COVID-19 ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਕਿਕ ਕਹਦਾਇਤਾਂ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵੱਚ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ/ਸੰਚਾਲਕ\ ਜਾਂ ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂ ਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਕਾਰਪ੍ੂਲ ਹੋਵੇ। ਹੇਠ ਕਦੱਤੇ ਕਵਚਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ
ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਿੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
•

ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰਾਂ ਨੂ ੰ ਵਾਹਨ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਫੇਸ ਕਵਕਰੰਿ ਪ੍ਕਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

•

ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰਾਂ ਨੂ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਵੱਚ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਕ ੱਕ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕ਼ਿ਼ਿਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰਾਂ ਨੂ ੰ ਵਾਹਨ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਕਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ (ਹੱਥ
ਧੋਣਾ/ਹੈਂਡ੍ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
o

ਹੱਥ ਧੋਣਾ: ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸਕਕੰਟਾਂ ਲਈ ਰਿੜੋ।

o

ਹੈਂਡ੍ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ: ਅਕਜਹਾ ਹੈਂਡ੍ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋਂ ਕਜਸ ਕਵੱਚ 60% ਐਥੇਨੌਲ ਜਾਂ 70% ਇਸੋਪ੍ਪ੍
ਰੋ ਾਨੋ ਲ ਹੋਵੇ

•

ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 6 ਫੁ ੱਟ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ।ੋ

•

ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਚੜਹ ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱ ਣਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੋ ਕਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਕਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ।

ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਨਾਵਟ
•

ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਾਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ,ੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਾਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਖਾਲੀ ੱਡ੍ ਕੇ।

•

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸਮੂਹ ਕਵੱਚ ਰੱਖੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ।

•

ਇਕ ਸਮੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂ ੰ ਵਧਾਓ।

•

ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ (ਹੱਥ ਧੋਣ/ਹੈਂਡ੍ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਓ।

•

ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਹ ਕੇ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਕਦਓ। ਜੇ ਏਅਰਕੰਡ੍ੀ਼ਿਕਨੰਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂ ੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆਵਾਂ
•

ਟਰ ਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇ਼ਿਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਯਾਤਰੀ
ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿ-ਦਰ਼ਿਨ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਦਨ ਭਰ ਕਵੱਚ ਨੇ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸੀਟਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਠੇ,
ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੇ ਹੈਂਡ੍ਲ, ਵਿੈਰਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ।

•

ਕ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਜਾਂ ਉਪ੍ਯੋਿਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੈਬਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ।

•

ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡ੍ਰ ਾਈਿਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ (ਸਾਫ਼) ਕਰਨੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

•

ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਕਵੱਚ ਉਕਚਤ ਸਫਾਈ ਸਪ੍ਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਬਹੁਤ ਕੁ ਝ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਵੱਚ ਆਏ ਹੋ,
ਮੇਡ੍ੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਘਰ ਕਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰਕੱ ਖਅਤ ਕਕਵੇਂ ਕਰਹਾ ਜਾਏ,
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Covid19.ca.gov 'ਤੇ ਜਾਓ।

COVID-19 ਉਦਯੋਕਿਕ ਕਹਦਾਇਤਾਂ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵੱਚ ਸਾਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ
ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਵਜੰਨਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰਨ ਿੇਲੇ COVID-19
ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :

ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਫੇਸ
ਕਿਵਰੰਗ ਪਾਓ

ਿੈਨਟ ਜਾਾਂ ਵਿੜਕੀਆਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ
ਤਾਜੀ ਹਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਨਨਿੱ ਛਾਾਂ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ
ਮੰਹ ਢਿੱਕੋ

ਸਤਹਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ
ਰੋਗਾਣੂ ਮਕ
ੁ ਤ ਕਰੋ

ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਨੂ ੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰੋ

ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਉੱਵਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸਫਾਈ ਕਰੋ

ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਇਕੋ ਵਜਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਛੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ

ਫੁ ੱਟ ਦੀ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਵੱਚ
ਆਏ ਹੋ, ਮੇਡ੍ੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਘਰ ਕਵੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰਕੱ ਖਅਤ
ਕਕਵੇਂ ਕਰਹਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ cdc.gov/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।

Covid19.ca.gov

