
 ਸਿਊ ਅਤ ੇਸ ਿੰ ਦਗੀ ਬਚਾਓ 
ਇਿ ਨ ਿੰ  ਬਣਾਓ ਇਿ ਨ ਿੰ  ਦਾਨ ਕਰ ੋ

 

 

 

ਕਰੋਨੋਾਵਾਇਰਿ ਅ  ੇਖਤਮ  ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ  
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਸਿਊ ਅਤੇ ਸ ਿੰ ਦਗੀ ਬਚਾਓ ਿਾਡੀ ਮੁਸਹਿੰ ਮ ਦਾ ਿਮਰਥਨ  ਕਰਨ  ਲਈ ਕਸਹ ਰਹੇ ਹਾਂ – 

ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਸਵਿੱ ਚ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਿਤੇ ਫੇਿ ਕਵਸਰਿੰ ਗਜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੰ ਡਣਾ। 
 

ਿਾਨ ਿੰ  ਿਾਸਰਆਂ ਨ ਿੰ  ਵਾਇਰਿ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਲਈ, ਆਪਣ ੇਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਿਹੀ 

ਕਿੰ ਮ ਕਰੋ।



 ਏਥ ੇਉਹ ਹ ੈ  ੋਤਹੁਾਨ ਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ 
 
 

 ਮੋਟੇ ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਦ ੋਟੁਕੜੇ - 

25 ਿੈਮੀ x     25 ਿੈਮੀ 
*ਇਹ ਇਿੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀ-ਸਰਟ,ਵਾਧ  ਕਿੱਪੜਾ  ਾਂ 

ਸਬਿਤਰਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 

 

 

 

 
 

ਕੈਂਚੀ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਇਲਾਿਸਟਕ ਦੇ ਦੋ 
ਟੁਕੜੇ - ਲਿੰ ਬਾਈ ਸਵਿੱ ਚ 

20 ਿੈਮੀ 
 
 
 
 
 

ਿ ਈ ਅਤੇ ਧਾਗਾ  ਾਂ 
ਸਿਲਾਈ ਮਸੀਨ।



ਏਥ ੇਦਿੱ ਸਿਆ  ਾ ਸਰਹਾ ਹ ੈਸਕ ਫਿੇ ਕਵਸਰਿੰਗਜ ਸਕਵੇਂ 
ਬਣਾਇਆ  ਾਵ:ੇ 
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0.75cm 

 
 
 
 
 
 

 
0.75cm 

ਕਿੱ ਪੜੇ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕਸੜਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਿੱਕ ਦ  ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿੱ ਖੋ, 

ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨ ਿੰ  0.75 ਿੈਮੀ ਤਿੱ ਕ ਮੋੜੋ ਅਤੇ 
ਇਿਨ ਿੰ  ਤਰਪਾਈ ਕਰੋ (ਇਿਨ ਿੰ  ਿਾਰੇ ਪਾਿੇ ਸਿਲਾਈ 

ਕਰੋ) 

 

 

 
ਦੋਵੇਂ ਪਾਿੇ 1.5 ਿੈਮੀ ਤਿੱ ਕ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੇਠਾਂ 

ਟਾਂਕੇ ਨਾਲ 2 ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ। 
 

 

 

 

 
ਕਿੰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲ ਪਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਤਰਪਾਈ ਰਾਹੀਂ 

ਇਲਾਿਸਟਕ ਨ ਿੰ  ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਿੰਨਹ  ਸਦਓ। ਇਲਾਿਸਟਕ ਨ ਿੰ  

ਥੋੜਹਾ ਸ ਹਾ, ਖਿੱ ਬੇ ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਖਿੱ ਬੇ ਪਾਿੇ, ਿਿੱ  ੇ ਪਾਿੇ ਤੋਂ ਿਿੱ  ੇ 

ਪਾਿੇ ਬਿੰਨਹੋ । 
 

 

 

 

 

ਗਿੰ ਢਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਰ ਪਾਿੇ ਤਰਪਾਈ ਸਵਿੱ ਚ ਪਾ ਸਦਓ। ਿਮਿੱ ਗਰੀ ਨ ਿੰ  

ਇਲਾਿਸਟਕ 'ਤੇ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਕ ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ  ੋ 

ਕਵਸਰਿੰ ਗਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਚਹਰੇ 'ਤੇ ਠੀਕ ਬੈਠ  ਾਵੇ। ਫੇਰ ਸਤਲਕਣ ਤੋਂ 

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਿਸਟਕ ਨ ਿੰ  ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾ ਸਦਓ। 



 ਏਥ ੇਦਿੱ ਸਿਆ  ਾ ਸਰਹਾ ਹ ੈਸਕ ਇਹਨਾਂ 

ਨ ਿੰ  ਸਕਿੱਥ ੇਅਤ ੇਕਦੋਂ ਛਿੱਡਣਾ ਹ:ੈ 

ਿੈਂਟਰਲ ਬਰੈਡਫੋਰਡ: ਸਿਟੀ ਹਾਲ 

ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਰਿੈਪਸਨ,ਿੇਨਟੇਨਰੀ ਿੁਕੇਅਰ,ਬਰੈਡਫੋਰਡ, 

ਬੀਡੀ1 1ਐੱਚਵਾਯ   

ਸਦਨ: ਿੋਮਵਾਰ 6  ੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਤਿੱ ਕ  

               ਿਮਾਂ: ਿਵੇਰੇ 8:30 ਵ ੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 4:30 ਵ ੇ ਤਿੱ ਕ 

 
 

 

  ਸਿਪਲੀ: ਹੇਲ 

ਹੇਲ, 1 ਵੈਿਟਗੇਟ (ਯੌਰਕਸਾਇਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪਰ), ਸਿਪਲੀ, ਬੀਡੀ18 3ਕਯ ਐਕਿ 

ਸਦਨ: ਸੁਿੱ ਕਰਵਾਰ 

ਿਮਾਂ: ਿਵੇਰੇ 9 ਵ ੇ ਤੋਂ ਦੁਪਸਹਰ 1:00 ਵ ੇ ਤਿੱਕ 

 
 

ਸਕਥਲੀ: ਐਕਸਨ ਪੁਆਇਿੰਟ 

ਐਕਸਨ ਪੁਆਇਿੰ ਟ, 23 ਟੈਮਪਲ ਰੋ, ਸਕਥਲੀ, ਬੀਡੀ21 2ਏਐੱਚ 

ਸਦਨ: ਿੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ 
ਿਮਾਂ: ਿਵੇਰ ੇ10:00 ਵ ੇ ਤੋਂ ਦਪੁਸਹਰ 2:00 ਵ  ੇਤਿੱ ਕ 



 ਤਿੁੀਂ ਹਰੋ ਸਕਵੇਂ ਸਾਮਲ ਹ ੋਿਕਦ ੇਹ?ੋ 

ਿੋਸਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤ:ੇ 

ਸਬਦ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਹੈਸਟੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: 

#SewAndSaveLives 

#MakeItDonateIt 

#StayHomeSaveLives 
 

ਸਬਦ ਫੈਲਾਓ: 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ ਬਾਰੇ  ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਨਐੱਚਐਿ.ਯ ਕੇ/ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਿ 

(nhs.uk/coronavirus) 'ਤੇ  ਾਓ। 

  ੇਤੁਿੀਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ 111 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਐਨਐੱਚਐਿ111 ਨਾਲ 

ਿਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ  ਾਂ ਸਫਰ ਡਬਲਯ ਡਬਲਯ ਡਬਲਯ .111.ਐਨਐੱਚਐਿ.ਯ ਕੇ 
(www.111.nhs.uk) 'ਤੇ  ਾਓ।  

ਮੁਿੱ ਖ ਿਿੰਦੇਸ ਿਾਂਝ ੇਕਰੋ: 
ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਘਰ 'ਤੇ ਰਹੋ 

ਸ ਥੇ ਵੀ ਿਿੰਭਵ ਹੋਵੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਤੇ ਰਹੋ 

ਦ ਸ ਆਂ ਨਾਲ ਿਿੰ ਪਰਕ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱਟ ਕਰੋ 
ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਵੋ 

ਸਵਅਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਫੇਿ ਕਵਸਰਿੰ ਗਜ ਪਸਹਨੋ 

ਆਪਣੇ ਸਚਹਰੇ ਨ ਿੰ  ਨਾ ਛ ਹਣ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕਰੋ 
 ੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਿ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਸਵਕਿਤ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਵੈ-ਅਲਿੱ ਗ ਥਲਿੱ ਗ ਹੋ  ਾਓ 


