ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਬਣਾਈ ਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
•
•

•
•
•
•
•

ਪਰਿਵਾਿ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਮੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ, ਖਾਸਕਿ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਜਾਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ।
ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਰਵੱਚ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ/ਪਰਿਵਾਿ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਦੀ ਰਲਖਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ।
ਆਪਣੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ ਸੂਚੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਟ ਜਾਾਂ ਬਟੂ ਏ ਰਵੱਚ ਿੱਖੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿੋ ਰਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ/ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕਾਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਅਤੇ ਘਿ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਦੇ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂ ਿ ਿਰਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਗੁਆਾਂਢੀ ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਿਕ ਦਾ ਵੇਿਵਾ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿੱਖੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪਿਕ ਰਵੱਚ ਿਰਹੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰਿਵਾਿ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਮੈਂਬਿਾਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਰਲਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਰਚਆਾਂ ਨੂ ੰ ਰਦਓ ਤਾਾਂ ਰਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ
ਕਿ ਸਕਣ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਰਬਮਾਿ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਚਾਿਜਿ ਲੈ ਣਾ ਨਾ ਭੁ ਲ
ੱ ੋ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੂ ਰਜਆਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਿੋ!

ਹੋਿ ਮਦਦਗਾਿ ਸੁਝਾਅ:
•
•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿੋ ਰਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰਕਸੇ
ਵੀ ਐਲਿਜੀ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿਾਾਂ/ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਾਂ ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਿਨ ਗੰਭੀਿ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਰਬਮਾਿ ਹੋ?
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ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ ਕਾਿਡ
•
•
•

•
•
•

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬੀਮਾਿ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਮਚਾਿੀ ਨੂ ੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ ਕਾਿਡ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਿਡ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਟ ਜਾਾਂ ਬਟੂ ਏ ਰਵੱਚ ਿੱਖ।ੋ
ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵੇਿਰਵਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ (ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ, ਦੋਸਤ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਭਿੋਸਮ
ੇ ਦ
ੰ ਰਵਅਕਤੀ ਰਜਸ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਾਿਡਾਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ
ਦਾ ਵੇਿਵਾ ਰਲਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨ ਲਈ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ)। ਇਸ ਰਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਜਾਾਂ ਰਵੱਤੀ
ਅਰਿਕਾਿ ਜਾਾਂ ਜ਼ੁਮ
ੰ ਵ
ੇ ਾਿੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਰਵਅਕਤੀ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਮਚਾਿੀਆਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿਨਾ ਸੌਖਾ ਿਰਹੰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਫਾਿਮ ਨੂ ੰ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਰਵੱਚ ਭਿੋ ਤਾਾਂ ਰਕ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਮਚਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂ ੰ ਪੜ੍੍ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ, ਰਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਰਕਿਪਾ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਇਸ ਕਾਿਡ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਿਣ ਅਗਲੇ ਵਿਕੇ ‘ਤੇ ਰਦੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਰਪਰਟ
ੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਰਵੱਚ ਉਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂ ੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁ ਕੜ੍ੇ ‘ਤੇ ਰਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ
ਵਾਲੇ ਟ ਜਾਾਂ ਬਟੂ ਏ ਰਵੱਚ ਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਿੈਡ ਕਿਾਸ ਨੂ ੰ ਨਾ ਭੇਜ।ੋ

ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਿਣ
CUT

FOLD

Next of Kin / Emergency Contact
Name…….…………………………………...……..

Emergency Contact Card

Relationship to you………………………………
(It can be family or a friend)

About you
Name…………………………………………….….
Date of birth……………………………………….
Phone number.....…………………….……….….
Address..............................................................
……………………………………………………….
Language(s) spoken……….…………………….
GP / Family doctor...……….…………………….
GP phone number………………………………..

Phone number…….…………………….….…….
Address..............................................................
……………………………………………………….
Language(s) spoken………………….………….
If under 18 yrs, how old are they? …...……….
Do they live in UK? (please circle) Yes

No

If you have no next of kin, please write
“No contact”

FOLD

Additional Emergency Contact
Name…….…………………………………...….….

Have you discussed your wishes with your
Next of Kin/ Emergency Contacts, if you were
seriously ill due to COVID-19?

Relationship to you………………………………
(It can be family or a friend)

Phone number…….…………………….…….…..

Please keep this card
in your wallet or purse

Address..............................................................
……………………………………………………….
Language(s) spoken………………….………….
If under 18 yrs, how old are they?……...……..

Do they live in UK? (please circle) Yes

Punjabi

No
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ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ ਕਾਿਡ
•

ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ ਕਾਿਡ ਦਾ ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਿਣ ਰਲਖੋ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਿਣ
ਕੱ ਟੋ

ਮੋੜੋ

ਅਗਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ / ਵਿੀਕ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ
ਨਾਮ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ ਕਾਿਡ

(ਇਹ ਪਰਿਵਾਿ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਿੇ

ਫੋਨ ਨੰਬਿ

ਨਾਮ

ਪਤਾ

ਜਨਮ ਰਮਤੀ
ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ)

ਫੋਨ ਨੰਬਿ.

ਜੇ ਉਮਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਦੀ ਉਮਿ ਰਕੰਨੀ ਹੈ?
ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ)
ਜੀਪੀ/ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਿ
ਜੀਪੀ ਫੋਨ ਨੰਬਿ

ਕੀ ਉਹ ਯੂਕੇ ਰਵੱਚ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ? (ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ)
ਹਾਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ
“ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ ਨਹੀਂ”

ਮੋੜੋ

ਵਿੀਕ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨੰਬਿ
ਨਾਮ

ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਿ/ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੰਪਿਕ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਰਵਡ -19 ਦੇ
ਕਾਿਨ ਗੰਭੀਿ ਿੂਪ ਨਾਲ ਰਬਮਾਿ ਹੋ?

ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ
(ਇਹ ਪਰਿਵਾਿ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਫੋਨ ਨੰਬਿ

ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਕਾਿਡ ਨੂ ੰ
ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਟ ਜਾਾਂ ਬਟੂ ਏ ਰਵੱਚ ਿੱਖੋ

ਪਤਾ

redcross.org.uk/trace
ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ)
ਜੇ ਉਮਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਉਮਿ ਰਕੰਨੀ ਹੈ?

ਕੀ ਉਹ ਯੂਕੇ ਰਵੱਚ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ? (ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਗੋਲਾ ਲਗਾਓ)
ਹਾਾਂ

Punjabi

ਨਹੀਂ

