
 

ਕਾਰਡਰਮੂਸ ਦ ੇਆਉਟਡਰੋ ਸਚੰਾਲਨਾਾਂ ਲਈ 

COVID-19 ਸਾਧਾਰਨ ਚ ੈੱਕਲਲਸਟ 
9 ਸਤੰਬਰ, 2020 

ਇਹ ਚ ੈੱਕਲਲਸਟ ਕਾਰਡਰੂਮਸ ਦ ੇਆਉਟਡੋਰ ਸੰਚਾਲਨਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡਰੂਮਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸ ਟੇਲਾਈਟ ਵੇਜਲਰੰਗ ਸੁਲਵਧਾਵਾਾਂ ਲਵਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਲਵਿੱਚ COVID-19 ਦਾ ਫ ਲਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦੀ ਹ  ਅਤੇ 

ਕਾਰਡਰੂਮਸ ਲਈ ਲਨਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ਹ ।     ਇਹ ਚ ਕਲਲਸਟ ਇਿੱਕ ਸਾਰ ਹ  ਅਤੇ ਲਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲਹਿੱਲਸਆਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟਹੈਂਡ/ਸੰਕੇਤਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰਦੀ ਹ ; ਇਸ ਚ ੈੱਕਲਲਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਲਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਾਓ।  

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਵਸ਼ਸ਼ੇ ਲਲਖਤ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਲਵਸ਼ਾ 
 ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲ ੰਮੇਵਾਰ ਲਵਅਕਤੀ।  

 ਜੋਖਮ ਆਕਲਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫ ਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 CDPH ਲਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਫਸੇ ਕਵਲਰੰਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। 

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਲੰਦਆਾਂ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ ੇਲਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ। 

 ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਮੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਲਖਣ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲਕਲਰਆ। 

 COVID-ਮਾਮਲਲਆਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ ਲਵਭਾਗ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੇ 

ਨ ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕ੍ਰਲਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦੂਲਜਆਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖਰਾ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਲਕਲਰਆ। 

 ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਲਵਿੱਚ ਫ ਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹ  ਤਾਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ CDPH ਲਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੋਟੋਕਲੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲਸਹਤ 

ਲਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਲਸਫਾਲਰਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਆਦਸ਼ੇ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਸਖਲਾਈ ਲਈ ਲਵਸ਼ੇ 
 COVID-19, ਇਸਦੇ ਫ ਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਅਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਹ , ਇਸ ਸਭ ਉੈੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।  

 ਘਰ ਲਵਖ ੇCDC ਲਦਸ਼ਾ-ਲਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਲਨੰਗ ਆਪ 

ਕਰਨਾ। 

 ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ CDC ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਅਨੁਸਾਰ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਲ ਣ ਲਵਿੱਚ 

ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੰਬਣੀ, ਮਾਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰਦ, ਲਸਰਦਰਦ, ਦੁਖਦਾ ਗ਼ਲਾ, ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਵਾਦ ਲ ਣ ਜਾਾਂ ਸੰੁਘਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਾਂ 

ਵਗ ਰਹੀ ਨਿੱਕ, ਲਦਲ ਕਿੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ, ਜਾਾਂ ਟਿੱਟੀਆਾਂ ਲਿੱਗਣੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਲਵਅਕਤੀ ਲਜਸਦੇ ਉਹ 

ਸੰਪਰਕ ਲਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਦਾ COVID-19 ਨਾਲ ਲਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹ , ਤਾਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ।  

 COVID-19 ਦ ੇਲਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸਰਫ਼ COVID-19 ਦੇ ਲਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਲਵਖੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰ ੇ

CDPH ਦੇ ਲਨਰਦੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ। 

 ਮ ਡੀਕਲ ਲਧਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹ । 

 ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੰੂ ਧਣੋ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ। 

 ਕੰਮ ਲਵਖੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਵਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਦੋਹਾਾਂ ਸਲਮਆਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ। 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-cardrooms--en.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx


 ਕਿੱਪੜੇ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, CDPH ਲਨਰਦੇਸ਼ਨਲਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ। 

 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, Families First Coronavirus Response Act (ਫ ਲਮਲੀ  ਫਰਸਟ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਰਸਪੋਂਸ ਐਕਟ)  ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦਸ਼ੇ N-51-20 ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦ ੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ N-

62-20  ਦੇ ਤਲਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵ ਾ ਲਾਭਾਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦਲਕ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਰਭਾਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹ । 

 ਲਕਸੇ ਵੀ ਆਤਮ-ਲਨਰਭਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਜਾਾਂ ਸਥਾਈ ਕਰਚਾਰੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਸਵ -ਸੇਵਕਾਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਲਸਖਲਾਈ 

ਲਦਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ  ਰਰੂੀ PPE (ਲਨਿੱਜੀ ਸੁਰਿੱਲਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ) ਹੰੁਦ ੇਹਨ।  

ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਲਨਯਤੰਰਣ ਉਪਾਅ ਅਤ ੇਸਕ੍ਰੀਲਨਗੰ 
 ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲਿੱਛਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਲਨੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਾਂਚਾਾਂ। 

 ਲਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਦ ੇਲਿੱਛਣ ਲਦਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਰਲਹਣ ਲਈ 

ਪਰੇਲਰਤ ਕਰੋ। 

 ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੱਥ ਧਣੋ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈ ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਲਰਤ ਕਰੋ। 

 ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਲਗਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ ਨਾਲ ਲਨਪਟਣ ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਲਨੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਜਹੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਲਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ 

ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਲਵਚਾਰ ਕਰੋ।  ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦ ੇਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨਾਲ ਦੂਲਸ਼ਤ 

ਹੋਈਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਥ ਲਗਾਉਂਦ ੇਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

 ਮਲਹਮਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਫੇਸ ਕਵਲਰੰਗ ਲਲਆਉਣਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਲਜਹੜੇ ਲਵਅਕਤੀ ਫੇਸ ਕਵਲਰਗੰ ਨਹੀਂ ਲਲਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ 

ਲਦਓ। 

 ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਦਖਣ-ਯਗੋ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਨੇਜ ਲਗਾਓ ਲਕ ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਫੇਸ ਕਵਰ ਪਾਉਣਾ, 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਉੈੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਚਹਰੇ ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 20 ਸਲਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੰੂ 

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧਣੋਾ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈ ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾ ਮੀ ਹ । ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ ਅਤੇ 

ਪਰਚਾਰਕ ਸਮਿੱਗਰੀਆਾਂ ਉੈੱਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। 

ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਰਗੋਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬਧੰੀ ਪਰਟੋਕੋਲੋ 
 ਵਿੱਧ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਡੂਘੰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ।  

 ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਕਰੋ। 

 ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਕਰੋ। 

 ਲਸ਼ਫਟਾਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਜਾਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਾਂ ਦ ੇਲਵਚਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਲ ਆਦਾ ਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹ , ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਤਹਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 

 ਟਰਲਮਨਲਾਾਂ, ਡ ਸਕਾਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਾਊਂਟਰਾਾਂ ਲਵਖੇ ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈ ਰ ਅਤੇ ਸ ਨੀਟਾਈ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਈਪਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਲਜਹੇ 

ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੰੂ ਲਨਿੱਜੀ ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈ ਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋਜੋ ਲਸਿੱਧਾ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਲਨਰੋਗਤਾ ਸੁਲਵਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦਾ ਹ ।   

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈ ਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਾਂ ਲਨਰੋਗਤਾ ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ।  

 Environmental Protection Agency (ਪਲਰਆਵਰਨਕ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਏਜੰਸੀ/EPA)-ਦੁਆਰਾ ਮਨ ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਉੈੱਤੇ 

COVID-19 ਦ ੇਲਖਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨ ੂਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਤਲਰਆਾਂ, 

ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਾਂ ਲਹਦਾਇਤਾਾਂ, ਹਵਾ-ਸੰਚਾਰਨ  ਰਰੂਤਾਾਂ, ਅਤੇ Cal/OSHA  ਰੂਰਤਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਲਸਖਲਾਈ ਲਦਓ। CDPH ਦਮਾ-

ਸੁਰਿੱਲਖਅਕ ਸਫ਼ਾਈ ਲਵਧੀਆਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਫ ਲਸਲਲਟੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਲਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਲਜਨੇਅਰਸ (Legionnaires) ਬੀਮਾਰੀ ਦ ੇ

ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਲ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਹਨ। 

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਸ਼ਫਟਾਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਅਲਭਆਸਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਾਂ ਲਦਓ। 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 ਲਰਸ ਪਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਬਰਾਮਲਦਆਾਂ, ਗੇਲਮੰਗ ਟੇਬਲਾਾਂ, ਰੇਸਤਰਾਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼-ਮਾਰਗਾਾਂ, ਲਮਲਣ ਅਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ, ਐਲੀਵੇਟਰ 

ਬਰਾਮਲਦਆਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਰੇਕਰੂਮ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਟਾਈਮ ਕਲੋਕ ਥਾਾਂਵਾਾਂ, ਕੇਲਜਸ, ਸ਼ੋਰੂਮਾਾਂ, ਬਰਾਮਲਦਆਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਲਵਿੱਚ ਹਰ ਲਕਤੇ ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈ ਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।    

 ਲਨਯਲਮਤ ਡੂੰਘੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਬਥਰੇਾ ਸਮਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਜਾਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਚਾਲਨ ਘੰਲਟਆਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਓ। 

 ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਹੈਂਡਸ-ਫਰੀ ਲਡਵਾਈਸ ਲਜਵੇਂ ਲਕ, ਨੋ-ਟਿੱਚ ਟਰ  ਸ਼ ਕ ਨ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੋਪ ਲਡਸਪੈਂਸਰਾਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ 

ਬਥੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਲਦਓ। 

 ਗਰਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਡ ਲਬਟ ਜਾਾਂ ਕ੍ਰ ਲਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਲਰਤ ਕਰੋ। 

 ਪਹੰੁਚਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ ਮਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਸਾਰ ੇ ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਣਯੋਗ ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਉਪਾਅ 

ਕਰੋ। 

 HEPA ਲਫਲਟਰ ਜਾਾਂ ਦੂਜੀਆਾਂ ਲਵਧੀਆਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਲਵਿੱਚ ਰੋਗਜਨਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨੰੂ ਲਖਲਾਰਦੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਵ ਕਯੂਮ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।  

 ਹਵਾ ਦੇ ਲਫਲਟਰ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਸੰਚਾਰਨ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਿੱਪਗਰਡੇ ਸਥਾਲਪਤ ਕਰੋ।  

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬਧੰੀ ਲਦਸ਼ਾ-ਲਨਰਦਸ਼ੇ 
 ਭੌਲਤਕ ਲਵਭਾਜਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਦਰਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ, ਫਰਸ਼ ਉੈੱਤੇ ਲਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਾਂ, ਰੰਗੀਨ ਟੇਪ, ਚਾਕ, ਜਾਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ 

ਲਈ ਲਚੰਨਹ ਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ) ਲਜਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ ੇਲਵਚਕਾਰ 

ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।  

 ਲਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਲੇਕਸੀਗਲਾਸ ਲਜਹੇ ਫਾਟਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

 ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਫੇਸ ਕਵਲਰੰਗਸ ਦੀ ਉਲਚਤ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਵਿੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਲਭੰਨ-ਲਭੰਨ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਨੇਜ ਲਗਾਓ। 

 ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲਟੰਗ ਕਮਲਰਆਾਂ ਲਈ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਘਟਾਓ। 

 ਬਰੇਕਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰ,ੋ ਫਾਟਕ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਾਂ ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਨੰੂ ਫ ਲਾ ਲਦਓ ਅਤੇ ਲਵਸ਼ਰਾਮ ਸਲਮਆਾਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ। ਸ਼ੇਡ 

ਅਤੇ ਬ ਠਕ ਵਾਲੇ ਆਉਟਡਰੋ ਲਵਸ਼ਰਾਮ ਖੇਤਰ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹ ।  

 ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਾਂ ਥਾਾਂਵਾਾਂ, ਮੀਲਟਗੰ ਕਮਲਰਆਾਂ ਆਲਦ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਕ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਲੋਕਾਾਂ 

ਲਵਚਕਾਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਲਦਦੰੇ ਲਦੰਦ ੇਹਨ।   

 ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦਾ ਲਵਭਾਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਖੇਤਰਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਲਖਆ ਉੈੱਤੇ ਵਾਧੂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਲਗਾਓ। 

 ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਰਟੋੋਕੋਲਾਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦ ੇਕਾਇਲਦਆਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਲਦਆਾਂ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਲਵਸ਼ਰਾਮ-ਸਲਮਆਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿੱਖ।ੋ  

 ਸ ਲਫ-ਸਰਲਵਸ ਕਾਫੀ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਸਨ ਕ ਖੇਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ,ੋ ਜੇਕਰ ਮਲਹਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ ਰ 

ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਨਯਤ ਕੀਤਾ ਇਿੱਕੋ ਪਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਵਿੱਖਰਾ 

ਲਨਕਾਸ-ਦੁਆਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 

  



ਬਾਹਰੀ ਸਚੰਾਲਨਾਾਂ ਲਈ ਵਾਧ ੂਲਨਰਦਸ਼ੇਨ  
 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਅਤੇ ਬਥੇਰੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਓ। 

 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਹਫਾ ਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਲਜਸ ਲਵਿੱਚ ਫਾਟਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ  ਜੋ ਵਾਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਜੂਏ ਦੇ 

ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਤਰ ਲਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹ । 

 ਹਵਾ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਦਣੇ ਲਈ, ਅਲਜਹੀ ਕਨੋਪੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਨ ਸ਼ ਲਟਰ ਹੇਠਾਾਂ ਸੰਚਾਲਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਲਜਸਦਾ ਇਿੱਕ ਤੋਂ 

ਲ ਆਦਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਕੋਈ ਫਾਟਕ ਜਾਾਂ ਜੂਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਠੋਸ ਢਾਾਂਚੇ ਲਤੰਨ ਫੁਿੱਟ ਤੋਂ ਉੈੱਚੇ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਲੀ ਦ ੇਜੰਗਲੇ ਜਾਾਂ ਦੂਜੀਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਾਂ ਪਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।    

 ਇਨਡੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨਾਾਂ, ਸੁਖ-ਸਾਧਨਾਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇਮੰਗ ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਜੰਨਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਉਟਡੋਰ ਲ  ਜਾਓ। 

ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲਹਫਾ ਤ ਲਚੰਤਾਵਾਾਂ ਲਧਆਨ ਲਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰ,ੋ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਕ ਸ਼ੀਅਰ ਕੇਜ, ਇਨਡੋਰ ਪਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਵਭਾਜਨ, ਇਿੱਕ 

ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਰਿੱਲਖਅਕਾਾਂ ਦੀ ਸੰਲਖਆ ਨੰੂ ਸੀਲਮਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਵਲਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ। ਇਨਡੋਰ ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਗਤੀਲਵਧੀਆਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਉਟਡਰੋ 

ਖੇਤਰ ਲਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। 

 ਲ ਆਦਾ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਲਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹ  ਅਤੇ ਲਚਪਸ, ਕਾਰਡਾਾਂ, ਪ ਸ,ੇ ਲਟਕਟਾਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਥ 

ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ , ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈਲ ੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ।  

 ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲ ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੀ ਾਾਂ ਦਾ ਲ ਣ-ਦਣੇ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਲਚਪਸ), ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈ ਰ ਦੀ ਉਲਚਤ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ (ਲਚੰਨਹਾਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਮੰੂਹ- ਬਾਨੀ) 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਅਿੱਖਾਾਂ, ਨਿੱਕ, ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ।  ਹਰ ਟੇਬਲ ਉੈੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ 

ਦਸਤਾਨੇ ਦੇਣ ਬਾਰ ੇਲਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਲਵਖ ੇਲਜਿੱਥ ੇਦਸਤਾਨੇ ਜਾਾਂ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ , ਲਨਪਟਾਨ ਦੇ 

ਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 

 ਡੀਲਰ ਦੀਆਾਂ ਵਾਰੀਆਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਸਮਾਾਂ ਲਦਓ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਲਮਲੇ।  

 ਤਾਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਗੇਮਾਾਂ ਲਜਿੱਥੇ ਲਖਡਾਰੀ ਕਾਰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੈੱਥੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਹਰ 4 ਘੰਲਟਆਾਂ ਲਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਸ਼ ਸੁਿੱਟ 

ਲਦਓ, ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸ ਨੀਟਾਈ  ਕਰ,ੋ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 7 ਲਦਨਾਾਂ ਲਈ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱਖੋ।  ਲਜਹੜੀਆਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਗੇਮਾਾਂ ਲਵਿੱਚ 

ਲਖਡਾਰੀ ਕਾਰਡਾਾਂ ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 12 ਤਕ ਘੰਲਟਆਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਸ਼ ਨੰੂ ਸੁਿੱਟ ਲਦਓ, ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ ਕਰ,ੋ ਜਾਾਂ 

ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 7 ਲਦਨਾਾਂ ਲਈ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਲਦਓ।   ਡੀਲਰਾਾਂ ਅਤੇ ਲਖਡਾਰੀਆਾਂ, ਅਤੇ TPPPS ਲਜਿੱਥੇ ਲਾਗ ੂਹੋਵੇ, ਲਈ 

ਤਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈ ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

ਲਾ ਮੀ ਹ ।  

 ਹਰੇਕ ਡੀਲਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉੈੱਤੇ ਲਚਪਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਲਚਪਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਦਓ, ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਲਚਪਸ ਨੰੂ ਧਵੋੋ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-

ਨਾਸ਼ਨ ਕਰੋ। 

 ਆਉਟਡੋਰ ਮਲਹਮਾਨ ਖੇਤਰਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਟਬੇਲਾਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਾਂ, ਗਲੇਮੰਗ ਟੇਬਲਾਾਂ ਆਲਦ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 ਗੇਲਮੰਗ ਟੇਬਲ ਉੈੱਤੇ ਲਖਡਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਲਖਆ ਘਟਾਓ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਮਲਹਮਾਨਾਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਵਧ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਲਜਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਨਾ ਲਦਓ। 

 ਗੇਲਮੰਗ ਟੇਬਲਾਾਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਨਾ ਲਦਓ। ਰੇਸਤਰਾਵਾਾਂ ਲਈ ਲਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਲਦਆਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਲਸਰਫ਼ ਤਾਾਂ ਵੇਚੋ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ । ਗੇਲਮੰਗ ਟੇਬਲਾਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ-ਰਲਹਤ ਲਡਰਕੰਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਓ ਅਤੇ ਲਡਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ 

ਘਰਾਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਲਹਮਾਨਾਾਂ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲਾਾਂ ‘ਤੇ ਲਡਰ ੰਕਸ ਲਦੰਦ ੇਸਮੇਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀ ਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿੱਟਣ-ਯਗੋ, ਢਿੱਕ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਾਂ ਲਵਿੱਚ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 

 ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦ ੇਵਿੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬ ਲਟੰਗ ਲਵੰਡ ੋਬੰਦ ਕਰ ਲਦਓ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਾਂ 

ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨ ਖੋਲਹਣ ‘ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਵਖ ੇਸ ਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 



 ਸ ਟੇਲਾਈਟ ਵੇਜਲਰੰਗ ਸੁਲਵਧਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬ ਠਕਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸ ਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲਜਿੱਥੇ  ਰਰੂੀ ਹੋਵੇ, ਭੌਲਤਕ 

ਫਾਟਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

 ਲੋਕਾਾਂ ਲਵਿੱਚ ਲਨਿੱਜੀ ਸਵਿੱਛਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਲਜਸ ਲਵਿੱਚ ਲਟਸ਼ੂ, ਨੋ-ਟਿੱਚ ਟਰ  ਸ਼ ਕ ਨ, ਹਿੱਥ ਦ ੇਸਾਬਣ, ਹਿੱਥ ਧੋਣ 

ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਣੇ (ਮੇਥੇਨੋਲ-ਰਲਹਤ) ਹੈਂਡ ਸ ਨੀਟਾਈ ਰ, ਰਗੋਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   
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