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ਕੋਵਿਡ-19 ਉਦਯੋਵਿਕ 
ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ: 
ਮਿਰਜਿਕਾਰੀ ਪਾਰਕ  
ਅਤੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ 
26 ਮਾਰਚ, 2021 
1 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਿ ਪੰ  ਭਾਿੀਰ   

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਿੂੰ ੂ ਪੂਰੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਨਿਿੱ ਚ 
ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।  ਹਾਲ੍ਾਂਨਕ, ਸਥਾਿਕ ਨਸਹਤ 
ਅਨਧਕਾਰੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ-ਸਬੂੰ ੂੰ ਧੀ ਸਥਾਿਕ ਹਾਲ੍ਤਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਿਧਰੇੇ 
ਸਖਤ  ਨਿਯਮ  ਲ੍ਾਗੂ  ਕਰ  ਸਕਦੇ  ਹਿ,  ਇਸਲ੍ਈ  ਿੌਕਰੀਦਾਨਤਆ ਂ ਿੂੰ ੂ  
ਖੋਲ੍ਹਣ-ਸਬੂੰਧੀ ਸਥਾਿਕ ਢੁਕਿੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀ ਕਰਿੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  



 

 
 

 

 
  

  

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

ਸਾਰ
ਕੋਨਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਨਿਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਿੂੰ ੂ ਪਰਭਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 
ਬਹੁਤ ਹਲ੍ਕੀ (ਕੁਝ ਲੋ੍ਕਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ) ਤੋਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੈ ਨਿਸਦੇ ਿਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਹੂ, 
ਨਿਿਹ ਾਂ ਨਿਚ ਪਨਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਗੂੰ ਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਨਥਤੀਆਂ ਿਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਿ, ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਨਦਲ੍ ਿਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਨਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, 
ਹਸਪਤਾਲ੍ ਨਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਪਚੇੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਿਿੱ ਧ ਿੋਖਮ 'ਤੇ ਹਿ। ਇਸਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ, ਿਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਲ੍ ਿਧੇਰੇ ਗੂੰ ਭੀਰ 
ਨਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਾਮਹਣੇ ਆਈ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਿਾਨਣਆ ਹੈ ਨਕ ਕਈ ਅੂੰਗ ਕੋਨਿਡ-19 
ਦੇ ਿਾਲ੍ ਪਰਭਾਨਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ੍ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਹਤ ਿੂੰ ੂ ਪਰਭਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਦਨਕ ਕੋਨਿਡ-19 ਿਾਲੇ੍ ਨ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ੍ਕ ਠੀਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਨਸਹਤ 'ਤੇ ਿਾਪਸ ਆ ਿਾਂਦ ੇਹਿ, 
ਪਰ ਕੁਝ ਲੋ੍ਕਾਂ ਿੂੰ ੂ ਅਨਿਹ ੇਲ੍ਿੱ ਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਿੋ ਤੀਬਰ ਨਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਿਾਂ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਨਕ 
ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਿੀ ਰਨਹ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਨਿਹੜੇ ਲੋ੍ਕ ਹਸਪਤਾਲ੍ ਨਿਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਮਮੂਲ੍ੀ ਨਬਮਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਿੀ
ਲ੍ਗਾਤਾਰ ਿਾਂ ਲ੍ੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਨਹਣ ਿਾਲੇ੍ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਅਿੁਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਸੂੰਚਾਰਿ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਲੋ੍ਕ ਸੂੰਕਰਨਮਤ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਿ ਿਾਂ
ਮਾੜੇ ਹਿਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ। ਸੂੰਚਾਰਿ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਨਕਸੇ ਸੂੰ ਕਰਨਮਤ ਨਿਅਕਤੀ ਿੂੰ ੂ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ, ਬਗੈਰ ਲ੍ਿੱ ਛਣਾਂ 
ਦੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਅਿੇ ਤਕ ਕਈ ਿੀ ਲ੍ੋ ਿੱ ਛਣ ਿਹੀਂ ਹੋਏ ਹਿ। ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣ ਇਿਡੋਰ ਥਾਿਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਛੇ ਫੁਿੱ ਟ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਫੈਲ੍ ਸਕਦੇ 
ਹਿ ਅਤੇ ਸੂੰ ਕਰਨਮਤ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ੍ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਹਿਾ ਨਿਿੱ ਚ ਬਣੇ ਰਨਹੂੰ ਦੇ ਹਿ। ਇਿਡੋਰ ਸੈਨਟੂੰ ਗਾਂ ਨਿਿੱ ਚ 
ਸੂੰਚਾਰਿ ਦਾ ਿੋਖਮ ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਨਟੂੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨ਼ਿਆਦਾ ਿਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂੰਕਰਨਮਤ ਨਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਿਾਂ ਭਿਿ ਕਰਿਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ੍ਣਾ, ਿਾਂ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਸਾਹ ਲੈ੍ਣਾ, ਉਦਾਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਧਾਰਿ ਰੂਪ 
ਨਿਿੱ ਚ ਬੋਲ੍ਣ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲ੍ ਕਰਿ ਦੀ ਤੁਲ੍ਿਾ ਨਿਿੱ ਚ ਿੋਖਮ ਿੂੰ ੂ ਹੋਰ ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਲ੍ਈ, ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਿਿਤਾ ਦੀ ਸਰੁਿੱ ਨਖਆ ਿੂੰ ੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਭਿ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਾਣ।

ਮੁਿੱ ਖ ਰੋਕਥਾਮ ਅਨਭਆਸਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਿ:

✓ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸੂੰ ਭਾਿੀ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ,

✓ ਿਰਕਰਾਂ (ਨਿਿੱਥੇ ਪਨਹਲ੍ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ-ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਗਰਾਹਕਾਂ/ਕਲ੍ਾਇੂੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ,

✓ ਇਿਡੋਰ ਥਾਿਾਂ ਲ੍ਈ, ਸਾਰ ੇਸਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਿੀਂ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ,

✓ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਨਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਿ ਕਰਿਾ,

✓ ਇਿਹ ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਿਕਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ ੂ ਨਸਖਲ੍ਾਈ ਦੇਣਾ।



 

 

 
 

 
  

  
      

 

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ਿਿੂੰ ਬਰ 2020 ਿੂੰ ੂ, ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦਾ ਨਿਿਸਾਇਕ ਸਰੁ ਿੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ (California Division of Occupational 
Safety and Health, Cal/OSHA) ਿੇ ਹ ਿੱ ੂੰ ੂ ੇ  ਿੋ ੂੰਨ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਿਾਂ ਕਾਰਿਸਥਾਿਾਂ ਨਿਚ ਕੋਨਿਡ-19 ਪਰਤੀ ਿਰਕਰਾਂ ਿ ਹੋਣ ਿਾਲ੍ ਖਮਾਂ ਿੂ
ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਆਪਾਤਕਾਲ੍ੀਿ ਅਸਥਾਈ ਮਾਿਕ (Emergency Temporary Standards, ETS) ਲ੍ਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਿ ਨਿਿੱ ਥੇ 
ਿਰਕਰ Cal/OSHA ਦੇ ਐਰੋਸੋਲ੍ ਸਚਾਰਕ ਰੋਗ ਮਾਿਕ  ੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਿਹੀਂ ਹਿ। ETS ਦੇ ਤਨਹਤ, ਿੌ ਕਰੀਦਾਨਤਆਂ ਦੀਆਂ
ਨ਼ਿੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਕਾਰਿ-ਸਥਾਿ ਨਿਿੱਚ ਰੋਗ ਸੂੰਚਾਰ ਿੂੰ ੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿਨਿਧੀਆ ਂਿੂੰ ੂ
ਨਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਿ; ਨਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਿੇਂ ਮਾਮਨਲ੍ਆ ਂਦੇ ਿਾਪਰਣ 'ਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ; ਅਤੇ, ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ੍ਣ 'ਤੇ, 
ਤੁਰੂੰ ਤ ਦਖਲ੍-ਅੂੰ ਦਾ਼ਿੀ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਿੂੰ ੂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਿਿਤਕ ਨਸਹਤ ਅਥਆਰਟੀਆਂ ਿਾਲ੍ ਕੂੰ ਮ ਕਰਿ। ETS ਉਿਹ ਾਂ 
ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਿੂੰ ੂ ਕਿਰ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਿਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਇਿਹ ਾਂ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸੂੰ ਬੋਨਧਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਕਸੇ 
ਿੀ ਅਨਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿੂੰ ੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ ੈਨਿਿੱ ਥੇ ਿਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ, ETS ਦੁਆਰਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ 
ਬਣਾਈਆਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਹੋਰ ਿੀ ਲੋ੍ੜਾਂ ਿੂੰ ੂ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ETS ਦੁਆਰਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਿਿਤਕ ਨਸਹਤ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲ੍ਈ ਇਸਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਨਭਆਸਾਂ ਿੂੰ ੂ ਉਿਾਗਰ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html
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ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼਼਼ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿੂੰ ੂ ਸਮਰਨਥਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਮਿੋਰੂੰਿਿਕਾਰੀ 
ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕਾਂ ("ਪਾਰਕ" ਿਿੋਂ ਿਾਨਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਲ੍ਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੀਮ ਪਾਰਕਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਹਾ਼ਿਰੀ ਿੂੰ ੂ
ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿੋਖਮ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨਮਤ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। ਕਾਉਂਟੀ ਸਨਥਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦਾ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਲ੍ਈ, Blueprint for a Safer Economy (ਨ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਅਰਥ-ਨਿਿਸਥਾ ਲ੍ਈ ਖਰੜਾ) ਦੇਖ।ੋ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋ ਟ ਕਰੋ ਨਕ 
ਸਥਾਿਕ ਨਸਹਤ ਮਨਹਕਨਮਆ ਂਦੇ ਨ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੂੰ ਦਤ ਮਾਿਦੂੰ ਡ ਅਤੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸਮਾਪਿ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਿ।

• ਸਾਰੇ ਟੀਅਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ:

o ਨਿਹੜ  ਿ ਕਰੀਦਾਨਤਆ  ਦ  ਕਰਮਚਾਰੀ  ਮਿ ਰ ਿਿਕਾਰੀ  ਅਤ  ਥੀਮ  ਪਾਰਕਾਂ  ਨਿ ਚ  ਕ ਮ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਹਿ,  ਉਿ ਾਂ  ਿ   ਅਨਿਹੇ 
ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰ ਨਿਕਲ੍ਨਪਕ ਟਸੈਨਟ ਗ ਲ੍ਈ ਇ ਕ ਿਰਕਰ ਕੋਨਿਡ-19 ਟੈਸਨਟ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਸਤ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਦੂਿੇ ਿਰਕਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼, ਿਾਂ ਪਰਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਸ ਪਰਕ ਨਿ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਿ।  PCR ਿਾਂ  ਐਟ ੀਿਿ, 
ਿਰਕਰਾਂ/ਪਰਫਾਰਮਰਾਂ ਲ੍ਈ ਅਿਮਤੀ-ਯੋਗ ਰੋਗ-ਨਿਦਾਿ ਿਾਂਚਾਂ ਹਿ ਨਿਥੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਦਰਨਮਆਿ ਦਾ ਅਤਰਾਲ੍ ਸਤ 
ਨਦਿਾਂ ਤੋਂ ਿਧ ਿਹੀਂ ਹ ੁਦਾ।  ਨਿਹੜੇ ਿਰਕਰ ਅਨਿਹੇ ਕਾਰਿ-ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਿਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਿ ਨਿ ਥੇ ਨਪਛਲ੍ਾ ਟੈਸਟ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਪਛਲ੍ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਿ ਚ ਦਾ ਅ ਤਰਾਲ੍ ਸ ਤ ਨਦਿਾਂ ਤੋਂ ਿਧ ਹ ੁਦਾ ਹੈ, ਨਸਰਫ PCR ਟੈਸਟ ਹੀ ਅਿਮਤੀ-
ਯੋਗ ਹ ੁਦਾ ਹੈ।  
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▪ ਰੁਟੀਿ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰ ਟੈਸਨਟੂੰਗ ਨਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ੍ ਰਹੇ ਿਰਕਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਾਈ ਸਮਰਿੱਥਾ ਸੀਮਾ ਨਿਿੱਚ ਿਹੀਂ ਨਗਨਣਆ
ਿਾਂਦਾ। ਰੁਟੀਿ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰ ਟੈਸਨਟੂੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਿਾ ਲੈ੍ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਾਈ ਸਮਰਿੱ ਥਾ
ਸੀਮਾ ਨਿਿੱਚ ਨਗਨਣਆ ਿਾਿੇਗਾ।

o ਪੂਰੇ ਪਾਰਕ ਨਿ ਚ ਇਿਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਸੈਨਟ ਗਾਂ ਸਮਤ ਫੇਸ  ਕਿਨਰਗਸ  ਪਨਹਣਿਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ,
ਨਸਿਾਏ ਸਨਕਰਅ ਰੂਪ ਨਿ ਚ ਖਾਣ ਿਾਂ ਪੀਣ ਸਮੇਂ।  ਇਸਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲ੍ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿ  ਤੁਰ ਤ ਸਹੂਲ੍ਤ ਤੋਂ ਹਟਾ 
ਨਦਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  CDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ  ਨਿਚ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਨਕਸੇ ਿੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦਓ। 
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o ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਤੇਰ ਨਿ ਚ ਨਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਫੇਸ ਕਿਨਰ ਗ ਦੇ ਿਾਲ੍ ਪਰਫਾਰਮ ਿਾਂ ਕ ਮ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਉਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਫੇਸ ਕਿਨਰ ਗ ਪਨਹਣਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਿਦੋਂ ਅਨਿਹੇ ਕਾਰਿ ਿਾਸਤਿ ਨਿ ਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ 
ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਿ ਨਕ (1) ਬਗੈਰ-ਮਾਸਕ ਿਾਲ੍ਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਿਾਂ ਿਰਕਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘ ਟੋ-ਘ ਟ ਛੇ ਫ ੁਟ 
ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹ,ੈ ਿਾਂ (2) ਬਗੈਰ-ਮਾਸਕ ਿਾਲ੍ ਸਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਿਾਂ ਿਰਕਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਅਨਿਹਾ ਿਰਕਰ, ਿੋ ਉਿ ਾਂ 
ਲ੍ਕਾਂ ਦੇ ਸਪਰਕ ਨਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਯਨਮਤ ਰੂਪ ਨਿਚ ਕੋਨਿਡ-19 ਲ੍ਈ ਹਫਤੇ ਨਿਚ ਦੋ ਿਾਰ ਟਸੈਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ 
(PCR ਿਾਂ  ਐਟ ੀਿਿ,  ਪਰਫਾਰਮਰਾਂ  ਿਾਂ  ਿਰਕਰਾਂ  ਦੀ  ਰਟ ੀਿ  ਟ ਸਨਟ ਗ  ਲ੍ਈ  ਅਿਮ ਤੀ-ਯੋਗ ਰੋਗ-ਨਿਦਾਿ ਿਾਲ੍ ਟੈਸਟ  

ਹਿ)।  
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o ਨਸਰਫ ਪਰਦੇਸ਼-ਅੂੰ ਦਰ ਨਿਨ਼ਿਟਰ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਨਟਕਟ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਪਰਣਾਲ੍ੀਆਂ ਸਮਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਚਾਰਾਂ
'ਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲ੍ਗਾਈ ਿਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਿ ੋਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾਏ ਨਕ ਮਹੇਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਨਟਕਟ-ਸਬੂੰ ਧੀ
ਲੋ੍ੜਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੇਹਮਾਿ ਪਾਰਕ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਟਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਪਾਰਕ ਆਪਰਟੇਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿੀ ਹੋਏਗੀ ਨਕ ਪਾਰਕ ਨਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੌਰਾਿ ਮੇਹਮਾਿ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਿੱ ਚ 3 ਤੋਂ
ਿਧ ਪਨਰਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਮੇਹਮਾਿ ਅਤੇ ਮੇਹਮਾਿ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰਲੇ੍

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-September_2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

  

  

 

  

  
 

  
 

  

 

  

 

 

  
   

  

  

    
  

 

   
 
   

   
  

 

ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਹਿ।

o ਇਿਡੋਰ ਝੂਨਲ੍ਆਂ ਿੂੰ ੂ 15 ਨਮੂੰ ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੀਨਮਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

o ਸਾਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਸਰਫ਼ ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਨਟੂੰ ਗਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਲ੍ਿੱ ਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਿਿੱ ਖੋ-ਿਿੱ ਖਰੇ ਪਨਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਹਮਾਿ
ਿਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਤਾਰ ਨਿਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।

o ਨਿਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹਏੋ ਇਿੱ ਕ ਪਨਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਿੱਕੋ ਿਾਹਿ ਨਿਿੱਚ ਬੋਰਡ ਹੋਣ। ਿਿੱਖ-ਿਿੱ ਖ ਪਨਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਛੇ
ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹਿ।

o ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋ੍ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਿ ਲ੍ਈ, ਲੋ੍ੜ ਮਤੁਾਬਕ, ਸੀਟਾਂ ਿੂੰ ੂ ਲੋ੍ਡ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿੂੰ ੂ ਸਮਾਯੋਨਿਤ
ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਹਰ ਦੂਿੇ ਰਾਈਡ ਿਾਹਿ ਿਾਂ ਿਾਹਿ ਪੂੰ ਕਤੀ ਨਿਿੱ ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋਿੇਗਾ, ਅਨਿਹਾ ਰਾਈਡ 'ਤੇ
ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਿੂੰ ੂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ ਤਾਂ ਿੋ ਪਨਰਿਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਆਨਦ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ
ਰਿੱ ਖੀ ਿਾਏ।

o ਿੋ ਟ: ਸੀਟਾਂ ਿੂੰ ੂ ਲੋ੍ਡ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿੂੰ ੂ ਸਮਾਯੋਨਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਈਡ ਓਪਰੇਟਰ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ
ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਏਗਾ ਨਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੋ੍ਡ ਦਾ ਨਿਭਾਿਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਲੋ੍ਡ/ਸੂੰ ਤੁਲ੍ਿ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

o ਨਿਿੱ ਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕੋਈ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਦੇ
ਗੁਆਚ ਿਾਣ ਦੀ ਿਿੱ ਡੀ ਘਟਿਾ ਿੂੰ ੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਡ ਿਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਨਦਓ।

o ਨਿਹੜੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਨਕਸੇ ਰਾਈਡ ਿਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਆਪਣੀ ਫਸੇ ਕਿਨਰੂੰ ਗ ਗੁਆ ਨਦੂੰ ਦੇ ਹਿ ਤਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਫੇਸ
ਕਿਨਰੂੰ ਗ ਉਪਲ੍ਬਧ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ।

o ਸਮਾਈ ਸੀਮਾਿਾਂ, ਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਾਈ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਨਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਿ। ਿੇ ਕੁਿੱ ਲ੍ ਫੈਕਲ੍ਟੀ ਲ੍ਈ ਫਾਇਰ
ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਈ ਸੀਮਾ ਉਪਲ੍ਬਧ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਨਟੂੰ ਗ ਨਡ਼ਿਾਈਿ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍, ਘਟਾਈ
ਗਈ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਿੂੰ ੂ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ।

o ਪਾਰਕ ਵਿਵ਼ਿਟਰਾਂ ਿੰ ਵਸਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਭੋਿਿ ਕਰਿ ਿਾਲੇ੍ ਸਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਅਿੁਮਤੀ ਨਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ
ਹੈ। ਨਰਆਇਤ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਿਾਲ੍ ਿਾਧੂ ਮਿੋ ਿੀਤ ਅਤੇ ਛਾਇਆਦਾਰ ਭੋਿਿ ਕਰਿ ਿਾਲੇ੍ ਸਥਾਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਕਤਾਰ
ਨਿਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ ਿਾਂ ਝੂਨਲ੍ਆਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ, ਨਸਿੇ ਮੈਨਟਕ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਸਮੇਤ, ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰਿ ਦੌਰਾਿ ਭੋਿਿ
ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪੇਅ ਲੈ੍ਣ ਦੀ ਇ਼ਿਾ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਮਿੀ – ਕਾਫੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ – ਟੀਅਰ 1
ਬੂੰ ਦ

ਲਾਲ – ਕਾਫ਼ੀ – ਟੀਅਰ 2
• ਪਾਰਕਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਿਨ਼ਿਟਰਾਂ ਲ੍ਈ ਅਨਧਕਤਮ 15% ਸਮਰਿੱ ਥਾ 'ਤੇ ਸੀਨਮਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।
• ਨਸਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ – ਨਕਸੇ ਿੀ ਅੂੰਦਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿੂੰ ੂ ਨਮਲ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਨਧਕਤਮ 10 ਲੋ੍ਕਾਂ ਿਾਂ 3 ਪਨਰਿਾਰਕ

ਸਮੂਹਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।



 

  
  
    

 

   
  
  
  
   

   

    
  
  
   
   

   
 

  
    

 
 

  

  

  

   

   

 

  

   

 

• ਇਿਡੋਰ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਅਨਧਕਤਮ 15% ਤਕ ਸੀਮਤ
• ਇਿਡੋਰ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਿੋਿ ਿਹੀਂ
• ਚਿੱਲ੍ ਕੇ ਨਟਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਇ਼ਿਾਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਉਣ ਲ੍ਈ

ਨਟਕਟ ਖਰੀਦਣ ਿਾਲੇ੍ ਦਾ ਪਰੂਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਫ਼ੋਿ ਿੂੰ ਬਰ ਸਮੇਤ) ਲੈ੍ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰ ਤਰੀ – ਦਰਵਮਆਿਾ – ਟੀਅਰ 3
• ਪਾਰਕਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਿਨ਼ਿਟਰਾਂ ਲ੍ਈ ਅਨਧਕਤਮ 25% ਸਮਰਿੱ ਥਾ 'ਤੇ ਸੀਨਮਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।
• ਇਿਡੋਰ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਅਨਧਕਤਮ 25% ਤਕ ਸੀਮਤ
• ਇਿਡੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਭੋਿਿ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਅਨਧਕਤਮ 25% ਤਕ ਸੀਮਤ
• ਚਿੱਲ੍ ਕੇ ਨਟਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਇ਼ਿਾਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਉਣ

ਲ੍ਈ ਨਟਕਟ ਖਰੀਦਣ ਿਾਲੇ੍ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਾਂ ਅਤ ੇਸੂੰ ਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਫ਼ੋਿ ਿੂੰ ਬਰ ਸਮੇਤ) ਲੈ੍ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੀਲਾ – ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ – ਟੀਅਰ 4
• ਪਾਰਕਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਿਨ਼ਿਟਰਾਂ ਲ੍ਈ ਅਨਧਕਤਮ 35% ਸਮਰਿੱ ਥਾ 'ਤੇ ਸੀਨਮਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।
• ਇਿਡੋਰ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਅਨਧਕਤਮ 25% ਤਕ ਸੀਮਤ
• ਇਿਡੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਭੋਿਿ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਅਨਧਕਤਮ 50% ਤਕ ਸੀਮਤ
• ਚਿੱਲ੍ ਕੇ ਨਟਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਇ਼ਿਾਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਉਣ

ਲ੍ਈ ਨਟਕਟ ਖਰੀਦਣ ਿਾਲੇ੍ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਾਂ ਅਤ ੇਸੂੰ ਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਫ਼ੋਿ ਿੂੰ ਬਰ ਸਮੇਤ) ਲੈ੍ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਟੀਅਰ ਸਨਥਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦਾ ਅਿੱ ਪਡਟੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ, Blueprint for a Safer Economy (ਨ਼ਿਆਦਾ 
ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਅਰਥ-ਨਿਿਸਥਾ ਲ੍ਈ ਖਰੜਾ) ਦੇਖੋ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋ ਟ ਕਰੋ ਨਕ ਸਥਾਿਕ ਨਸਹਤ ਮਨਹਕਨਮਆਂ ਦੇ ਨ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੂੰ ਦਤ
ਮਾਿਦੂੰ ਡ ਅਤੇ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸਮਾਪਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸਥਾਿਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਓ।

ਿੋ ਟ: ਿੋਖਮ ਿੂੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ ਉਦਯੋਨਗਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਮਿੋ ਰੂੰ ਿਿ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਿਿੱ ਚ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ੍ ਪਨਹਲ੍ੂ ਅਤ ੇਸੇਿਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹਿ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਸੂੰਚਾਲ੍ਿਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਨਹਲ੍ੂਆ ਂ'ਤੇ ਢੁਕਿੇਂ 
ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਿੂੰ ੂ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿੀ ਹੋਏਗੀ, ਿੇਕਰ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਨਿਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ 
ਲੋ੍ੜੀਂਦਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਿਹੇ ਸੂੰਚਾਲ੍ਿਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨਿਮਿਨਲ੍ਖਤ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ:

• ਬਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ

• ਿਾਈਿਰੀਆਂ ਬਰੂਰੀ਼ਿ, ਅਤ ੇਨਡਸਨਟਲ੍ਰੀਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ

• ਉਪਹਾਰ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਿ ਓਪਰੇਸ਼ਿ (ਪਰਚੂਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇਖੋ)

• ਹੋਟਲ੍ ਅਤੇ ਲੋ੍ਨਿੂੰਗ (ਹੋਟਲ੍, ਲੋ੍ਨਿੂੰਗ, ਅਤੇ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਕਰਾਏ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇਖੋ)

• ਪਨਰਿਾਰਕ ਮਿੋ ਰੂੰ ਿਿ ਕੇਂਦਰ, ਨਮਿੀਏਚਰ ਗੋਲ੍ਫ ਅਤੇ ਆਰਕੇਡਸ ਸਮੇਤ (ਪਨਰਿਾਰਕ ਮਿੋ ਰੂੰ ਿਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇਖੋ)

• ਇੂੰ ਟਰਐਕਨਟਿ ਪਰਦਰਸ਼ਿੀਆ ਂ(ਨਚੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਅਿਾਇਬ ਘਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇਖੋ)

• ਆਉਟਡੋਰ ਸੀਟਾਂ ਿਾਲ੍  ਲ੍ਾਈਿ ਕਾਰਿਕਮ ਅਤ ੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਾਂ ਸਬ ਧੀ ਨਿ ਰਦੇਸ਼ਿ ਰ ੂੰੇ

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-bars--pa.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-wineries--pa.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-retail--pa.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-hotels-lodging-rentals--pa.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-family-entertainment--pa.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-family-entertainment--pa.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-zoos-museums--pa.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-live-performances--pa.pdf


 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 
 

   
 

  
   

 
  

o ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਿਾਰਡਰੋਬ ਸਬੰ ਧੀ ਵਿਚਾਰ

o ਸੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮਰ

o ਅਨਭਆਸਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਚਾਰ

o ਕਾਸਨਟੂੰ ਗ ਅਤੇ ਆਡੀਸ਼ਿ

o ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਿ ਨਮਿੱਲ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟ ਨਡ਼ਿਾਈਿ

o ਨਦਰਸ਼, ਆਿਾ਼ਿ, ਪਰੋਪਸ, ਨਰਨਗੂੰਗ, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਭਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਲ੍ਾਈਨਟੂੰਗ

o ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਿਾਰਡਰੋਬ

• ਟਰੈਮ਼ਿ, ਸ਼ਿੱ ਟਲ੍ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਿਾਿਾਈ (ਿਿਤਕ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਯਾਤਰੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਆਿਾਿਾਈ, ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨਸਟੀ
ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ੍ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ)

o ਿਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨ਼ਿੂੰ ਮਿੇਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਸ਼ਿੱ ਟਲ੍ ਸੇਿਾ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।

• ਮੈਦਾਿ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ੍, ਰਖਿਾਲ੍ੀ ਸਿੇਾਿਾਂ (ਸੀਮਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਕਸ ੇਿੀ ਸੂੰ ਨਿਧਾਨਿਕ, ਨਿਯਾਮਕ ਿਾਂ ਨਫਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾ਼ਿੀ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਿੂੰ ੂ
ਰਿੱ ਦ ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਅਸਨਕਰਅ ਕਰਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੂੰਪੂਰਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਕਾਉਂਟੀ ਨਸਹਤ ਆਰਡਰ 
ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਹ ਨਕਸ ੇਿੀ ਮੌਿੂਦਾ ਸਰੁ ਿੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਿਾਲ੍ ਿੁੜੀ ਨਿਯਾਮਕ ਼ਿਰਰੂਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲ੍ ਹੈ, ਨਿਿੇਂ 
Cal/OSHA ਦੀ ਲੋ੍ੜ।1 ਿਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼/ਸਥਾਿਕ ਆਰਡਰਾਂ ਨਿਿੱਚਲ੍ੀਆਂ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਿੱ ਪਡੇਟ
ਰਹੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਿਾਰੀ ਹੈ। Cal/OSHA ਨਿਿੱ ਚ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ Cal/OSHA COVID-19 ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਤੇ 
ਸੂੰ ਸਾਧਿ ਿੈਬ ਪੇ਼ਿ ਉੱਤੇ ਿਧੇਰੇ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਿ। CDC ਨਿਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿੌ ਕਰੀਦਾਨਤਆਂ ਲ੍ਈ ਅਨਤਨਰਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਮੌਿੂਦ ਹਿ।

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--pa.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--pa.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-limited-services--pa.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html


 

 

   
 

  

 
  

 

 
 

   
 

 

 
    

   
   

          
            

 
     

 
    

         

  

ਫੇਸ ਕਿਵਰੰਿਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਿਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ (CDPH) ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਸਲ੍ਾਹ ਲ੍ਓ, 
ਨਿਸ ਨਿਿੱ ਚ ਿਿਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲ੍ਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆ ਂਸਾਰਿਿਨਿਕ ਅਤੇ 
ਕਾਰਿਸਥਾਿ ਸੈਨਟੂੰ ਗਾਂ 'ਤੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰ ਗਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ੍ੜਾਂ ਅਤੇ 
ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਸੂੰ ਪੂਰਣ ਿੇਰਿੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਿਿੱ ਚ ਪਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਿਸ ਿੂੰ ੂ ਤਾ਼ਿਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 
'ਤੇ ਿਾਂਨਚਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ, CDPH ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰ ਗ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧ ਨਿਿੱ ਚ ਪਰਭਾਿੀ ਅਨਭਆਸਾਂ ਉੱਤੇ 
ਸਲ੍ਾਹ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸਥਾਿ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੋਿਰਾਮ
ਨਿਿੇਂ ਨਕ Cal/OSHA ਕੋਨਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਮਾਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ੍ੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਿ ਕਰੀਦਾਨਤਆ  ਿ    ਇ ਕ  ਨਲ੍ਖਤੀ  ਕਨਿਡ-
19 ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿ  ਸਥਾਨਪਤ, ਲ੍ਾਗੂ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿ ਾਂ ਦੇ 
ਅਨਧਕਾਰਤ ਪਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਯੂਿੀਅਿ) ਲ੍ਈ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਏ।  ਇਿ ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਲ੍ੜਾਂ ਅਤੇ 
ਛੋਟਾਂ, ਮਾਡਲ੍ ਕੋਨਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਿਕਰਮਾਂ ਲ੍ਈ ਖਾਨਕਆਂ,  ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪ ੁਛੇ ਿਾਣ ਿਾਲ੍ ਸਿਾਲ੍ਾਂ ਸਮੇਤ 
ਸ ਪੂਰਣ ਿੇਰਿੇ ਹੇਠਲ੍ 

ਂ ੂੰ ੂ ਿੱ ੋੌ
ੂੰ ੂ ਹ

ਹ ੋ
ਿੱ ੇ

ੂੰ ੇ ਨਲ੍ੂੰ ਕ 'ਤੇ ਪਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ਹਿਾਨਲ੍ਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਲ੍ਈ ਸਮੇਂ-
ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੋਿ-ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
ਿੌ ਕਰੀਦਾਨਤਆਂ ਿਾਸਤੇ ਰੋਗ-ਫੈਲ੍ਾਅ ਅਤੇ ਨਿਆਪਕ ਰੋਗ-ਫੈਲ੍ਾਅ ਲ੍ਈ Cal/OSHA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਿੀ ਪਾਲ੍ਣਾ 
ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਿਸ ਨਿਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਕੋਈ ਿੀ ਸਬੂੰਧਤ ਟੈਸਨਟੂੰਗ ਲੋ੍ੜਾਂ ਅਤੇ ਨਰਪੋਰਨਟੂੰਗ ਲੋ੍ੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ 
ਹਿ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਨਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਨਖਆ ਲ੍ਈ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਰੋਗ-ਫੈਲ੍ਾਅ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ੍ ਸਿਾਲ੍ਾਂ
ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

CDPH ਦੀ ਕਾਰਿ-ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 'ਤੇ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਿੂੰ ੂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਰੋਗ-ਫੈਲ੍ਾਅ ਨਿਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ, ਇਸ
ਿਾਲ੍ ਸਬੂੰ ਧਤ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀਆਂ ਨਰਪੋਰਨਟੂੰ ਗ ਲੋ੍ੜਾਂ ਦੇਖ।ੋ

ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਵਿਯੰ ਤਰਣ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਕਰੀਵਿੰ ਿ
Cal/OSHA ETS ਇਹ ਲੋ੍ੜਦੇ ਹਿ ਨਕ ਿੌ ਕਰੀਦਾਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਲ੍ਿੱ ਛਣਾਂ ਿਾਲੇ੍ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੂੰ ਗ 
ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਿੱ ਲ੍ ਪਰਤੀਨਕਨਰਆ ਕਰਿ ਿਾਲੇ੍ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਇਿੱ ਕ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਿ 
ਦੇ ਿਾਲ੍-ਿਾਲ੍ ਕੋਨਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਨਹਿੱ ਨਸਆਂ ਦੇ ਲ੍ਾਗੂਕਰਿ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਅਕਤੀਗਤ
ਨਿਯੂੰਤਰਣ ਮਾਿਦੂੰਡਾਂ ਿੂੰ ੂ ਸੂੰ ਬੋਨਧਤ ਕਰਿ। ਇਹਿਾਂ ਲੋ੍ੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿੇਰਨਿਆਂ ਲ੍ਈ ਇਸ ਿਾਲ੍ ਿੁੜੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੇਖੋ।

ETS ਅਧੀਿ ਲੋ੍ੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ, ਿੌ ਕਰੀਦਾਨਤਆਂ ਿੂੰ ੂ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ਤ:ੇ 

• ਉਨਚਤ ਉਪਾਅ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਨਿਸ ਨਿਿੱ ਚ ਆਮ ਿਿਤਾ ਿੂੰ ੂ ਸੂੰ ਬੋਧਿ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਘੋਸ਼ਣਾਿਾਂ, ਰਣਿੀਤਕ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205_1.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205_2.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205_1.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205_1.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#outbreaks
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx


 

  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਅਤੇ ਨ਼ਿਆਦਾ ਨਦਖਣ ਿਾਲੇ੍ ਸਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਿਾਲੇ੍ ਸਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਸੂੰ ਕਤੇ 
ਲ੍ਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ, ਤਾਂ ਿ ੋਿਿਤਾ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਯਾਦ ਦਿਾਇਆ ਿਾਏ ਨਕ ਉਿਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਤਦ ਫੇਸ 
ਕਿਨਰੂੰ ਗ ਪਨਹਣਿਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਿੀ ਉਹ ਖਾ ਿਾਂ ਪੀ ਿਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਿ (ਿੇਕਰ ETS ਿਾਂ CDPH ਦੇ 
ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰ ਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਿਾ ਨਦਿੱ ਤੀ ਿਾਏ), ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ, ਆਪਣੇ
ਮੂੂੰ ਹ ਿੂੰ ੂ ਿਾ ਛਹੂਣ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 20 ਸਨਕੂੰ ਟ ਲ੍ਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਾਲ੍ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਿੂੰ ੂ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਧੋਣ, 
ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈ਼ਿਰ ਿਰਤਣ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• CDPH ਸੂੰ ਚਾਰਿ ਦੇ ਿੋਖਮ ਿਾਂ ਦੂਿੇ ਨਸਹਤ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਿੋਖਮਾਂ ਿੂੰ ੂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ ਨਿਮਿਨਲ੍ਖਤ
ਅਨਤਨਰਕਤ ਮਾਿਦੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

o ਨਿਹੜੇ ਮੇਹਮਾਿ ਿਾਂ ਗਰਾਹਕ ਬੀਮਾਰ ਹਿ ਿਾਂ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਲ੍ਿੱ ਛਣ ਨਦਖਾ ਰਹੇ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਘਰ
ਰਨਹਣ ਲ੍ਈ ਪਰਨੇਰਤ ਕਰੋ।

o ਗਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿਿੱਿੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਿੂੰ ੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਸਾਧਿ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਿਿੱ ਚ ਨਟਸ਼ੂ, ਬਗੈਰ-
ਸਪਰਸ਼ ਿਾਲੇ੍ ਕੂੜੇਦਾਿ, ਹਿੱ ਥਾਂ ਿੂੰ ੂ ਧੋਣ ਿਾਲੇ੍ ਸਾਬਣ, ਹਿੱ ਥ ਧਣੋ ਲ੍ਈ ਢੁਕਿਾਂ ਸਮਾਂ, ਅਲ੍ਕਹੋਲ੍-ਅਧਾਰਤ
ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈ਼ਿਰ, ਅਤੇ ਿਰਤਕੇ-ਸੁਿੱ ਟਣ ਯੋਗ ਤੌਲ੍ੀਏ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋਣਗ।ੇ

o ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਿਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲ੍ਈ ਨਿਿੱ ਥੇ ਿਰਤ-ਕੇ-ਸੁਿੱ ਟਣ ਯੋਗ ਦਸਤਾਿੇ ਇਿੱ ਕ ਸਹਾਇਕ
ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਿਿੇਂ ਿਦੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਛੂਹੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ
ਿੂੰ ੂ ਫੜਹ ਰਹੇ ਹ।ੋ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx


 

 
 

 

 
 

  

   
 

 
        

  
  

 

 

 

   

   

  
         

   
 

  

 

 

 

  

ਹਿਾਦਾਰੀ
• ਇਿਡੋਰ ਨਿਿੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਲ੍ਿ ਲ੍ਈ ਅਿੁਮਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲ੍ਈ CDPH ਅਤੇ Cal/OSHA ਅੂੰ ਤਨਰਮ ਹਿਾਦਾਰੀ,

ਨਫਲ੍ਟਰੇਸ਼ਿ, ਅਤੇ ਹਿਾ ਦੀ ਕਿਾਲ੍ਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਿਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਇਿਡੋਰ ਸੈਨਟੂੰ ਗਾਂ ਨਿਿੱ ਚ
ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਿੂੰ ੂ ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ Cal/OSHA ਕੋਨਿਡ-19 ETS ਨਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ੍
ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋ੍ੜਾਂ ਿੂੰ ੂ ਿੀ ਸੂੰ ਬੋਨਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਹਿਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਨਿਸਤਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ CDC ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੈ।

ਸਫ਼ਾਈ, ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ -ਿਾਸ਼ਿ ਕਰਿ ਸਬੰ ਧੀ ਪੋਰਟੋਕੋਲ
• ਿੌ ਕਰੀਦਾਨਤਆਂ ੂੰ ੂ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਤਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋ -ਿਾਸ਼ਿ ਪਰਨਕਨਰਆਿਾਂ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਿੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿਿ ੌ ਗਾਣੂ 

ਨਿਿੇਂ Cal/OSHA ਕੋਨਿਡ-19 ETS ਨਿਿੱ ਚ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਹਿ। ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਿਾਸ਼ਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ੍
ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿ ੋਿਰਕਰਾਂ ਲ੍ਈ ਕਈੋ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ।

• CDPH ਨਿਰਦ ਸ਼ਿ, ETS ਦੇ ਅਧੀਿ ਲ੍ ੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ ਨਕਸੇ ਿਾਧੂ ਲ੍ ੜਾਂ ਿ ਲ੍ਾਗੂ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ।   ੇ ੋ ੋ ੂੰ ੂ

• CDPH ਸੂੰ ਚਾਰਿ ਦੇ ਿੋਖਮ ਿਾਂ ਦੂਿੇ ਨਸਹਤ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਿੋਖਮਾਂ ਿੂੰ ੂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ ਨਿਮਿਨਲ੍ਖਤ ਅਨਤਨਰਕਤ
ਮਾਿਦੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

o ਲ੍ੀਨਿਓਨਿਰੇਸ ਰੋਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ੍ ਿੁੜੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਿੋਖਮ ਿੂੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ
ਲ੍ਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੋ ਨਕ ਸਾਰੀਆ ਂਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਪਰਣਾਲ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਚਰ (ਨਿਿੇਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ੍ ਫੁਹਾਰੇ, ਸਿਾਿਟੀ
ਫੁਹਾਰੇ), ਲ੍ੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਦੇ ਬੂੰ ਦ ਰਨਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਲ੍ਈ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਹਿ।

o ਿਰਕਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਫਟ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਨਭਆਸਾਂ ਿੂੰ ੂ ਲ੍ਾਗ ੂਕਰਿ ਲ੍ਈ ਸਮਾਂ ਨਦਓ।
ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌ ੌ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ੂੰ ਮੇ ਂ ਦੇ ਤੌ ੇ ਸਾਫ਼਼਼ ਰਾਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿ ਨ਼ਿ ਿਾਰੀਆ ਰ 'ਤ -ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ
ਕਾਰਿ ਸਪੋੌਂ । ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਿਿੱ ਧ ਰਹੀ ਮੂੰਗ ਨਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲ੍ਈ, ਲੋ੍ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਤੀਿੀ ਨਧਰ ਦੀਆਂ
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਿ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਕੂੰ ਪਿੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲ੍ਪ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ।

o ਿੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੈਂਡਸ-ਫਰੀ ਨਡਿਾਈਸਾਂ ਿੂੰ ੂ ਲ੍ਗਾਓ, ਨਿਹਿਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਮੋਸ਼ਿ ਸੈਂਸਰ ਲ੍ਾਈਟਾਂ, ਸੂੰ ਪਰਕ-ਰਨਹਤ
ਭੁਗਤਾਿ ਪਰਣਾਲ੍ੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਨਟਕ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟਾਉਲ੍ ਨਡਸਪੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਟਾਈਮਕਾਰਡ ਨਸਸਟਮ
ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਿ।

o ਗਰਾਹਕਾਂ ਿੂੰ ੂ ਡੈਨਬਟ ਿਾਂ ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਸਾਈਿੇ ਿ
ਦੁਆਰਾ।

o ਕੀਟਾਣ-ੂਿਾਸ਼ਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਿੂੰ ੂ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਾਤਾਿਰਣ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਰਿੱ ਨਖਆ ਏਿੂੰ ਸੀ (EPA)-ਪਰਮਾਨਣਤ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


 

 

   

 
   

 

    

     

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

ਨਦਿੱ ਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਨਖਲ੍ਾਫ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਪਰਮਾਨਣਤ ਉਤਪਾਦ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰੋ। EPA ਦੀ “N” ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਨਦਿੱ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿੂੰ ੂ ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਿਹ ਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਹਾਈਡਰੋਿਿ 
ਪੇਰੋਕਸਾਈਡ (3% ਤੋਂ ਤੇ਼ਿ ਿਹੀਂ) ਿਾਂ ਈਥਾਿੋ ਲ੍ (ਇਥਾਈਲ੍ ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍) ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਿਹ ਾਂ ਨਿਿੱ ਚ 
ਪੇਰੋ਼ਿਾਈਸੇਨਟਕ ਏਨਸਡ ਿਾਂ ਪੇਰਾਸੇਨਟਕ ਏਨਸਡ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਅਨਿਹੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਕ ਚੁਣੋ ਨਿਿਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਦਮਾ ਦੇ ਸਨਕਰ ਿੱ ੂੰ ੂੰ ਿੱ ਅ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟ ਸਭਾਿਿਾ ਹਦੁੀ ਹੈ। “N” ਸਚੂੀ 'ਤੇ ਨਦਤੇ ਅਨਿਹੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ 
ਬਚੋ ਨਿਸ ਨਿਿੱਚ ਅਸਥਮਾਿੇਿਸ, ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਬਲ੍ੀਚ (ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ੍ਰਾਈਟ) ਿਾਂ ਚਾਰ ਨਹਿੱ ਨਸਆ ਂਿਾਲ੍ਾ 
ਅਮੋਨਿਅਮ ਕੂੰ ਪਾਉਂਡ (ਨਿਿੇਂ ਬੇਂ਼ਿੈਲ੍ਕੋਨਿਅਮ ਕਲੋ੍ਰਾਈਡ) ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋਣ। ਕਲੈ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਿਿਤਕ ਨਸਹਤ 
ਨਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਮਾ-ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸਫ਼ਾਈ ਤਕਿੀਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਚਤ
ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੰ ੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ।

ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼
• ਕੋਵਿਡ-19 ਿੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣਾ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।

• ਿ ਕਰੀਦਾਨਤਆ  ਿ    ਿਰਕਰਾਂ  ਅਤ  ਹੋ ਰਿਾਂ  ਨਿਅਕਤੀਆ   ਦ  ਨਿਚ   ਘ ਟ  -ਘ ਟ ਛੇ ਫ ੁਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਬ ਧ
ਨਿ ਚ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਅਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆਿਾਂ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਿੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ, ਨਿਿੇਂ ਨਕ  Cal/OSHA

ਂ ੂੰ ੂ ੇ ਂ ੇ ਿੱ ਿੱ ੋ ਿੱ ਿੱ ੂੰੌ
ਿੱ  ਕੋਨਿਡ-19 

ਰੋਕਥਾਮ ETS  ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਹਿ। ਿਧਰੇੇ ਿੇਰਿੇ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ Cal/OSHA ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਾਣ 
ਿਾਲੇ੍ ਸਿਾਲ੍ਾਂ ਨਿ ਚ ਦਖੇੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।  ਿੱ

• CDPH ਸੂੰ ਚਾਰਿ ਦੇ ਿੋਖਮ ਿਾਂ ਦੂਿੇ ਨਸਹਤ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਿੋਖਮਾਂ ਿੂੰ ੂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ ਨਿਮਿਨਲ੍ਖਤ ਅਨਤਨਰਕਤ
ਮਾਿਦੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

o ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੰ ੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਮੀਨਟੂੰ ਗਾਂ ਿਾ ਕਰੋ ਅਤੇ, ਿ ੇਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਿ, ਤਾਂ
ਇਿਹ ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਿਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦੇ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਂ
ਨਿਖੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਮੀਨਟੂੰਗਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

o ਿਦੋਂ ਸੂੰ ਭਿ ਹਿੋੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੰ ੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਨਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲ੍ਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਇਿੱ ਕੋ
ਪਰਿੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਿਿੱ ਖਰਾ ਨਿਕਾਸ-ਦੁਆਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ।

o ਨਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿੂੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਨਿਿੱ ਥ ੇਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਸਹਾਇਕ
ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ, ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਸ਼ੈਲ੍ਨਫੂੰਗ ਅਤੇ ਬੁਲੇ੍ਨਟਿ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਪਤ ਕਰੋ। ਿਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹਿੋੇ, ਨਡਲ੍ੀਿਰੀਆਂ
ਲ੍ਈ ਸੂੰ ਪਰਕ-ਰਨਹਤ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

o ਨਿਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹਏੋ, ਸ਼ੇਡ ਕਿਨਰੂੰਗ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬੂੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੇ ਿਾਲ੍ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ਰਾਮ ਖੇਤਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ ਿੋ
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੰ ੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ।

ਦਾਖ਼ਲੇ, ਪਰਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਅਵਤਵਰਕਤ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ਾਂ
• ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਪਾਰਨਕੂੰ ਗ, ਪਰਿੇਸ਼, ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲ੍ਿੱ ਗੇ ਹੋਣ, ਨਿਗਰਾਿੀ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹੋਣ,

ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੰ ੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਕਾਿਨਫਗਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਿਾਂ ਇਕਿੱ ਠ ਿਾ ਹੋਏ।

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.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#controls
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#controls


 

 

 
  

 

  
  

 

 
 

 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 
   

• ਿੈਂਨਡੂੰ ਗ, ਬੈਗ ਦੀ ਿਾਂਚ, ਅਤ ੇਨਟਕਟ ਸਕੈਿ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲ੍ਾਈਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸਨਮਆਂ 'ਤੇ
ਪਰਿੇਸ਼ ਿੂੰ ੂ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਿਰਚੁਅਲ੍ ਕਤਾਰ, ਨਮਸਾਲ੍ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ,
ਲ੍ਾਈਿ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਤਕ ਮੀਟਰਡ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਨਟਕਟ ਿਾਲੇ੍ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ੍ ਕਰਿ ਿੂੰ ੂ ਅਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਬੈਨਰਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਕਰੋ, ਨਿਿੇਂ
ਪਲੇ੍ਕਨਸਗਲ੍ਾਸ। ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੰ ੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਨਕਿੱਥੋਂ ਲ੍ਾਈਿ ਲ੍ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ
ਬਾਰੇ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਦਓ।

• ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਨਿਿੱਚਬੈਕ ਲ੍ਾਈਿਾਂ/ਕਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲੇ੍ਕਨਸਗਲ੍ਾਸ ਨਡਿਾਈਡਰ ਲ੍ਗਾਓ, ਨਿਸ ਨਿਿੱਚ ਨਿਨ਼ਿਟਰਾਂ
ਦਰਨਮਆਿ ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਛੇ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੰ ੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਪਰਿੇਸ਼, ਨਸਕਊਨਰਟੀ, ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ੍
ਲ੍ਈ ਕਤਾਰਬਿੱ ਧ ਸਥਾਿ, ਿਾਂ ਸਨਿਿੱ ਚਬੈਕ ਲ੍ਾਈਿਾਂ/ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਗ ਸਥਾਿ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਿ।

• ਇਿੱ ਕ ਿਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਆ ਿਾਣ 'ਤੇ, ਲ੍ਾਈਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ (ਆਪਣੀ ਨਿਨ਼ਿਟ ਤੋਂ
ਪਨਹਲ੍ਾਂ) ਆਿਲ੍ਾਈਿ ਿਾਂ ਐਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਿ-ਸਾਈਟ ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ ਿੂੰ ੂ ਿਧਾਿਾ
ਨਦਓ। ਨਿਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਏ, ਕਾਗ਼ਿ ਦੀਆ ਂਨਟਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਨਿਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਸਕੈਿ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਿਰਕਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ
ਫੜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ ਨਕ ਕੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸਕਊਨਰਟੀ ਸਕਰੀਨਿੂੰ ਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਲ੍ਫ-ਸਰਨਿਸ
ਬੂਥ 'ਤੇ ਮੇਹਮਾਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।

• ਸਭ-ਸੂੰਮਨਲ੍ਤ ਪੈਕੇਿ ਡੀਲ੍ਾਂ/ਕਲ੍ਾਈ-ਬੈਂਡ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ 'ਤੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰ ੋਿ ੋਪਾਰਕ ਅੂੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲੇ੍,
ਪਾਰਨਕੂੰ ਗ, ਅਤੇ ਨਰ਼ਿਰਿ ਕੀਤੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਕਬਾਿਾ ਰੈਂਟਲ੍ ਨਿਹੇ ਖਾਸ ਅਪਗਰੇਡ ਿੂੰ ੂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਿੋ
ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੂੰ ਨਖਆ ਿੂੰ ੂ ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ।

• ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਿ ਿਾਲੇ੍ ਿਰਕਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਸਿੱ ਧ ੇਤਰੌ 'ਤੇ ਛੂਹਣ ਿੂੰ ੂ ਘਟਾਉਣ ਲ੍ਈ
ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਸੂੰ ਸ਼ੋਨਧਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਿੱ ਚ ਬਗੈਾਂ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਸਟਾਈਲ੍ਨਸਸ ਿਾਂ ਹੋਰ
ਉਪਕਰਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ ਨਿਿੱ ਚ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚੀ਼ਿਾਂ ਿੂੰ ੂ
ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਆਨਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਨਿਿੱ ਥੇ ਅਨਭਆਸਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਿਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ੍
ਨਸਿੱ ਧਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿਰਕਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਹਰੇਕ ਮੇਹਮਾਿ ਦੀ ਖੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਥਾਂ ਿੂੰ ੂ
ਸੈਨਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿਰਤਕੇ-ਸੁਿੱ ਟਣ ਯੋਗ ਦਸਤਾਿੇ ਪਨਹਣਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।

• ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਦੇ ਨਿਿੱਿੀ ਸਮਾਿ ਿੂੰ ੂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲ੍ਈ, ਪਾਰਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਗ ਦੀ
ਿੀਤੀ ਿੂੰ ੂ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਿਾਂਚ ਲ੍ਈ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਖੁਦ ਖੋਲ੍ਹਣ
ਲ੍ਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਚਨਕਤਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿਿੱਿੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲ੍ਈ ਼ਿਰਰੂੀ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ
ਕਰੋ।

• ਅਨਿਹੇ ਨਸਕਊਨਰਟੀ ਉਪਕਰਿ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰੋ ਨਿਸਦੇ ਿਾਲ੍ ਿਰਕਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਛੇ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਹਿੱਥ ਦੀ ਛੜੀ ਿਾਲੇ੍ ਮੈਟਲ੍ ਨਡਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਾਏ ਧਾਤ ਦੇ
ਨਡਟੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲ੍ੂੰ ਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



 

  
  

 
 

 

  

 

 
 

 
  

 

 
  

 
 

  

 

 
 

  
 

• ਲ੍ੂੰ ਘਣ ਿਾਲੇ੍ ਧਾਤ ਨਡਟੈਕਟਰ, ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲ੍ਗਾਉਣ ਨਿਿੱ ਚ ਪਰਭਾਿੀ ਹਿ ਨਿਸ ਨਿਿੱ ਚ
ਨਸਕਊਨਰਟੀ ਿਰਕਰ ਸਮਾਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਘਿੱ ਟ ਖਰਚੀਲ੍ਾ ਨਿਕਲ੍ਪ ਹੈ ਿੋ
ਅਿੇ ਿੀ ਨਬਿਾਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੇ ਮਟੈਲ੍ ਨਡਟੈਕਸ਼ਿ ਦੀ ਅਿੁਮਤੀ ਨਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਨਸਕਊਨਰਟੀ ਿਰਕਰ ਿੂੰ ੂ
ਮੇਹਮਾਿ ਤੋਂ ਛੇ ਫੁਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦੂਰੀ ਨਿਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਟ-ਡਾਉਿ ਖੋਿ ਕਰਿ ਿਾਲੇ੍ ਨਕਸੇ ਿੀ ਿਰਕਰ
ਲ੍ਈ ਿਰਤਕ-ੇਸੁਿੱ ਟਣ ਯੋਗ ਦਸਤਾਿੇ ਪਨਹਣਿਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹਏੋਗਾ ਨਿਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਮੇਹਮਾਿ ਦੇ ਿਾਲ੍ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨਿਿੱ ਚ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਬਾਅਦ ਸਿੱ ੁਟ ਨਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਿੇਂ ਦਸਤਾਿੇ ਪਨਹਣਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ਾਂ ਹਿੱ ਥ ਧੋਤੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਿ ਿਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਿ।

• ਨਿਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹਏੋ ਸਪਰਸ਼-ਰਨਹਤ ਨਟਕਟ ਸਕੈਿਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਲ੍ਗਾਓ ਅਤੇ ਿਰਤੋ। ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ
ਦਰਨਮਆਿ ਨਡਨ਼ਿਟਲ੍ ਇਲੈ੍ਕਟਰੋਨਿਕ ਨਡਿਾਈਸਾਂ ਿਾਂ ਕਾਗ਼ਿੀ ਨਟਕਟਾਂ ਿੂੰ ੂ ਅਿੱਗੇ-ਨਪਿੱ ਛੇ ਪਾਸ ਕਰਿ ਦੀ ਬਿਾਏ,
ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਖੁਦ ਨਟਕਟਾਂ ਸਕੈਿ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਆਖੋ। ਿਦੋਂ ਿਰਕਰਾਂ ਲ੍ਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਰਕਰਾਂ ਲ੍ਈ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰ ਗ ਪਨਹਣਿਾ ਅਤੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਿੂੰ ੂ ਧੋਣਾ
ਅਤੇ/ਿਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਇ਼ਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਕਰਿਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਿਿੇਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਨਸਆ
ਨਗਆ ਹੈ। ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਲ੍ਈ ਨਕਸੇ ਿੀ ਚੀ਼ਿ ਿੂੰ ੂ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਿ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰ ਗਸ ਪਨਹਣਿਾ ਲ੍ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ
ਿੂੰ ੂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮਾਿ ਦੇ ਆਦਾਿ-ਪਰਦਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਹਿੱ ਥਾਂ ਿੂੰ ੂ ਧੋਣ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈ਼ਿਰ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ
ਿਧਾਿਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਲ੍ਾਕਰ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ ਕਰੋ ਨਿਿੱ ਥੇ ਮੇਹਮਾਿ ਆਪਣਾ ਨਿਿੱਿੀ ਸਮਾਿ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਿ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ
ਲ੍ਈ ਨਕ ਉਹ ਥਾਿਾਂ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼਼਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ
ਦੂਰੀ ਿੂੰ ੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਉੱਥੇ ਢੁਕਿੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਿ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੈ। ਨਿਅਸਤ ਸਨਮਆਂ ਦੌਰਾਿ ਢੁਕਿੀਂ
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲ੍ਈ ਕੁਝ ਸੈ ੂੰ ੂ ਬਦ ਕਰਿ ਿਾਂ ਿਾਰੀ ਨਸਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂਕਸ਼ਿਾਂ ਿ ੂੰ 
ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਲ੍ਾਕਰ ਦੇ ਕੋਲ੍ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ਾਂ ਹੋਰਿਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਿ
ਖਾਲ੍ੀ ਕਰਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸੂੰ ਕੇਤ ਲ੍ਗਾਓ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ
ਸੂੰ ਨਖਆ ਿੂੰ ੂ ਸੀਮਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਲ੍ਾਕਰ ਿਾਲੇ੍ ਸਥਾਿ ਨਿਿੱ ਚ ਿਰਕਰ ਿੂੰ ੂ ਉੱਥੇ ਖੜਹੇ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਹਰੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲ੍ਾਕਰਾਂ ਿੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਿਾਂ ਬੈਗ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿ ੋਮੇੂੰ ਹਮਾਿ
ਆਪਣਾ ਨਿਿੱਿੀ ਸਮਾਿ ਲ੍ਾਕਰ ਨਿਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਬੈਗਾਂ ਨਿਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ।

• ਨਕਸੇ ਇਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿਿੱ ਚ, ਮਿੋ ਰੂੰ ਿਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਪਰਿੇਸ਼/ਨਿਕਾਸੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ
ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਦੇ ਸਟੈਨਗੂੰ ਗ ਏਰੀਆ ਨਿਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਇਸਲ੍ਈ ਯੋਿਿਾ ਬਣਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਝ ਵਲਆਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਅਵਤਵਰਕਤ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ਾਂ
• ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਿੂੰ ੂ ਪਰਬੂੰ ਨਧਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੰ ੂ ਸੁਨਿਧਾਿਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਨਿਕਲ੍ਨਪਕ ਕਤਾਰਬਿੱ ਧ

ਤਰੀਨਕਆਂ 'ਤੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਿਿੱ ਥੇ ਨਿਹਾਰਕ ਹੋਏ ਿਰਚੁਅਲ੍ ਕਤਾਰ ਪਰਣਾਲ੍ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ 'ਤੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ
(ਨਿਿੇਂ ਮੇਹਮਾਿ ਇਿੱ ਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂ ਨਟਕਟ ਖਰੀਦਾਰੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੌਰਾਿ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਲ੍ਈ



 

 

 

 

 
 

  
  

  

 

  

 

  

 

 

  

 
 

   
   

 

 

ਆਿਲ੍ਾਈਿ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਿ)। ਕਤਾਰ ਨਿਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਫੇਸ 
ਕਿਨਰੂੰ ਗਸ ਪਨਹਣਿ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲ੍ਈ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹਿੱ ਈਆ 
ਕਰੋ।

• ਹਰੇਕ ਆਕਰਸ਼ਿ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ੍ ਿਲ੍ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲ੍ਾਂਕਣ ਕਰੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਨਕ
ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਕਸਮਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰ ਗਸ (ਨਿਿੇਂ ਕੂੰ ਿਾਂ ਦੇ ਨਪਿੱ ਛੇ ਤਿੀਆਂ ਿਾਲੇ੍ ਆਮ ਸਰਨਿਕਲ੍ ਮਾਸਕ, ਨਸਰ ਦੇ
ਨਪਿੱ ਛੇ ਤਕ ਿਾਣ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਤਿੀਆਂ ਿਾਲੇ੍ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰ ਗ, ਨਸਰ ਦੇ ਆਲੇ੍-ਦੁਆਲੇ੍ ਬੈਂਡੇਿ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱ ਪੜਾ ਬਣਿਾ)
ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ੍ ਪਨਹਣੇ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਿ ਅਤੇ ਝੂਨਟਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਹਿ। ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਨਢਿੱਲ੍ਾ
ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਖੁਿੱ ਲ੍ਹ ਕੇ ਨਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਿਹੀਂ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿ ਦੇ
ਸੁਰਿੱ ਨਖਅਤ ਸੂੰਚਾਲ੍ਿ ਨਿਿੱਚ ਦਖ਼ਲ੍ ਿਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਦੋਂ ਰਾਈਡ ਲੈ੍ਣ ਿਾਨਲ੍ਆਂ ਿਾਂ ਫੇਰ ਰਾਈਡ ਦੇਣ
ਿਾਨਲ੍ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਨਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਲੋ੍ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਰਾਈਡ
ਲ੍ਈ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰ ਗ ਢੁਕਿੇਂ ਹਿ, ਰਾਈਡ ਨਿਰਮਾਤਾ/ਸਪਲ੍ਾਇਰ ਿਾਲ੍ ਸਲ੍ਾਹ ਕਰੋ।

• ਕਿੱ ਦ ਿਾਂਚ ਸੂੰ ਚਾਲ੍ਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਸੁਧਾਰਿ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿ ੋਉਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਸਪਰਸ਼-ਰਨਹਤ ਕੀਤਾ ਿਾਏ ਅਤੇ
ਪਰਬੂੰ ਨਧਤ ਕਰਿਾ ਆਸਾਿ ਬਣਾਇਆ ਿਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੁਿੱ ਟ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਦੇਨਖਆ ਿਾਏ (ਨਿਿੇਂ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਦਖਣ-ਯੋਗ
ਕਿੱ ਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਿ, ਮੇਹਮਾਿ ਦ ੇਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਲ੍ਈ ਐਨਲ੍ਿੇਨਟਡ ਬਾਰ।)

• ਇਿੱ ਕ ਹੀ ਪਨਰਿਾਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਛੇ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿਹੀਂ ਹੈ।

• ਨਸੂੰ ਗਲ੍-ਰਾਈਡਰ ਲ੍ਾਈਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰੋ ਨਕਉਂਨਕ ਇਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਖਾਲ੍ੀ ਸੀਟ
ਿੂੰ ੂ ਭਰਣ ਲ੍ਈ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਨਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਿਾਲ੍ ਅਸੂੰ ਗਤ ਹੈ।

• ਅਨਿਹੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਨਧਆਿ-ਪੂਰਿਕ ਮਲੁ੍ਾਂਕਣ ਕਰੋ ਨਿਿਹ ਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਿਧ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਿਾਲ੍ੀ ਨਿਿੱਿੀ ਹਾਰਿੇ ਨਸੂੰ ਗ
ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਨਿਿੇਂ ਰੋਪ ਕਰੋਸ, ਦੀਿਾਰ 'ਤੇ ਚੜਹਣਾ, ਅਤੇ ਸਟੀਲ੍-ਕੇਬਲ੍ ਸਨਿੂੰਗ ਰਾਈਡ, ਨਕਉਂਨਕ
ਹਾਰਿੇ ਨਸੂੰ ਗ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਦਰੌਾਿ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੰ ੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਿੇ ਸ ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਂ
ਉਪਕਰਿ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਧੀ ਹੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਿੀ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿਾ ਿੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਇੰ ਟਰਐਕਵਟਿ ਪਦਰਸ਼ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਲਈ ਅਵਤਵਰਕਤਰ 
ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ
• ਸਾਰੀ ਟੀਅਰਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਨਸਰਫ ਆਉਟਡੋਰ ਲ੍ਾਈਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋ ਦੀ ਇਿਾ਼ਿਤ ਹੈ। ਅਨਤਨਰਕਤ ਲੋ੍ੜਾਂ

ਅਤੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਲ੍ਈ, ਆਉਟਡੋਰ ਲ੍ਾਈਿ ਕਾਰਿਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰੋ।

• ਨਿਿੱ ਥੋਂ ਤਕ ਇਹ ਅਪੂੰਗ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੁਨਿਧਾ ਦੀ ਨ਼ਿੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਤਕ ਸੂੰਗਤ ਹੈ, ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਦਿੱ ਤੇ
ਗਏ ਉਪਕਰਿਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਿੂੰ ੂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ੋਿੇਕਰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੰ ੂ ਹਰ ਇਸਤੇਮਾਲ੍ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੀਟਾਣੂ-
ਮੁਕਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ।



• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਨਸਸਟਮ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰੋ ਨਕ ਉਹ ਸਥਾਿ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਸੀਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ
ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਿ, ਨਥਏਟਰ, ਿਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਏਰੀਆ ਨਿਿੱ ਚ ਮੌਿੂਦ ਲੋ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਨਖਆ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿੋ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ ਿੂੰ ੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਿ ੇਸੂੰ ਭਿ ਹੋਏ,
ਤਾਂ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਦੇ ਨਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਿੱ ਚ ਆਗਮਿ ਸਮੇਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਿ ੋਮੇਹਮਾਿ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਦਿੱ ਤੇ ਗਏ
ਸਨਮਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ੍ ਹੋਣ।

• ਨਿਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਿ ਹਏੋ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਏਰੀਆ ਨਿਿੱਚ ਨਦਸ਼ਾਤਮਕ ਪਰਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਿੂੰ ੂ ਸਥਾਨਪਤ ਕਰੋ।

• ਿਿੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਿਿਸਥਾ ਿੂੰ ੂ ਸੁਨਿਧਾਿਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲ੍ਈ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ ਸਥਾਿ, ਨਥਏਟਰ, ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਨਿਿੱ ਚ
ਦਾਖ਼ਲ੍ ਹੋਣ ਲ੍ਈ ਅਨਤਨਰਕਤ ਸਮਾਂ ਨਦਓ।

• ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨਿਿੱਚਕਾਰ ਦਰੂੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਨਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲ੍ਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲ੍ਗਾਓ। ਇਸ
ਨਿਿੱ ਚ ਸ਼ੋ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਬਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰੈਨਫਕ ਦੇ ਆਪਸ ਨਿਿੱ ਚ ਟਕਰਾਉਣ ਿੂੰ ੂ ਘਟਾਉਣ
ਲ੍ਈ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਦੀ ਨਿਿਸਨਥਤ ਰੂਪ ਨਿਿੱ ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ਾਂ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਿੂੰ ੂ
ਬੈਠਣ ਿਾਲੇ੍ ਖੇਤਰਾਂ ਿੂੰ ੂ ਛਿੱ ਡਣ ਲ੍ਈ ਿੇ ੜਲ੍ੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆ ਂਤਕ ਬੁਲ੍ਾ ਕ ੇਨਿਕਾਸੀ ਿੂੰ ੂ ਪਰਬੂੰ ਨਧਤ ਕਰੋ।

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋ੍ੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ CDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰ ਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਾਸਟਊਮ ਪਾਤਰਾਂ ਿਾਂ ਿਾਿਿਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ੍ ਦੇ ਿਾਲ੍ ਿੇ ੜਲੇ੍ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੀ ਮੀਟ-ਐਡਂ -ਗਰੀਟ ਗਿੱ ਲ੍ਬਾਤ ਲ੍ਈ
ਪਰਨਕਨਰਆਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟ-ਐਡਂ -ਗਰੀਟ ਿੂੰ ੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਿ 'ਤੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰ।ੋ ਿਰਕਰਾਂ
ਅਤੇ ਮੇਹਮਾਿਾਂ ਦੇ ਨਿਿੱ ਚਕਾਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਫੋਟੋ ਨਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮੌਨਕਆ ਂਅਤੇ ਸੈਟਾਂ
ਿੂੰ ੂ ਸੂੰ ਸ਼ੋਨਧਤ ਕਰ।ੋ

1ਕਮ਼ਿੋਰ ਿਿਤਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲ੍ਈ ਅਨਤਨਰਕਤ ਲੋ੍ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੋ ਰੂੰ ਿਿ ਪਾਰਕਾਂ ਿੂੰ ੂ ਸਾਰੇ Cal/OSHA ਮਾਿਕਾਂ
ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਿੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ੍-ਿਾਲ੍ ਰੋਗ ਨਿਯੂੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ (CDC) ਅਤੇ ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ
ਦੇ ਿਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ (CDPH) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲ੍ਾਿਾ, 
ਿੌ ਕਰੀਦਾਨਤਆਂ ਿੂੰ ੂ ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਬਦਲ੍ਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਿਾਂ ਨਿਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ੍ੀ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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