮਲਦਾ, ਜੋ ਵਕ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। 

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਨ ਲ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਪੂ੍ ਵਿਿੱਚ 

ਮ ਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਉਿੱਪ੍ਰ ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਬ ਰ ੇਆਮ ਸੋਚ-ਵਿਚ ਰ ਦ  ਸੰਦਰਭ ਸ਼ ਮਲ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  

ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਂ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਹੈ ਵਕ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਨੰੂ ਸ਼ ਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਿਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ 

ਜ ਿੇ: 

 

● ਜਨਸੰਵਖਆ ਦੀ ਮ ਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਵਜਹਨ ਂ ਵਿਿੱਚ ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦਆੁਰ  ਿਿੱਡ  ਨੁਕਸ ਨ 

ਝਿੱਲ ਚੁਿੱਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਹਨ ਂ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ; 

 

 

ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਲ ਗਤ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ, ਅਤੇ ਲ ਕਡ ਊਨ ਅਤੇ ਬੰਦ 

ਕਰਨ ਸਬਧੰੀ ਹੋਰ ਫੈਸਵਲਆ ਂਵਿਿੱਚ ਲ ਗਤ-ਲ ਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਵਮਕ  

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਵਿਆ ਆਖਰੀ ਮੁਿੱਖ ਵ ਸ਼ਾ ਸੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਵਥਕ ਅਸਰ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ 

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਲਾਿ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ 

ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਾਿਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦ ੇਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦ ੇਸਬੂੰਧ ਵ ਿੱਚ। 

 

ਸੈਕ ਰ ਅਧ ਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ  ਿੱਖੋ- ਿੱਖਰ ੇਸੈਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਿੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸਮ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਾਂ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਿੀ ਕਰਨ 

 ਾਲੀਆਾਂ ਟਰੇਡ ਯ ਨੀਅਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਵਣਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ, ਬਹਤੁ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ 

ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਸੈਕਟਰ 'ਤ ੇਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ 'ਡ ੂੰਘਾ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ' ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮੂੰਿ ਕੀਤੀ ਵਕ ਇਸ ਸਕੈਟਰ ਦੀ ਵਰਕ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਵਕਸ ਤਰਹਾਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੇ ਬਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਵ ਚਲੇ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 

ਸੈਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਉਪ੍ਾ ਾਾਂ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰ,ੇ ਵਜ ੇਂ 'ਕਾਫੀ ਭੋਜਨ' ਦਾ ਵਨਯਮ, ਅਤੇ 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਵਥਤੀ ਜਾਾਂ ਲੈਟਰਲ ਫਲੋ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦ ੇਸਬ ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਯੋਜਨ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ। 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ ਸੀ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 
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ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਿੱਖੋ- ਿੱਖ ਪ੍ੜਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਿੱਪ੍ਰ ਲਾਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ 

ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰ।ੇ ਅਸੀ ਾਂ ਕਵਥਤ 'ਵਿਿ ਅਰਥਚਾਰੇ' ਵ ਿੱਚ  ਰਕਰਾਾਂ ਦ ੇਅਨੁਭ ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਸੁਵਣਆ — 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਲੀਨਰ, ਪ੍ਾਰਸਲ ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਟੇਕਅ ੇ ਵਡਵਲ ਰੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਡਰਾਈ ਰ — ਵਜਸ 

ਵ ਿੱਚ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਘਿੱਟ ਤਨਖਾਹ  ਾਲੇ ਰ ੁਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 

ਬੀਮਾਰੀ  ੇਤਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਕੋਵ ਡ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰਨ  ਾਲੇ  ਰਕਰ 

ਸ ੈ-ਇਕਾਾਂਤ ਾਸ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ। ਸ ੈ-ਰ ੁਿਾਰ ਵ ਿੱਚ ਲਿੱਿੇ ਲੋਕਾਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ 

ਅਸਰ ਨ ੂੰ   ੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵ ਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ। 

 

ਸਾਰ ੇਸੈਕਟਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਿਏ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਾਂ-ਉਵਚਤਤਾ ਅਤੇ ਢਕੁ ੇਂਪ੍ਣ 

ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ, ਅਤੇ ਯ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਾਂ, ਅਤੇ ਵ ਅਕਤੀਿਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦਰਵਮਆਨ 

ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਵ ਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸੁਵਣਆ। 

 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਾਂ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ, ਕਈ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਦ ੇਅਨੁਭ ਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ, 'ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਵਥਕ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ' ਦੇ ਵਸਰਲੇਖ ਹੇਠ  ਧੇਰ ੇਵ ਆਪ੍ਕ ਆਰਵਥਕ ਦਖਲਅੂੰਦਾ ੀਆਾਂ ਦੀ 

ਕਾਰਿਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਕੈਟਰ ਦ ੇ ਰਕਰਾਾਂ, 

ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਮੁਿੱਖ  ਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭ ਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਰ' ਬਾਰ ੇਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਦੇ  ਰੀਏ ਕਈ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ 

ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਵ ਚਲੇ  ਰਕਰਾਾਂ ਦ ੇਅਨੁਭ ਾਾਂ 'ਤ ੇ ੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਿੀ। ਇਸ ਵ ਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਦਲ ਨ ੂੰ  ਛ ਹ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਾਂ 

ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਅਸਰ ਬਾਰ ੇਜਾਾਂਚ ਨ ੂੰ  ਵਕਸ 

ਤਰਹਾਾਂ ਵਡ ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਅਤ ੇਅਮਲ ਵ ਿੱਚ ਵਲਆਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ।  

 

ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹ ੈਵਕ ਮੌਜ ਦਾ ਹ ਾਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਾਂ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕੇਿੀ, ਪ੍ਰ ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਇਸ ਿਿੱਲ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਹੋਰ ਵ ਆਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ 

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਿਿੱਚ ਦੋ ਚੀਿ ਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ ਂ ਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਇਆ 

ਜ  ਸਕੇ ਵਕ ਯ ਤਰ  ਅਤੇ ਸਰੈ-ਸਪ੍  ,ੇ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਰਿੁਗ ਰ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਲੋਕ ਂ 'ਤੇ ਖ ਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ-

ਵਿਚ ਰ ਕੀਤ  ਜ ਿ:ੇ 

 

● ਮੇ ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਚ ਨ, ਖੇਡਾਾਂ ਅਤੇ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾ ਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤ ੇਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਸੈਕਟਰਾਾਂ, ਪ੍ ਜਾ ਸਥਾਨਾਾਂ, ਅਤੇ 

ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਸੂੰਸਥਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲਹਣਾ; 

● ਕ ਰੋਬ ਰ ਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਰਿੁਗ ਰ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਲੋਕ ਂ ਲਈ ਸਹ ਇਤ , ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ 

ਕੋਰੋਨਿ ਇਰਸ ਜੌਬ ਰੀ ੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸਿੈ-ਰਿੁਗ ਰ ਆਮਦਨ ਸਹ ਇਤ  ਯੋਜਨ , ਕਰਿ  

ਯੋਜਨ ਿ ਂ, ਿਪ੍ ਰਕ ਦਰ ਂ ਵਿਿੱਚ ਰ ਹਤ ਅਤੇ ਗਰ ਂ  ਂ ਸ਼ ਮਲ ਹਨ; 

 

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਲ ਗਤ-ਲ ਭ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਵਮਕ  

 

ਕਈ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ ਕੀਤਾ ਵਕ ਵਜਸ ਤਰਹਾਾਂ ਨ ੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ 

 ੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਹਰ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਲਾਿ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਉਪ੍ਾ ਾਾਂ 

ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਾਂ ਲਾਿਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ।  
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ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਇਹ ਮੁਿੱਖ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ  ਰਿੀਆਾਂ ਿੈਰ-ਫਾਰਮਾਵਸਊਵਟਕਲ ਦਖਲਅੂੰਦਾ ੀਆਾਂ ਲਾਿ  ਕਰਨ 

ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵ ਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ ਾਲ  ੀ ਉਠਾਇਆ ਵਕ ਕੀ ਅਵਜਹਾ ਹੀ 

ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਰਵਥਕ ਉਪ੍ਾ ਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਜੌਬ ਰੀਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (' ਰਲੋ' ਜਾਾਂ ਅਸਥਾਈ ਛਾਾਂਟੀ 

ਯੋਜਨਾ) ਅਤੇ 'ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ' (Eat Out to Help Out) ਮੁਵਹੂੰਮ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 

ਸੀ। 

 

ਇਹਨਾਾਂ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਪ੍ੜਤਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਫੈਸਲੇ ਵਕ ੇਂ ਲਏ ਿਏ 

ਸਨ, ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਿ  ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ' ਦੇ ਵਸਰਲੇਖ ਹਠੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦ ੇ

ਮਸੌਦੇ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 

ਸਲ ਹ-ਮਸ਼ਿਰ ੇਦੌਰ ਨ ਉਠ ਏ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁਿੱਦੇ  

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਦੇ ਐਲਮਾ ਇਕਨੌਵਮਕਸ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤ ੇਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਛਾਣੇ ਿਏ 

ਅਵਹਮ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਿੱਦੇ  ੀ ਉਠਾਏ ਿਏ ਹਨ ਜ ੋਇਸ ਿਿੱਲ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹਨ 

ਵਕ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਨ ਬਰ ਬਰੀਆਂ 

 

ਕਈ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਵਕ ਨਸਲ, ਅਪ੍ਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਵਲੂੰਿ ਨਾਲ ਜੜੁੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਬਾਰ ੇਸੁਰਿੱਵਖਅਤ 

ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਮਜੌ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਖੁਿੱਲਹ  ਕੇ 

ਿਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਸਮ ਹਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਕਰਨ 

 ਾਲੇ ਅਵਹਮ ਮੁਿੱਦ ੇਛੁਿੱਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰ ੇ ੀ ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਜਤਾਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਸਨ ਵਕ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਾਂ 

ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਮਜੌ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦ ੇਅੂੰਤ ਦ ੇਨੇੜੇ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ 

ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਸੁਿੱਝੀ ਹੋਈ ਿਿੱਲ ਹੈ। 

 

ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵ ਕਰ  ੀ ਕੀਤਾ ਵਕ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵ ਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਾਾਂ ਦਾ ਵਸਰਫ ਵ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ੇਿਾ ਜ ੋ

ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਵ ਿੱਚ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵ ਸ਼ਸ਼ੇਤਾ ਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਵਫਰ  ੀ ਵਜਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਪ੍ਿੱਖੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਕਾਰਕ 

ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਕਸ ਤਰਹਾਾਂ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸਮ ਹਾਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਾਇਆ ਸੀ — ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿੁਣ ਿੱਤਾ। 

 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰੋਨੈਸ ਹਲੇੈਟ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਿ ਂ ਦ ੇਵਿਸ਼ੇ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਿਲੀ ਵਿਿੱਚ ਸਧੋ ਕਰਨ ਦੀ 

ਵਸਫ ਵਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਂ ਜ ੋਇਸਨੰੂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦ  ਇਿੱਕ ਅਵਤਅੰਤ ਵਿਆਪ੍ੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਇਆ ਜ  

ਸਕੇ, ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਫਕੋਸ ਦ  ਵਿਸਤ ਰ ਖ ਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਿ  ਂਤੋਂ ਪ੍ਰ ੇਕੀਤ  ਜ  ਸਕੇ: 

 

● ਆਪ੍ਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨੇਪ੍ਰੇ ਚੜਿ ਉਣ ਵਿਿੱਚ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਂ 'ਤੇ ਮਹ ਂਮ ਰੀ 

ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਿੱਚ ਸਪ੍ਸ਼  ਵਦਖ ਈ ਵਦੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਿੀ ਨ ਬਰ ਬਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚ ਰ ਕਰੇਗੀ, 

ਵਜਹਨ ਂ ਵਿਿੱਚ ਬਰ ਬਰੀ ਦ  ਕ ਨੰੂਨ 2010 (Equality Act 2010) ਦ ੇਤਵਹਤ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ 
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ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਿ ਂ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕ ਨੰੂਨ 1998 (Northern Ireland Act 1998) ਦ ੇ

ਅਧੀਨ ਬਰ ਬਰੀ ਿ ਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਸ਼ ਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹਨ ਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਂਹਨ। 

 

ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜ ੀ   ੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹ ੈਵਕ ਇਸਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ 'ਤੇ  ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਭਾਿ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜ ੇਂ-ਵਜ ੇਂ ਸਾਡੇ ਕੂੰਮ ਵ ਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਿੱਦੇ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣਿੇ 

ਅਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਾਂਿ,ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਕਰਾਾਂਿੇ ਵਜਿੱਥੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਾਂ ਦਾ 

ਅਨੁਭ  ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਉਿੱਤੇ ਅਸਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਕਤ ੇ ਧੇਰ ੇਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਪ੍ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ  ੀ  ਚਨਬਿੱਧ ਹਾਾਂ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਅਵਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪ੍ਰੇ ਚੜਹਾਈਏ 

ਦੇਈਏ ਜੋ  ਾਾਂਝ ੇਅਤੇ ਘਿੱਟ ਨੁਮਾਇੂੰਦਿੀ  ਾਲੇ ਸਮ ਹਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਯੋਿ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 

ਅਤੇ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਸਮਿੱਿਰੀ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰਚਯੋਿਤਾ ਬਾਰ ੇ

ਫੀਡਬੈਕ ਵਮਲੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਜਾ ੇਿੀ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ 

ਤਰੀਕੇ ਵ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਰਾਾਂਿੇ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਮੁਿੱਖ ਦਸਤਾ ੇ ਾਾਂ ਦਾ 

ਦ ਜੀਆਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀਆਾਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਪ੍ਹੁੂੰਚਯੋਿ 

ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ। 

 

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਧਕ ਰ ਅਤੇ ਨ ਗਵਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤ  

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਕ ਵ ਸ਼ਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨਾਿਵਰਕ ਅ ਾਦੀ ਉਿੱਪ੍ਰ 

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ 'ਤੇ ਯ ਰਪ੍ੀ ਸੰਮੇਲਨ (European 

Convention on Human Rights) ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭਾ  ਪ੍ਾਉਣ  ਾਲੇ ਸਮਝ ੇ

ਜਾਾਂਦੇ ਵ ਆਪ੍ਕ ਵਕਸਮ ਦ ੇਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਠਾਇਆ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

● ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਫਰ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਵਕ ਰਾਜ ਜੀ ਨ 

ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਢਕੁ ੇਂ ਰਕੋਥਾਮ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰ;ੇ  

 

● ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨ ੂੰ   ਰ ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ  ੈਕਸੀਨ 

ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ; 

 

● ਧਰਮ ਦੀ ਅ ਾਦੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ ਜਾ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭਾ ; 

 

● ਇਕਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਾਦੀ 'ਤ ੇਕੋਵ ਡ-ਸਬੂੰਧੀ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਲਾਿ  ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵ ਰੋਧ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਵ ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਚ; 

 

● ਬੋਲਣ ਦੀ ਅ ਾਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਮਿੱਿਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਚੂੰਵਨਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦ ੇਵ ਸ਼ੇ 

ਵ ਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵ ਵਿਆਨੀਆਾਂ 'ਤੇ ਕਵਥਤ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਲਿਾਉਣ ਵਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਕੋਵ ਡ-ਸਬੂੰਧੀ 

ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਵਲਤ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੂੰ  ਚਣੌੁਤੀ ਵਦਿੱਤੀ। 
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ਇਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਲਈ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ 

ਵਧਆਨ ਦੇ ੇ।  

 

 

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਮੂੰਨਦੇ ਵਕ ਇਸ ਮੁਿੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਅਿੱਿੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ  ੀ ਸਬੂੰਧਤ ਅਤੇ ਲਾਿ  ਹੁੂੰਦੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ, ਵਜਉਾਂ-ਵਜਉਾਂ ਸਾਡੇ ਕੂੰਮ 

ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਉਭਰਨਿੇ, ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਮੁਿੱਦੇ ਉਿੱਪ੍ਰ ਵਚੂੰਤਾ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇ ਰ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਵਢਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਨੇਪ੍ਰੇ ਚੜਹਾਉਣ ਵ ਿੱਚ, 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰ ਪ੍ਰੇਖਾ ਵ ਿੱਚ ਸੇਧ ਲਈ ਭਾਿੀਦਾਰੀ (Participation), ਜ ਾਬਦਹੇੀ 

(Accountability), ਿੈਰ-ਵ ਤਕਰੇ (Non-discrimination), ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ (Empowerment) ਅਤੇ  ੈਧਤਾ 

(Legality) ਦੇ 'PANEL' ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪ੍ਣਾਏਿੀ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਰਵਤਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ  

 

ਲੰਬ  ਕੋਵਿਡ 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਪ੍ਰਿਟਾਈਆਾਂ ਵਕ ਲੂੰਬੇ ਕੋਵ ਡ (ਕਈ  ਾਰ ਕੋਵ ਡ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਿੱਛਣ  ੀ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ)ੈ 'ਤ ੇਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਸੋਚ-

ਵ ਚਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

 

ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਮਸਦੌਾ ਵਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 'ਲੂੰਬੇ ਕੋਵ ਡ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ 

ਪ੍ਰਬੂੰਧ' ਨ ੂੰ  ਕ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ  ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਾਂਿੇ ਵਕ ਲੂੰਬ ੇਕੋਵ ਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਾਂ 'ਤੇ ਸੂੰਦਰਭ 

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਵਹਿੱਵਸਆਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਵਕਸ ਹਿੱਦ ਤਕ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ — ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

'ਫੈਸਲੇ ਵਕ ੇਂ ਲਏ ਿਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਿ  ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ' 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਵ ਿੱਚ 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ ਵਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਪ੍ਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਕਰਨ ਦੇ ਫਸੈਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਲੂੰਮੇ 

ਕੋਵ ਡ 'ਤੇ ਵਕ ੇਂ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। 

 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰੋਨੈਸ ਹਲੇੈਟ ਇਹ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ ਸਦੰਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਗਿੱਲ 

ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਅਿੱਗੇ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਲੰਬੇ ਕੋਵਿਡ ਨ ਲ ਢਕੁਿੇਂ ਰਪੂ੍ ਵਿਿੱਚ ਨਵਜਿੱਵਠਆ 

ਵਗਆ ਹੈ। 

 

ਸੋਗ ਅਤ ੇਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕ ਰ ਦ  ਅਨੁਭਿ  

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੋਿਰਸਤ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਅਕਸਰ ਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ 

ਉਠਾਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਸਨ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਮਰ ਰਹ ੇਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣ ਜਾਣ 'ਤ ੇਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਅੂੰਤਮ-ਸੂੰਸਕਾਰ ਵ ਖ ੇਹਾ ਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੇ 

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰ ੇ— ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਜਿੱਥੇ ਅੂੰਤਮ-ਸੂੰਸਕਾਰ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਜਾਾਂ 

ਧਾਰਵਮਕ ਰੀਤੀ-ਵਰ ਾਜਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕੇ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਸੋਿਿਰਸਤ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਵ ਿੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਮਰਤਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ  ਾਧ  ਭੁਿਤਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ   ਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਦਾ  ੀ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ।  
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ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਇਸ ਬ ਰ ੇਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਇਹਨ ਂ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਨੰੂ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਦ ੇਮਸੌਦ ੇਵਿਿੱਚ 

ਦਰਸ ਇਆ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲ ਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿ ਧੂ ਹਿ ਲੇ, ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰੂ 

ਮ ਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨ ਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਸ ਨੰੂ ਉਹ ਗੰੁਜ ਇਸ਼ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਹ ਲ ਂਵਕ, ਹੋਰ ਵਿਆਦ  ਸਪ੍ਸ਼ ਤ  ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਿੀ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ: 

 

● ਸੋਗ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਦੀ ਸਹ ਇਤ  ਸਮੇਤ ਸੋਗਗਰਸਤ ਲੋਕ ਂ ਦੀ ਮ ਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ 'ਤੇ 

ਅਸਰ 

 

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਿਿਰਸਤ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੀਆਾਂ ਕਈ  ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਵਦਲ ਛ ਹ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਾਂ 

ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਅਸੀ ਾਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਅਤੇ ਅੂੰਤਮ-ਸੂੰਸਕਾਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰ ੇ ੀ 

ਸੁਵਣਆ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤ ੇਅਸਰ ਪ੍ਾਉਣ  ਾਲੇ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਵਤਆਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਵ ਭਾਿਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਔਕੜਾਾਂ ਅਤੇ ਯ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ 

ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵ ਿੱਚ ਵਭੂੰਨਤਾ ਾਾਂ ਦਾ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਕੈਟਰ ਵ ਚਲੇ ਸਟਾਫ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਰ ਨ ੂੰ   ੀ ਉਠਾਇਆ ਵਿਆ 

ਸੀ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟੈਸਵਟੂੰਿ ਅਤੇ PPE ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣ ਜਾਾਂ 'ਕੀ  ਰਕਰਸ' (ਮੁਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ)  ਜੋਂ 

ਪ੍ਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਆਈਆਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ। 

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਦ  ਮੰਨਣ  ਹ ੈਵਕ ਮੁਰਦ ਘਰ ਅਤ ੇਅੰਤਮ-ਸੰਸਕ ਰ ਸੈਕ ਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ  ਫ ਉਿੱਪ੍ਰ 

ਅਸਰ ਨੰੂ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਿੱਚ ਲੋੜੀਦਂ ੇਰਪੂ੍ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤ  ਹਇੋਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

ਪ੍ੂਜ  ਸਥ ਨ 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਪ੍ ਜਾ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਿ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵ ਆਹਾਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰਤਮ-

ਸੂੰਸਕਾਰ  ਰਿੀਆਾਂ ਜੀ ਨ ਦੀਆਾਂ ਮੀਲਪ੍ਿੱਥਰ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਮਨਾਉਣ, ਅਤੇ ਧਾਰਵਮਕ ਵਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਉਿੱਪ੍ਰ 

ਇਸਦਾ ਜ ੋਅਸਰ ਵਪ੍ਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਬਾਰ ੇਆਸਥਾ ਸਮ ਹਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਵਣਆ ਹੈ। 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਲਈ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਨੇ ਪ੍ ਜਾ ਸਥਾਨਾਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ 'ਤੇ ਯ ਰਪ੍ੀ 

ਕਨ ੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਵਹਤ ਧਰਮ ਦੀ ਅ ਾਦੀ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਇਕਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅ ਾਦੀ ਦ ੇਦਰਵਮਆਨ 

ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਪ੍ਰਭਾ  ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ  ੀ ਪ੍ਰਿਟਾਈਆਾਂ। 

 

ਇਸ ਲਈ ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਿਿੱਚ ਹੇਠ ਂ ਦਿੱਸੇ ਨੰੂ ਸ਼ ਮਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜ ਿ:ੇ 

 

● ਮੇਿਬ ਨੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਖੇਡ  ਂਅਤ ੇਮਨ-ਪ੍ਰਚ ਿ  ਅਤੇ ਯ ਤਰ  ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪ੍    ਸੈਕ ਰ ,ਂ ਪ੍ੂਜ  

ਸਥ ਨ ਂ ਅਤੇ ਸਿੱਵਭਆਚ ਰਕ ਸੰਸਥ ਿ ਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਦਬੁ ਰ  ਖੋਲਿਣ  
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ਲ ਕਡ ਊਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਲ ਗੂ ਕਰਨ  

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵ ਡ-ਸਬੂੰਧੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਾਂ ਅਤ ੇਵਨਯਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਕਰਨ ਦੀ ਿਿੱਲ ਨ ੂੰ   ਾਰ-

 ਾਰ ਉਠਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ੁਵਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦਾ ਸਮੁਿੱਚਾ ਲਵਹਜਾ ਅਤ ੇਅਨੁਰ ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ  ਿੱਖ-

 ਿੱਖ ਪ੍ੁਵਲਸ ਬਲਾਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵ ਿੱਚ ਵ ਵਭੂੰਨਤਾ ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵ ਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਅਤੇ 

ਜਨਤਕ ਇਕਿੱਠ ਦੀ ਪ੍ੁਵਲਸ ਵ  ਸਥਾ, ਅਤ ੇਨਾਿਵਰਕਾਾਂ ਦੀ ਅ ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਪ੍ਏ ਇਸਦੇ 

ਅਸਰ ਨ ੂੰ  ਅਵਜਹ ੇਮੁਿੱਵਦਆਾਂ  ਜੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਵਿਆ ਸੀ ਵਜਹਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ।  

 

ਸੂੰਿਠਨਾਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਿੱਲ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ  ੀ ਵਕਹਾ ਵਕ BAME ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ੁਵਲਸ 

ਵ  ਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦਆੁਰਾ ਅਣਮੇਲ ੇਂ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ — ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੀ 

ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਣਮੇਲ ੇਂ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਚੇਤਾ ਨੀਆਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਰੁਮਾਨੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ ਸੀ, ਅਤ ੇ

ਲਾਕਡਾਊਨ ਅ ਧੀਆਾਂ ਦੇ ਦਰੌਾਨ 'ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ' ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵ ਿੱਚ ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 

 ਾਧਾ। 

 

ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸਦੌੇ ਵ ਿੱਚ 'ਵ ਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੈਿ ਲੇਟਰੀ ਵਨਯੂੰਤਰਣ' ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ 

ਇਸ ਦੀ ਕਲਪ੍ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਵ ਡ-ਸਬੂੰਧੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਇਸ ਨ ਲ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ  ੈਕਸ  ਵਿਿੱਚ ਹੇਠ ਂ ਵਦਿੱਤੀ 

ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਸਪ੍ਸ਼  ਕੀਤ  ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ: 

 

● ਵਿਧ ਨਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇ ਰੀ ਵਨਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਲ ਗੂਕਰਣ 

 

 

ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ 

 

ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸਦੌੇ ਵ ਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਸਰ ਦਾ ਵ ਕਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ 

ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲ  ਬਦਸਲ ਕੀ 'ਤੇ ਵਪ੍ਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਘਰੇਲ  ਬਦਸਲ ਕੀ ਦ ੇਪ੍ੀੜਤਾਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਸੂੰਿਠਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਵਣਆ ਹੈ ਵਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਾਂ ਅ ਧੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲ  

ਬਦਸਲ ਕੀ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਅਤੇ ਿੂੰਭੀਰਤਾ ਦ ੋਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ  ੀ ਸੁਵਣਆ ਹੈ ਵਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਨੇ ਘਰੇਲ  ਬਦਸਲ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ੀੜਤਾਾਂ  ਾਸਤੇ 

ਦਾਨੀ ਸੂੰਸਥਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣਾ ਹੋਰ  ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ 

ਉਹਨਾਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਿਰੋਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਮੂੰਿ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।  

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਸਦੰਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ ਵਿਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਪ੍ੀੜਤ ਂ 'ਤੇ 

ਲ ਕਡ ਊਨ ਪ੍ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਵਿਚ ਰ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨ ਂ ਵਿਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਨੰੂ 

ਸ਼ ਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

 



19 

● ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਪ੍ੀੜਤ  ਂਲਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਹ ਰ  

 

ਸਥ ਨਕ ਸਰਕ ਰ ਦੀ ਭੂਵਮਕ  ਅਤੇ ਿ ਲੰ ਰੀ ਤੇ ਕਵਮਉਵਨ ੀ ਸੈਕ ਰ 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਅਤ ੇ

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਉਣ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵ ਿੱਚ ਲੋੜੀ ਾਂਦ ੇਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਸੀ — 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਿਾਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦੇਖਭਾਲ  ਰਿੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭ ਵਮਕਾ ਦੇ 

ਮਿੱਦੇਨ ਰ। ਅਸੀ ਾਂ ਯ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦਰਵਮਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਾਰਿਰਤਾ 'ਤੇ ਦੋ ੇਂ, 

ਹਾਾਂ-ਪ੍ਿੱਖੀ ਵਟਿੱਪ੍ਣੀਆਾਂ  ੀ ਸੁਣੀਆਾਂ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰੇਪ੍ਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ 

ਨਾਲ ਵਨਪ੍ਟਣ ਵ ਿੱਚ — ਪ੍ਰ ਸਥਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ 'ਤ ੇ'ਥਪੋ੍ੀਆਾਂ' ਿਈਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ  ੀ ਸੁਣੀਆਾਂ। 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਕ  ਾਲੂੰਟਰੀ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ 

ਸੈਕਟਰ ਵ ਿੱਚ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਿੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੂੰਿਠਨਾਾਂ ਨੇ  ੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ 

ਵਨਭਾਈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ  ਾਲੂੰਟੀਅਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਮਬੂੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰਹੀਣ ਕਵਮਉਵਨਟੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸ਼ ਾਸ ਪ੍ੈਦਾ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ  ਕੈਸੀਨ ਅਰੂੰਭ ਕਰਨ  ਰਿੀਆਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਵ ਉਾਂਤਬੂੰਦੀ ਅਤੇ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਵ ਿੱਚ ਸਕੈਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਵਨਰੂੰਤਰਤਾ ਅਤ ੇਸਮਾਾਂ-ਅਨੁਕ ਲਤਾ, 

ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਵ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ-ਅਨੁਕ ਲਤਾ ਬਾਰ ੇਵਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਜਤਾਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਸਨ।  

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਸਥ ਨਕ ਸਰਕ ਰ ਅਤ ੇਿ ਲੰ ਰੀ ਤੇ ਕਵਮਉਵਨ ੀ ਸੈਕ ਰ ਦੀਆਂ 

ਭੂਵਮਕ ਿ ਂ ਨੰੂ ਸਦੰਰਭ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ ਂ ਦੇ ਕ ਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਿਧੇਰ ੇਸਪ੍ਸ਼  ਰਪੂ੍ ਵਿਿੱਚ ਦਰਸ ਇਆ ਜ ਣ  

ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਵਹਲੇ ਸਕੈਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ): 

 

● ਕੇਂਦਰ ਸਰਕ ਰ, ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ ਸਨ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥ ਨਕ ਅਥ ਰ ੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਿ ਲੰ ਰੀ ਤੇ 

ਕਵਮਉਵਨ ੀ ਸੈਕ ਰ ਦਰਵਮਆਨ ਸਵਹਯੋਗ; 

 

ਅਤੇ, ਆਰਵਥਕ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ: 

 

● ਿ ਲੰ ਰੀ ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨ ੀ ਸੈਕ ਰ ਲਈ ਿ ਧੂ ਫੰਵਡੰਗ 

 

ਦਜੂੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇ  ਨੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸ ਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨ ਬਰ ਬਰੀਆਂ ਨੰੂ 

ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਂ ਤੋਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਵਲਜ  ਕੇ ਸ ਡੇ ਫਕੋਸ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਦਿੱਸਣਯੋਗਤ  ਨੰੂ 

ਿਧ ਉਣ ਦੇ ਉਹਨ ਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨ ਂ ਨੰੂ ਦਜੂੇ ਸ ਰ ੇਸੋਚ-ਵਿਚ ਰ ਂ ਲਈ ਿੀ ਅਵਜਹ  ਕਰਨ ਲਈ 

ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕੀਤ  ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਪ੍ੂਰ ੇਕੰਮ ਵਿਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਂ ਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਹ ੈ

ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲ ਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਸ ਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚ ਰ ਂ 

ਬ ਰ ੇਦਿੱਵਸਆ ਜ ਿੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਿੱਚ, ਉਹਨ ਂ ਨੇ ਬਹਤੁ ਸ ਰੀਆਂ ਛੋ ੀਆਂ-ਛੋ ੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀ ਅਧ ਰਤ 

ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
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ਸਿ ਲ 2: ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲ ਂ ਵਕਹੜੇ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਜ ਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ 'ਤੇ 

ਵਧਆਨ ਦੇਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ? 
 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ  ੋਰ ਵਦਿੱਤੇ ਿਏ ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਬਾਰ ੇਇਹ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਸੀ ਵਕ 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰ:ੇ 

 

● ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾ  

● ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ 

● ਲਾਕਡਾਊਨ  ਰਿੀਆਾਂ ਿੈਰ-ਫਾਰਮਾਵਸਊਵਟਕਲ ਦਖਲਅੂੰਦਾ ੀਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

● ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਾਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਵ ਵਿਆਨ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ 

 

ਹੈਰਾਨੀਯੋਿ ਿਿੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਵਕ, ਲੋਕਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਰਝੁਾਨ ਸੀ ਵਜਹਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਉਹਨਾਾਂ 

ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਸਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ 

ਸੂੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਦਿੱਤੇ ਿਏ ਵ ਚਾਰ ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਨ ੂੰ  ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਵ ਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸਚੋ-ਵ ਚਾਰ ਕਰਾਾਂਿੇ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤਮ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 'ਤ ੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਬੇ ਕਤੀ ਿਿੱਲ 

ਹੋ ੇਿੀ, ਪ੍ਰ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹ ੈਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਅਿੱਿੇ ਹੋਰ  ੇਰ  ੇਤੈਅ ਕਰੀਏ ਵਕ ਿਰਮੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਸੀ ਾਂ 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸੂੰਚਾਲਨ ਵਕਸ ਤਰਹਾਾਂ ਕਰਾਾਂਿੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਿੱਪ੍ਡੇਟਾਾਂ ਦੇ ਾਾਂਿੇ। 

 

ਸਿ ਲ 3: ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਿ ਈਆਂ ਲਈ 

ਕੋਈ ਵਿਉਤਂਬਿੱਧ ਸਮ ਪ੍ਤੀ ਤ ਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ? 
 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਵਦਰੜਹਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦ ੇਪ੍ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ ਹਨ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ 

ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈਆਾਂ  ਾਸਤੇ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ।ੇ 

 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰ ੇਦੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਸ ਸ ਾਲ ਬਾਰ ੇਵ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਵਰਆਾਂ ਵ ਿੱਚ, ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸੂੰਿਤ 

 ੇਰ  ੇਵ ਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਪ੍ਵਹਲ  ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਨਤੀਜੇ ਕਿੱਢਣ 

ਯੋਿ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਸੁਭਾ ਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਿੱਖਾਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ 

ਕਰਨ ਮਿਰੋਂ, ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਇਿੱਕ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮ ਬ ਤ ਵ ਉਾਂਤਬਿੱਧ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ  ਾਲੀ 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਿੱਖ ਪ੍ ਵਰਆ। ਵਜਉਾਂ-ਵਜਉਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਿੱਿੇ  ਧੇਿੀ, ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਅੂੰਤਵਰਮ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ 

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵ ਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦਾ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ 

ਸੁਆਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕ ੇਵਕ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਿਈ 

ਹੈ ਅਤੇ ਵਜੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹ ੋਸਕੇ ਇਹਨਾਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿੇਾ। 

 

ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਵਜਸ ਤਰਹਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਦੇ ਅਰੂੰਭ ਵ ਿੱਚ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਦਰਭ 

ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤਮ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਤੀ ਭਾ ੇਂ ਜ ੋ ੀ ਹੋ ੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਜਹਨਾਾਂ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ 
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ਕਰੇਿੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ੈਮਾਨਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਵ ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਅਤ ੇਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਮੁਿੱਦੇ ਹੋਣਿੇ ਜੋ 

ਸਾਡੀ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਸੂੰਚਾਲਨ ਵ ਿੱਚ ਪ੍ਦੈਾ ਹੋਣਿੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਿ ਾਹਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਅਤੇ ਵ  ਸਵਥਤ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ  ੀ ਬਹਤੁ ਵ ਆਦਾ ਵਨਰਭਰ ਹੋ ਾਾਂਿੇ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਜਨਤਕ 

ਸੁਣ ਾਈਆਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੌੁਤੀ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਅਿੱਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿੇੀ, 

ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਇਹ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਮੂੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਿਰਮੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤਮ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ 

ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਿੀਆਾਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈਆਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾ ਤ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਵਕ ੇਂ 

ਨਵਜਿੱਠਾਾਂਿੇ।  

 

ਸਿ ਲ 4: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਿ ਸਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਪੂ੍ਰੇਖ  ਵਕਹੋ 

ਵਜਹੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਇਸਦ  ਸੰਚ ਲਨ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤ  ਜ ਿੇ ਵਕ ਸੋਗਗਰਸਤ ਲੋਕ ਂ ਜ ਂ 

ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਨੁਕਸ ਨ ਜ ਂ ਔਕੜ ਂ ਝਿੱਲ ਚੁਿੱਕੇ ਲੋਕ ਂ ਦੀਆਂ 

ਅਿ ਿ ਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜ ਣ? 

 

ਇਸ ਸ ਾਲ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਵਤੂੰਨ ਮੁਿੱਖ ਵ ਵਸ਼ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਵਣਆ: 

 

● ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ  ਵਕ ਡ    ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਜੰਨ  ਸੰਭਿ ਹੋ 

ਸਕੇ ਇਿੱਕ ਵਿਸਵਤਰਤ ਦ ਇਰ ੇਦੇ ਲੋਕ ਂ ਤੋਂ ਹੋਣ — ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਸਨ ਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 

ਵ ਆਪ੍ਕ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ,ੇ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਖੁਿੱਲਹ ੀ 

ਚਰਚਾ  ਾਲੇ ਮੂੰਚ, ਵਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰ ੇਖਣ। ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਯ ਕੇ ਭਰ 

ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਿੋਿਰਸਤ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਸ਼ੇੇ ਰਾਾਂ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ NHS 

 ਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰਤਮ-ਸੂੰਸਕਾਰ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਨ ੂੰ   ੀ ਉਭਾਵਰਆ। 

 

● ਸੋਗਗਰਸਤ ਲੋਕ ਂ ਤੋਂ ਇਲ ਿ , ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਰਪੂ੍ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਂ ਦੇ ਅਨੁਭਿ ਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ 'ਤੇ 

ਿੋਰ — ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨੇ ਵ ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਵਕਸੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਾਇਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵ ਆਪ੍ਕ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਤਰਹਾਾਂ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਹੋਏ ਿਰੁਿੱਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਿੱਲ ਸੁਣੇ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਅਪ੍ਾਹਜ ਲੋਕ, ਬਿੱਚੇ, ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿੁਆ ਚੁਿੱਕ ੇ

ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। 

 

● ਬਹਤੁ ਸ ਰ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸੰਵਮਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਗ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦ  ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜਸ ਦੇ ਿਰੀਏ ਲੋਕ ਂ ਦੇ 

ਵਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਿ ਂ ਨੰੂ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕੇ — ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਇਸ ਿਿੱਲ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਵਕ 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਿੱਕ ਆਮ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂਚ ਸੁਣ ਾਈ ਦ ੇਮਕੁਾਬਲੇ ਘਿੱਟ ਰਸਮੀ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵ ਿੱਚ 

ਵਨਿੱ ਜੀ ਅਨੁਭ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਾਰਡ ਕਰ।ੇ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦ ੇ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਵਪ੍ਛੋਕੜਾਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਾਂ 

ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਵ ਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵ ਹਾਰਕ ਰਕੁਾ ਟਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਖਰਵਚਆਾਂ 

ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ  ੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ। 
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ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਮੂੰਨਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣੁਿੇ, ਪ੍ਰ ਵਫਰ  ੀ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅ ਾ ਾਾਂ ਸੁਣੀਆਾਂ 

ਜਾਣ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਵ ਆਪ੍ਕ-ਪ੍ਹੁੂੰਚ  ਾਲੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕ ਾਇਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹਾਾਂ ਜ ੋਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇ

ਅਨੁਭ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣੇਿੀ ਵਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਿੱਖ ਝਿੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਵਸਰਫ ਸੋਿਿਰਸਤ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਹੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ, ਬਲਵਕ ਹੋਰ ਸਮ ਹ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ ਜ ੋਪ੍ੀੜਤ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵ ਵਦਆਰਥੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, 

ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ ੋਿੈਰ-ਕੋਵ ਡ ਵਸਹਤ ਸਮਿੱਵਸਆ ਾਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਖੁੂੰਝ ਿਏ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਯ ਕੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ 

ਿਿੱਲ ਸੁਣਾਾਂਿੇ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕ ਾਇਦ ਨ ੂੰ  ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਤੋਂ  ਾਾਂਝ ੇਿਰੁਿੱਪ੍ਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹੁੂੰਚਯੋਿ ਬਣਾ ਾਾਂਿੇ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਕੂੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਿਰਮੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰ ਪ੍-

ਰੇਖਾ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਾਂਿੇ।  
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ਅਿੱਗੇ ਕੀ ਹੋਿੇਗ ? 
 

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇ  ਵ ਿੱਚ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ 

ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਚਿੱਠੀ ਵਲਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਸਪ੍ੌਂਸਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਮੂੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤਮ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਥ ਹੋ ੇਿਾ। ਬੈਰੋਨੈਸ 

ਹੈਲੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਜੂੰਨੀ 

ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕੇ।  

 

ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਵ ਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤਮ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ 

ਵ ਆਪ੍ਕ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਿੀਆਾਂ, ਪ੍ਰ ਇਸਤੋਂ ਜ ੋਕੁਝ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਿਾ ਉਹ 

ਉਹਨਾਾਂ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਹੋ ੇਿੀ ਵਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਾਂ  ਧਰੇ ੇਵ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰਕਸੂੰਿਤ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਾਾਂਿੇ। 

ਪ੍ਛਾਣੇ ਿਏ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਉਦੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਿੇ, 

ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਸਮੀ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ੇਿੀ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾ ੇਿਾ।  

 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਵਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ  ਿੱਖਰੀ 

ਜਨਤਕ ਜਾਾਂਚ  ੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਵਜਉਾਂ ਹੀ ਦੋ ੇਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਾਂ ਆਪ੍ੋ-ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰ  

ਕਰਨਿੀਆਾਂ, ਦੋ ੇਂ ਹੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੂੰਿ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ  ੀ ਦਹੁਰਾਅ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਤੋਂ 

ਘਿੱਟ ਰਿੱਖਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹਨ। ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੀ ਪ੍ੇਚੀਦਿੀ ਦ ੇਮਿੱਦੇਨ ਰ, ਉਹਨਾਾਂ ਪ੍ਵਹਲ ਆਾਂ 

ਦਰਵਮਆਨ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰ ਪ੍ ਵ ਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਿੱਕ-ਦ ਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ  ਰ ਰ ਆ ੇਿਾ ਜੋ ਸਕਾਵਟਸ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੌਂਪ੍ੇ ਿਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਯ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਖ ੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਮੌਕੇ  ੀ ਹੋਣ 

ਵਜਿੱਥੇ ਯ ਕੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਕਾਵਟਸ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਾਂ  ਾਲੇ ਹੀ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋ ,ੇ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਸੌਂਪ੍ੇ ਹੋਏ ਮੁਿੱਦੇ ਵਕਉਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਵਜਹ ੇਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦ ੇਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਤਰਤੀਬ 

ਦੇਣ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਿਾ। 

 

ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਕ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਯ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਜਾਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਤੁ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਿਾ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਵਹਮ ਿ ਾਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱਖ 

ਭਾਿੀਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ,  ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱਚ ਸਬ ਤਾਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨਾ; ਮਾਹਰ ਖੋਜ ਅਤੇ 

ਸਲਾਹਕਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵ ਿੱਚ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬ ਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ 

ਸਕਣ, ਅਤੇ ਯ ਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣ ਾਈ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ੜਾਅ 

'ਤੇ, ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤਮ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵ ਚਲੀ ਸਮਿੱਿਰੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣੇ ਬਿੈਰ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਟੀਕ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵਕ ਇਸ 

ਵ ਿੱਚ ਅਸਲ ਵ ਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਵਕੂੰਨਾ ਵਚਰ ਲਿੱਿੇਿਾ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੈਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਮੂੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਅੂੰਤਮ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਿਰੋਂ ਵਜੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਵਬਆਨ 

ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਉਹ ਵ ਆਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਸਣਿੇ ਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਨੇਪ੍ਰ ੇ

ਚੜਹਾ ਾਾਂਿੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ੇਿਾ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਇਹ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ ਵਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ 

ਅਸੀ ਾਂ ਵਕਸ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਾਾਂਿ।ੇ 
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ਅੰਵਤਕ : ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਵਸਫ ਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਂ 
 

ਯ ਕੇ ਕੋਵ ਡ-19 ਇਨਕੁਆਇਰੀ 

ਸੂੰਦਰਭ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ – ਮਈ 2022 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੂੰਿਲੈਡ,  ੇਲ , ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤ ੇਉਿੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 

ਤਾਰੀਖ, xx xxxx 2022 ਤਕ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਸਮੇਤ, ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਤੀਵਕਰਆ ਦੀ ਜਾਾਂਚ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ 

ਕਰੇਿੀ, ਅਤ ੇਵਰਪ੍ੋਰਟ ਦੇ ੇਿੀ।  

 

ਆਪ੍ਣੇ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਨੇਪ੍ਰ ੇਚੜਹਾਉਣ ਵ ਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ: 

a) ਯ ਨਾਈਵਟਡ ਵਕੂੰਿਡਮ ਵ ਿੱਚ ਰਾਖ ੇਂ ਅਤ ੇਸੌਂਪ੍ੇ ਿਏ ਮਾਮਵਲਆਾਂ 'ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੇਿੀ, ਵਜ ੇਂ  ੀ  ਰ ਰੀ ਹੋ ੇਿਾ, ਪ੍ਰ 

ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪ੍ੜਤਾਲ, ਸਬ ਤ 

ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੂੰਿ ਦੇ ਦਹੁਰਾਅ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਿੀ; 

b)  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਵ ਿੱਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਵਦਸਦੀਆਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ 

ਕਰੇਿੀ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 2010 (Equality Act 2010) ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਉਿੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਾਨ ੂੰ ਨ 1998 (Northern Ireland Act 1998) ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। 

c) ਸੋਿਿਰਸਤ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਵਜਹਨਾਾਂ ਨੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਔਕੜਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝਿੱਵਲਆ ਹੈ, ਦੇ 

ਅਨੁਭ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਪ੍ ਰ ਕ ਿੌਰ ਕਰੇਿੀ; ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਮੌਤ ਦੇ 

ਵ ਅਕਤੀਿਤ ਕੇਸਾਾਂ 'ਤੇ ਵ ਸਤਾਰਸਵਹਤ ਸੋਚ-ਵ ਚਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਿੀ, ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਾਂ ਵਬਰਤਾਾਂਤਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ 

ਦੇ ਅਸਰ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ, ਅਤੇ ਵਸਿੱਖੀਆਾਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਨਸੀਹਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਇਸਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲੇਿੀ; 

d) ਇਸ ਿਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਉਜਾਿਰ ਕਰੇਿੀ ਵਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਤੋਂ ਪ੍ਛਾਣੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਨਸੀਹਤਾਾਂ ਹੋਰ 

ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਨਾਿਵਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਾਂ 'ਤੇ ਲਾਿ  ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ; 

e) ਸਬੂੰਧਤ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤ ਿੱਜ ੋਦੇ ੇਿੀ; ਅਤ ੇ

f) ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ (ਅੂੰਤਵਰਮ ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤ ੇਕਈੋ  ੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਤਆਰ ਕਰੇਿੀ। 

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ: 

1. ਇੰਗਲੈਂਡ, ਿੇਲਿ, ਸਕ  ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਿੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਮਹ ਂਮ ਰੀ ਦੇ 

ਅਸਰ ਦੀ ਜ ਂਚ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਤਿੱਥ ਂ ਸਵਹਤ ਇਿੱਕ ਵਬਰਤ ਂਤ ਵਤਆਰ ਕਰਨ , ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ ਮਲ ਹੋਣ: 

 

a) ਯ ਕੇ ਭਰ ਵ ਿੱਚ ਜਨ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

i) ਵਤਆਰੀ ਅਤ ੇਲਚਕੀਲਾਪ੍ਣ; 

ii) ਫੈਸਲੇ ਵਕ ੇਂ ਲਏ ਿਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਕ ੇਂ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਇਆ, ਵਰਕਾਰਡ ਅਤ ੇਲਾਿ  ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ  

iii) ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ; 

iv) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਤਰੀ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ, ਅਤੇ  ਾਲੂੰਟਰੀ ਤੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਕਟਰ 

ਦਰਵਮਆਨ ਸਵਹਯੋਿ; 

v) ਡੇਟਾ, ਖੋਜ ਅਤ ੇਮਾਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤ ੇਇਸਤੇਮਾਲ; 

vi) ਵ ਧਾਨਕ ਅਤ ੇਰੈਿ ਲੇਟਰੀ ਵਨਯੂੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਲਾਿ ਕਰਣ; 

vii) ਸ਼ੀਲਵਡੂੰਿ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮ ਰੋ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ; 

viii) ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤ ੇਹੋਰ 'ਿੈਰ-ਫਾਰਮਾਵਸਊਵਟਕਲ' (ਦ ਾਈਆਾਂ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟ) ਦਖਲਅੂੰਦਾ ੀਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਵਜ ੇਂ 

ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤ ੇਫੇਸ ਕ ਵਰੂੰਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ; 

ix) ਟੈਸਵਟੂੰਿ, ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਟਰੇਵਸੂੰਿ, ਅਤ ੇਇਕਾਾਂਤ ਾਸ; 
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x) ਜਨਸੂੰਵਖਆ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਭਲਾਈ 'ਤ ੇਅਸਰ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਆੁਰਾ  ਿੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝਿੱਲ 

ਚੁਿੱਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਾਂ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ; 

xi) ਸੋਿਿਰਸਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਤੂੰਦਰਸੁਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਸੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ; 

xii) ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ  ਰਕਰਾਾਂ ਅਤ ੇਦ ਜੇ ਕੀ  ਰਕਰਾਾਂ ਉਿੱਪ੍ਰ ਅਸਰ; 

xiii) ਵਸਹਤ, ਤੂੰਦਰਸੁਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ, ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤ ੇਨੌਜ ਾਨਾਾਂ 'ਤ ੇਅਸਰ; 

xiv) ਵਸਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ; 

xv) ਮੇ ਬਾਨੀ, ਪ੍ਰਚ ਨ, ਖੇਡਾਾਂ ਅਤ ੇਮਨ-ਪ੍ਰਚਾ ਾ ਅਤ ੇਯਾਤਰਾ ਤ ੇਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟਾ ਸੈਕਟਰਾਾਂ, ਪ੍ ਜਾ ਸਥਾਨਾਾਂ, ਅਤ ੇ

ਸਿੱਵਭਆਚਾਰਕ ਸੂੰਸਥਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲਹਣਾ; 

xvi)  ਹਾਉਵਸੂੰਿ ਅਤ ੇਬੇਘਰਾਪ੍ਣ; 

xvii) ਘਰੇਲ  ਬਦਸਲ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ੀੜਤਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇਸਹਾਰਾ; 

xviii) ਜੇਲਹ  ਅਤ ੇਨ ਰਬੂੰਦੀ ਦੇ ਹਰੋ ਸਥਾਨ; 

xix) ਵਨਆਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ; 

xx) ਯਾਤਰਾ ਅਤ ੇਸਰਹਿੱਦਾਾਂ; ਅਤ ੇ

xxi) ਜਨਤਕ ਫੂੰਡਾਾਂ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇਵ ਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ।  

b) ਯ ਕ ੇਭਰ ਵ ਿੱਚ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

i) ਵਤਆਰੀ, ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨ ੂੰ   ਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ, ਅਤ ੇਲਚਕੀਲਾਪ੍ਣ; 

ii) ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਸਲਾਹ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ 111 ਅਤ ੇ999 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸੂੰਪ੍ਰਕ; 

iii) ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ; 

iv) ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਲਾਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਵਨਯੂੰਤਰਣ, ਛਾਾਂਟੀ, ਨਾ ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ 

ਸਮਰਿੱਥਾ, ਮਰੀ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਪ੍ਸਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁਿੱਟੀ, 'ਕਾਰਡੀਓਪ੍ਲਮਨਰੀ ਰੀਸਿੱਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ' (Do not 

attempt cardiopulmonary resuscitation, DNACPR) ਬਾਰ ੇਫੈਸਲੇ, ਉਪ੍ਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ 

ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਟੈਸਵਟੂੰਿ, ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ, ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਤੇ ਸਟਾਵਫੂੰਿ ਪ੍ਿੱਧਰਾਾਂ 'ਤੇ 

ਅਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

v) ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਅਤ ੇਦ ਜੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਲਾਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇ

ਵਨਯੂੰਤਰਣ, ਘਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਲਆਉਣਾ ਜਾਾਂ  ਾਪ੍ਸ ਛਿੱਡਣਾ, ਵਨ ਾਸੀਆਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ, 

ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ 'ਤ ੇਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਟੈਸਵਟੂੰਿ ਅਤ ੇਛਾਣਬੀਣ ਵ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

vi) ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ, ਅ ੇਤਨਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ; 

vii) ਜਣੇਪ੍ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਅਤ ੇਜਣੇਪ੍ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ; 

viii) PPE ਅਤ ੇ ੈਂਵਟਲੇਟਰਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਮੁਿੱਖ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਅਤ ੇਸਪ੍ਲਾਈਆਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤ ੇ ੂੰਡ; 

ix) ਵਚਵਕਤਸਾ ਅਤ ੇ ਕੈਸੀਨਾਾਂ ਦਾ ਵ ਕਾਸ, ਵਡਵਲ ਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਭਾ ; 

x) ਿੈਰ-ਕੋਵ ਡ ਸਬੂੰਧੀ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਲੋੜਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧ 'ਤੇ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ; ਅਤ ੇ

xi) ਲੂੰਬੇ-ਕੋਵ ਡ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧ। 

c) ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਵਥਕ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਅਸਰ, ਇਹਨਾਾਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੂੰਦਾ ੀ 

ਸਮੇਤ: 

i) ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸ ੈ-ਰ ੁਿਾਰ ਵ ਿੱਚ ਲਿੱਿ ੇਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਕੋਰੋਨ ਾਇਰਸ ਜੌਬ 

ਰੀਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸ -ੈਰ ੁਿਾਰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਰ ਾ ਯੋਜਨਾ ਾਾਂ,  ਪ੍ਾਰਕ ਦਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਾਹਤ 

ਅਤ ੇਿਰਾਾਂਟਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

ii) ਸਬੂੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਲਈ  ਾਧ  ਫੂੰਵਡੂੰਿ;  

iii)  ਾਲੂੰਟਰੀ ਅਤ ੇਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ  ਾਧ  ਫੂੰਵਡੂੰਿ; ਅਤ ੇ

iv) ਲਾਭ ਅਤ ੇਵਬਮਾਰੀ  ੇਤਨ, ਅਤੇ ਕਮ ੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ। 
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2. ਭਵਿਿੱਖ ਦੀਆ ਂਮਹ ਂਮ ਰੀਆਂ ਿ ਸਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪ੍ਰਕੋਤ ਤੋਂ ਵਸਿੱਖੀਆ ਂ

ਜ ਣ ਿ ਲੀਆਂ ਨਸੀਹਤ ਂ ਦੀ ਪ੍ਛ ਣ ਕਰਨੀ। 

 

 

 

 

 

 

 


