
ਕੋਿਵਡ-19 ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ� ਸ਼ਰਤ�

ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੰਗਲੈਡ, ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲ�ਡ ਅਤੇ �ਤਰੀ ਆਇਰਲ�ਡ ਿਵੱਚ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਸਮੀ 

ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਰੀਖ, 28 ਜੂਨ 2022 ਤਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ, ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਦੀ ਜ�ਚ, 

ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਿਵੱਚ ਰਾਖਵ� ਅਤੇ ਸ�ਪੇ ਗਏ ਮਾਮਿਲਆਂ 

'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਵ� ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ�ਨੀਤ ਸਰਕਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 

ਜਨਤਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠ� ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ ਿਕ 

ਇਹ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 

ਦੀ ਜ�ਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਉਦੇ�� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ:

a) ਵੱਖ-ਵੱਖ ��ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ� 'ਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਿਵੱਚ ਸਪ�ਟ ਿਦਸਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ 

'ਤੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2010 (Equality Act 2010) ਦੇ ਤਿਹਤ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਅਤੇ �ਤਰੀ ਆਇਰਲ�ਡ ਕਾਨੂੰਨ 1998 (Northern Ireland Act 1998) ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ �ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤਕ ਸੀਮਤ 

ਨਹ� ਹਨ;

b) ਸੋਗਗ�ਸਤ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਿਜਹਨ� ਨ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਔਕੜ� ਜ� ਨੁਕਸਾਨ 

ਝੱਿਲਆ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨ� 'ਤੇ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 

ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਮੌਤ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ� 'ਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਸਿਹਤ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਨਹ� ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਨ� 

ਿਬਰਤ�ਤ� ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ, ਅਤੇ ਿਸੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਨਸੀਹਤ� ਬਾਰੇ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ;

c) ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਤ� ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਨਸੀਹਤ� ਹੋਰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਨਾਗਿਰਕ ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ;

d) ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਤੁਲਨਾਵ� ਪ�ਤੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇਗੀ; ਅਤੇ



e) ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� (ਅੰਤਿਰਮ ਿਰਪੋਰਟ� ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਫ਼ਾਰ�� ਨੂੰ ਸਮ� ਿਸਰ ਿਤਆਰ 

ਕਰੇਗੀ।

 
ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉਦੇ� ਇਹ ਹਨ:

 

1. ਇੰਗਲ�ਡ, ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲ�ਡ ਅਤੇ �ਤਰੀ ਆਇਰਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ 

ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਤੱਥ� ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਿਬਰਤ�ਤ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ �ਾਮਲ ਹਨ:

a) 
ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਜਨ ਿਸਹਤ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ

i) ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ;

ii) ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਕਵ� ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨ� ਨੂੰ ਿਕਵ� ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ;

iii) ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ� ਦਰਿਮਆਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ;

iv) ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਨ�ਨੀਤ ਪ��ਾਸਨ�, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਲੰਟਰੀ ਤੇ 

ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ�, ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਰਿਮਆਨ ਸਿਹਯੋਗ;

v) ਡੇਟਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ;

vi) ਿਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀਕਰਨ;

vii) ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ� ਨੂੰ ਮਿਹਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀਸੁਰੱਿਖਆ;

viii) ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਗੈਰ-ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਊਿਟਕਲ' (ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਛੁੱਟ) ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਜਵ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ;

ix) ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟ�ੇਿਸੰਗ, ਅਤੇ ਇਕ�ਤਵਾਸ;

x) ਜਨਸੰਿਖਆ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 

ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ �ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ� ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ;

xi) ਸੋਗਗ�ਸਤ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਸੋਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ;

xii) ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਰਕਰ� ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਵਰਕਰ� �ਪਰ ਅਸਰ;

xiii) ਿਸਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� 'ਤੇ ਅਸਰ;



xiv) ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ �ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ;

xv) ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਪ�ਚੂਨ, ਖੇਡ� ਅਤੇ ਮਨ-ਪਰਚਾਵਾ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੈਕਟਰ�, ਪੂਜਾ 

ਸਥਾਨ�, ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣਾ;

xvi) ਹਾਉਿਸੰਗ ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਪਣ;

xvii) ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਪੀੜਤ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ;

xviii) ਜੇਲ�� ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ;

xix) ਿਨਆਂ ਪ�ਣਾਲੀ;

xx) ਇਮੀਗ�ੇ�ਨ ਅਤੇ �ਰਨ;

xxi) ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ�; ਅਤੇ

xxii) ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ।

 

b) ਯੂਕੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ:

i) ਿਤਆਰੀ, �ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਲਚੀਲਾਪਣ;

ii) ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ 111 ਅਤੇ 999 ਨਾਲ �ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਰਕ;

iii) ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਿਟੰਗ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਜਨਰਲ ਪ�ੈਕਿਟਸ;

iv) ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱਚ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ, 

ਛ�ਟੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਹਪਸਤਾਲ ਤ� ਛੁੱਟੀ, 'ਕਾਰਡੀਓਪਲਮਨਰੀ 

ਰੀਸੱਸੀਟੇ�ਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਨਾ ਕਰੋ' (Do not attempt cardiopulmonary resuscitation, 

DNACPR) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਉਪਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਤੀ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੀ 

ਟੈਸਿਟੰਗ, ਿਨਰੀਖਣ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸਟਾਿਫ਼ੰਗ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਅਸਰ �ਾਮਲ 

ਹਨ;

 v) ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ� ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਾਗ 

ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ, ਘਰ� ਤ� ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣਾ ਜ� ਵਾਪਸ ਛੱਡਣਾ, 

ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁਲਾਕਾਤ� 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੀ 

ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ �ਾਮਲ ਹਨ;

vi) ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਵੇਤਨਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ;



vii) ਜਣੇਪੇ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ;

viii) PPE ਅਤੇ ਵ�ਟੀਲੇਟਰ� ਸਮੇਤ, ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਣ� ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ;

ix) ਿਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ, ਿਡਿਲਵਰੀ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ;

x) ਗੈਰ-ਕੋਿਵਡ ਸਬੰਧੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ� ਲਈ ਪ�ਬੰਧ 'ਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ; ਅਤੇ

xi) ਲੰਬੇ-ਕੋਿਵਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਪ�ਬੰਧ।

 

c) ਮਹ�ਮਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਆਰਿਥਕ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ, ਇਹਨ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ:

i) ਕਾਰੋਬਾਰ�, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਜੌਬ ਰੀਟੈਨ�ਨ ਸਕੀਮ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ 

ਯੋਜਨਾਵ�, ਵਪਾਰਕ ਦਰ� ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਗ��ਟ� �ਾਮਲ ਹਨ;

ii) ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਿਡੰਗ;

iii) ਵਾਲੰਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਿਡੰਗ; ਅਤੇ

iv) ਲਾਭ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਵੇਤਨ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।

 

2. ਯੂਕੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹ�ਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਤ� 

ਿਸੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸੀਹਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ।


