
  
 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ/ਸੰਚਾਲਕ\ ਜਾ ਂਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਕਾਰਪ੍ੂਲ ਹੋਵੇ। ਹੇਠ ਕਦੱਤ ੇਕਵਚਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਅਤੇ ਮਾਲਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਿੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: 
 

ਯਾਤਰੀਆ ਂਅਤ ੇਡ੍ਰਾਈਵਰਾ ਂਲਈ ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂ
 

• ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਹਨ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਫੇਸ ਕਵਕਰੰਿ ਪ੍ਕਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

• ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾ ਂਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਵੱਚ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਕ ੱਕ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕ਼ਿ਼ਿਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾ ਂਨੰੂ ਵਾਹਨ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਕਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਸਫਾਈ (ਹੱਥ 

ਧੋਣਾ/ਹੈਂਡ੍ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

o ਹੱਥ ਧੋਣਾ: ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ 20 ਸਕਕੰਟਾ ਂਲਈ ਰਿੜੋ। 

o ਹੈਂਡ੍ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ: ਅਕਜਹਾ ਹੈਂਡ੍ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋਂ ਕਜਸ ਕਵੱਚ 60% ਐਥੇਨੌਲ ਜਾ ਂ70% ਇਸੋਪ੍ਰਪੋ੍ਾਨੋਲ ਹੋਵੇ 

• ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ।ੋ 

• ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਸਾਰ ੇਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱ ਣਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ੋਕਜਹੇ ਲੋਕਾਂ 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 ਕਤਾਰਾ ਂਨੰੂ ਖਾਲੀ  ੱਡ੍ ਕੇ। 

• ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮੂਹ ਕਵੱਚ ਰਖੱੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ। 

• ਇਕ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਕਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਓ। 

• ਸਵਾਰੀਆ ਂਲਈ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ (ਹੱਥ ਧਣੋ/ਹੈਂਡ੍ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਓ। 

• ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਕਖੜਕੀਆ ਂ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 ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਾ ਕਰੋ। 

 

ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆਵਾ ਂ
 

• ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇ਼ਿਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ, ਜਾ ਂਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਯਾਤਰੀ 

ਕੈਰੀਅਰਾ ਂਲਈ ਮਾਰਿ-ਦਰ਼ਿਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਦਨ ਭਰ ਕਵੱਚ ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸੀਟਾਂ, ਦਰਵਾਜੇ਼ ਦੇ ਹੱਠੇ, 

ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੇ ਹੈਂਡ੍ਲ, ਵਿਰੈਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ। 

       COVID-19 ਸਬਧੰੀ ਉਦਯਕੋਿਕ ਕਹਦਾਇਤਾ:ਂ  

   ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਕਵਚੱ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤ ੇਜਾਦਂ ੇਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf


• ਕ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਜਾ ਂਉਪ੍ਯਿੋਕਰਤਾਵਾਂ ਦ ੇਕਵਚਕਾਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾ ਂਦੀ ਕੈਬਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾ ਂਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ। 

• ਯਾਤਰੂਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡ੍ਰਾਈਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਦ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ (ਸਾਫ਼) ਕਰਨੇ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

• ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਹਦਾਇਤਾ ਂਕਵੱਚ ਉਕਚਤ ਸਫਾਈ ਸਪ੍ਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹ ੋਜਾ ਂCOVID-19 ਵਾਲੇ ਕਕਸ ੇਕਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪੰ੍ਰਕ ਕਵਚੱ ਆਏ ਹ,ੋ 

ਮਡੇ੍ੀਕਲ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਘਰ ਕਵਚੱ ਹੀ ਰਹ।ੋ ਕਮੰ 'ਤ ੇਸਰੁਕੱਖਅਤ ਕਕਵੇਂ ਕਰਹਾ ਜਾਏ,  

ਬਾਰ ੇਵਧਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Covid19.ca.gov 'ਤੇ ਜਾਓ। 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://covid19.ca.gov/


Covid19.ca.gov   

 

COVID-19 ਉਦਯਕੋਿਕ ਕਹਦਾਇਤਾ:ਂ                                    

ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਕਵਚੱ ਸਾਝੇ ਕੀਤ ੇਜਾਦਂ ੇਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਸਾਧਨ 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹ ੋਜਾ ਂCOVID-19 ਵਾਲੇ ਕਕਸ ੇਕਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪੰ੍ਰਕ ਕਵੱਚ 

ਆਏ ਹ,ੋ ਮਡੇ੍ੀਕਲ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾ ਂਘਰ ਕਵਚੱ ਹੀ ਰਹ।ੋ ਕਮੰ 'ਤ ੇਸਰੁਕੱਖਅਤ 

ਕਕਵੇਂ ਕਰਹਾ ਜਾਏ, ਬਾਰ ੇਵਧਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ cdc.gov/coronavirus 'ਤ ੇਜਾਓ। 

 

ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 

ਕਿਵਰਗੰ ਪਾਓ 
 

ਇਥੱ ੇ ਉਹ  ਤਰੀਕ ੇ ਦਸੱ ੇ ਗਏ  ਹਨ ਵਜਨੰਾਾਂ  ਦੀ  ਿਰਤੋਂ  ਤੁਸੀਂ  ਕਾਰਪਲੂ  ਕਰਨ  ਿਲੇੇ COVID-19  

ਦ ੇ ਪਰਸਾਰ  ਨੂ ੰ ਘਟਾਉਣ  ਵਿਚੱ  ਮਦਦ  ਕਰਨ  ਲਈ ਕਰ  ਸਕਦ ੇ ਹ ੋ : 
 

ਿਨੈਟ ਜਾਾਂ ਵਿੜਕੀਆਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ 

ਤਾਜੀ ਹਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋ

 

ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਨਨਿੱਛਾਾਂ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ 

ਮ ੰਹ ਢਿੱਕ ੋ

 

ਸਤਹਾਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ 

ਰਗੋਾਣੂਮਕੁਤ ਕਰ ੋ
 

ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਨੂ ੰਸੀਵਮਤ ਕਰ ੋ

 

ਹਥੱਾਾਂ ਦੀ ਉੱਵਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸਫਾਈ ਕਰ ੋ

 

ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਇਕ ੋਵਜਹ ੇਲੋਕਾਾਂ 

ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ੋ
 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛ ੇ

ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿੋ। 
 

https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/



