
  

 

 

 

 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਉਦਯੋਵਿਕ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ: 
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24 ਿਿਬੰਰ, 2020 
 

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਸੈਕਟਰ ਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਦੇਸ਼ 

ਨਿਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤ  ਨਗਆ ਹੈ। ਹ ਲ੍ ਾਂਨਕ, ਸਥ ਿਕ 

ਨਸਹਤ ਅਨਧਕ ਰੀ, ਮਹ ਾਂਮ ਰੀ-ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਥ ਿਕ ਹ ਲ੍ਤ ਾਂ ਦੇ 

ਅਿੁਸ ਰ ਿਧੇਰੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲ੍ ਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਇਸਲ੍ਈ 

ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ-ਸਬੂੰਧੀ ਸਥ ਿਕ ਢੁਕਿੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀ ਕਰਿੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। 



 

ਸਾਰ 

19 ਮ ਰਚ, 2020 ਿੂੂੰ, ਸਟੇਟ ਪਬਨਲ੍ਕ ਹੈਲ੍ਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਪਬਨਲ੍ਕ ਹਲੈ੍ਥ ਨਿਭ ਗ ਦੇ ਡ ਇਰੈਕਟਰ ਿੇ ਇਕ ਆਦਸੇ਼ 

ਜ ਰੀ ਕੀਤ  ਨਜਸ ਨਿਚ ਕੁਿੱਲ੍ ਆਬ ਦੀ ਨਿਿੱਚੋਂ ਨ਼ਿਆਦ ਤਰ ਕੈਲ੍ੀਫਰੋਿੀਆ ਨਿਿ ਸੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਘਰ 

ਰਨਹਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਸੀ। 

ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ 'ਤੇ ਕੋਨਿਡ -19 ਦੇ ਪਰਭ ਿ ਬ ਰੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ ਪਤ  ਿਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਬਮ ਰੀ ਦੀ ਸੀਮ  

ਬਹੁਤ ਹਲ੍ਕੀ (ਕੁਝ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਲ੍ਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ) ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਹੈ ਨਜਸਦੇ ਿਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੂਹ, ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਿਚ 65 

ਸ ਲ੍ ਜ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ੍ਕ ਅਤੇ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗੂੰਭੀਰ ਡ ਕਟਰੀ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਿ ਲੇ੍ ਲੋ੍ਕ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਨਦਲ੍ ਜ ਾਂ 

ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਨਬਮ ਰੀ ਜ ਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਸਪਤ ਲ੍ ਨਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਾਂ ਦੇ ਿਿੱਧ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਿ। ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਸੂੰਭ ਿਿ  ਉਦੋਂ 

ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋ੍ਕ ਸੂੰਕ੍ਰਨਮਤ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਚ ਹੋਣ ਜ ਾਂ ਮ ੜੇ ਹਿ ਦ ਰ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ ਭ ਿੇਂ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ 

ਿੂੂੰ ਕੋਈ ਲ੍ਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ ਜ ਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਲ੍ਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹੋਏ ਹਿ। 

ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਿ ਸੂੰਰਚਿ -ਸਬੂੰਧੀ ਿਰਕਰ ਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਜ ਾਂ ਨਕਿੱਤ ਮੁਖੀ ਸਮਹੂ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਕੋਨਿਡ-19 ਦੀ ਸੂੰਨਖਆ ਅਤੇ ਦਰ ਾਂ ਬ ਰ ੇਸਟੀਕ 

ਜ ਣਕ ਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲ੍ਬਧ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਕ ਰਜ-ਸਥ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਕਈਂ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਹੋ ਚੁਿੱਕੇ ਹਿ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ ਉਂਦੇ 

ਹਿ ਨਕ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਨਿਡ-19 ਿ ਲ੍ ਸੂੰਕ੍ਰਨਮਤ ਹੋਣ ਜ ਾਂ ਫਲੈ੍ਣ ਦ  ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਹਿ ਾਂ ਕ ਰਜ-ਸਥ ਿ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਦ ਹਰਣ ਾਂ ਨਿਿੱਚ 

ਹਸਪਤ ਲ੍, ਲ੍ੂੰਬੇ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭ ਲ੍ ਸਹੂਲ੍ਤ ਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ  ਾਂ, ਭੋਜਿ ਉਤਪ ਦਿ, ਗੋਦ ਮ, ਮੀਟ ਪਰੋਸੈਨਸੂੰਗ ਪਲ੍ ਾਂਟ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅਤੇ ਕਨਰਆਿੇ 

ਦੀਆਾਂ ਦੁਕ ਿ ਾਂ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ। 

ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਘਰ-ਨਿਿੱਚ-ਰਨਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਨੋਧਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤ  ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਹਰ ਸੂੰਭਿ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇ ਜ ਣ। 

ਮੁਿੱਖ ਰੋਕਥ ਮ ਅਨਭਆਸ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ: 

✓ ਸ ਰੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਰੋਸ਼ਿੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ , 

✓ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸੂੰਭ ਿੀ ਹਿੱਦ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, 

✓ ਿਰਕਰ ਾਂ (ਨਜਿੱਥੇ ਸ ਹ-ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਗ ਹਕ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਨਚਹਰੇ ਦੇ ਮ ਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, 

✓ ਿ ਰ-ਿ ਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ  ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਫ ਈ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਹਣੋ , 

✓ ਇਿਹ ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਰੋਕਥ ਮ ਯੋਜਿ  ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਤ ਾਂ ਬ ਰ ੇਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਦੇਣ । 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ੍ ਿ , ਕ ਰਜਸਥ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਨਬਮ ਰੀ ਦੇ ਿਿੇਂ ਕੇਸ ਾਂ ਦੀ ਪਛ ਣ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਢੁਕਿੀਂ ਪਰਨਕਨਰਆਿ ਾਂ ਦ  ਹੋਣ  ਬਹੁਤ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਏਗ  

ਅਤੇ, ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਛ ਣ ਕਰ ਲ੍ਏ ਜ ਣ ਤੇ, ਜਲ੍ਦੀ ਦਖਲ੍ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ੍ਣ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਅਥ ਰਟੀਆਾਂ 

ਿ ਲ੍ ਕੂੰਮ ਕਰਿ  ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਏਗ । 

  



 

ਉਦੇਸ਼ 

ਇਹ ਦਸਤ ਿੇ਼ਿ ਬ ਰ, ਬਰੂਅਰੀ਼ਿ, ਅਤੇ ਨਡਸਨਟਲ੍ਰੀ਼ਿ ਲ੍ਈ ਨਿਦਸੇ਼ਿ ਪਰਦ ਿ ਕਰਦ  ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਿ ਸੇਿ  ਿਹੀਂ ਨਦੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ।ਨਜਹੜੀਆਾਂ 

ਬ ਰ, ਬਰੂਅਰੀ਼ਿ, ਅਤੇ ਨਡਸਨਟਲ੍ਰੀ਼ਿ ਰੈਸਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚਲ੍ ਉਂਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ ਭੋਜਿ ਸੇਿ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਿ (ਕੈਲ੍ੀਫਰੋਿੀਆ 

ਿਸ਼ਈ ਪੇਯ ਨਿਯੂੰਤਰਣ ਨਿਭ ਗ ਦੇ ਅਿੁਸ ਰ, ਭੋਜਿ ਨਿਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਸਮੇਤ) ਉਹਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਰੈਸਟਰ ਾਂ ਲ੍ਈ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦ  ਉਦੇਸ਼ ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ ਗ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਰੁਿੱਨਖਅਤ, ਸ ਫ ਿ ਤ ਿਰਣ ਦੇਣ ਿੂੂੰ 

ਸਮਰਿੱਥ ਕਰਿ  ਹੈ। ਕ ਰੋਬ ਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਇਹ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਕ ਉਂਟੀ ਲ੍ਈ ਨਜਿੱਥੇ ਕ ਰੋਬ ਰ ਚਿੱਲ੍ ਨਰਹ  ਹੈ, ਕ ਉਂਟੀ ਜੋਖਮ ਪਿੱਧਰ ਦੀ 

ਪਛ ਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰ ਿੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਸਮ ਯੋਜਿ ਕਰਿ: 

• ਜਾਮਿੀ – ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ – ਿੀਅਰ 1: ਇਿਡਰੋ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਾਂ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਹੈ।  

• ਲਾਲ – ਕਾਫੀ – ਿੀਅਰ 2: ਇਿਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਾਂ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

• ਸੰਤਰੀ – ਦਰਵਮਆਿਾ – ਿੀਅਰ 3: ਆਉਟਡੋਰ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਿਿੱਚ 

ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਇਿਡੋਰ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਲ੍ਈ 

ਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਨਜਹੜੇ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਦੇ 

ਨਬਿ ਾਂ ਗ  ਰਹੇ, ਚੀਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਿੂੰਡ ਇੂੰਸਟਰੂਮੇਂਟ ਿਜ  ਰਹੇ ਹਿ, ਜ ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮ ਿ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਉਹਿ ਾਂ 

ਲ੍ਈ ਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਬ ਰਹ ਾਂ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਲ੍ ਈਿ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਾਂ ਦੇ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਿੁਸ ਰ, ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਿ ਧੂ ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਾਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਪੀਲਾ – ਘੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ – ਿੀਅਰ 4: ਇਿਡੋਰ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਦੀ 50% ਸਮਰਿੱਥ  ਤਕ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਿਿੱਚ ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਇਿਡੋਰ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ, ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਿ ਸਤੇ ਫੇਸ 

ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਿੂੂੰ ਪ ਉਣ  ਅਤੇ ਆਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਲ੍ ਈਿ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ੍ ਹੋਰ ਸ ਰ ੇਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਾਂ ਦ  

ਪ ਲ੍ਣ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰ ਿ, ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਹਰ ਿੇਲੇ੍ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਿੂੂੰ ਪ ਉਣ  ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਮ ਈ-ਥ ਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  ਸੀਮ  ਦ ੇ

ਮੁਤ ਬਕ ਨਗਨਣਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। 

ਕ ਉਂਟੀ ਦੀ ਟੀਅਰ ਸਨਥਤੀ ਉੱਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦ  ਅਪਡੇਟ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲ੍ਈ, Blueprint for a Safer Economy (ਨ਼ਿਆਦ  

ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਅਰਥ-ਨਿਿਸਥ  ਲ੍ਈ ਖਰੜ ) ਦੇਖੋ। ਨਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਸਥ ਿਕ ਨਸਹਤ ਮਨਹਕਨਮਆਾਂ ਦੇ ਨ਼ਿਆਦ  ਪ ਬੂੰਦਤ 

ਮ ਿਦੂੰਡ ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਮ ਪਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਪਣੀ ਕ ਉਂਟੀ ਦੀ ਸਥ ਿਕ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦ  ਪਤ  ਲ੍ਗ ਓ। 

ਿੋਿ: ਬ ਰ, ਬਰੂਅਰੀ਼ਿ, ਅਤੇ ਨਡਸਨਟਲ੍ਰੀ਼ਿ ਿੂੂੰ ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦ ੇਿਸ਼ੇਈ ਪੇਯ ਨਿਯੂੰਤਰਣ ਨਿਭ ਗ (California Department of 

Alcoholic Beverage Control) ਿਲ੍ੋਂਕੋਨਿਡ-19 ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦ  ਹਿ ਲ੍  ਲੈ੍ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਬ ਰ, ਬਰੂਅਰੀ਼ਿ, ਅਤੇ 

ਨਡਸਨਟਲ੍ਰੀ਼ਿ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਿਿੱਚ ਹੋਰ ਕ ਰਜਸ਼ੀਲ੍ ਪਨਹਲੂ੍ ਅਤੇ ਸੇਿ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਾਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਜੋ ਜੋਖਮ ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਣ ਲ੍ਈ 

ਉਦਯੋਨਗਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਿੈਬਸ ਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹਿ। ਸਥ ਪਿ ਿ ਾਂ ਉਹਿ ਾਂ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਤਦ ਤਕ ਿਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ  ਸਕਦੀਆਾਂ, 

ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਲੂ੍ਨਪਰੂੰਟ ਦੁਆਰ  ਇਜ ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੂੰਝ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਦੇ ਸ ਰੇ ਪਨਹਲੂ੍ਆਾਂ ‘ਤੇ ਢੁਕਿੇਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ 

ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਇਸ ਨਿਰਦਸੇ਼ਿ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ, ਇਹਿ ਾਂ ਸਮੇਤ:   

• ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਿਸ਼ੇਈ ਪੇਯ ਨਿਯੂੰਤਰਣ ਨਿਭ ਗ ਦੁਆਰ  ਪਰਦ ਿ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇ ਅਿੁਸ ਰ ਿ ਸਤਨਿਕ ਭੋਜਿ ਸੇਿ  (ਰੈਸਟਰ ਾਂ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ)। 

• ਲ੍ਸੂੰਸ-ਪਰ ਪਤ ਪਨਰਸਰ ਾਂ ਨਿਖ ੇਇਜ ਼ਿਤ ਨਦਿੱਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਨਧਕ ਰ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ ਬਕ, ਬੀਅਰ, ਿ ਈਿ ਅਤੇ ਸਨਪਨਰਟਸ ਿੂੂੰ ਪਨਰਸਰ ਾਂ ਦ ੇ

ਬ ਹਰ ਪੀਣ ਲ੍ਈ ਿੇਚਣ  (ਪਰਚੂਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਬਰੂਅਰੀ਼ਿ ਦੁਆਰ  ਬੀਅਰ ਦ  ਉਤਪ ਦਿ ਜ ਾਂ ਕ੍ਰ ਫਟ ਨਡਸਨਟਲ੍ਰੀ਼ਿ ਦੁਆਰ  ਸਨਪਨਰਟਸ ਦ  ਉਤਪ ਦਿ (ਨਿਰਮ ਣ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ)  

• ਗੇਮ ਦੀਆਾਂ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਬ ਨਲ੍ੂੰਗ ਐਲੇ੍, ਪੂਲ੍ ਟੇਬਲ੍ ਆਨਦ (ਪਨਰਿ ਰਕ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

https://www.abc.ca.gov/what-is-required-to-be-considered-a-meal/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://www.abc.ca.gov/law-and-policy/coronavirus19/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਕਿਸਰਟ (ਸੂੰਗੀਤ ਪ ਰਟੀ), ਪਰਦਰਸ਼ਿ, ਜ ਾਂ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸਥ ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਯਤ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਸਥ ਪਿ ਿ ਾਂ 

ਤਦ ਤਕ ਬੂੰਦ ਰਨਹਣੀਆਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੁਆਰ , ਸੂੰਸ਼ੋਨਧਤ ਜ ਾਂ ਪੂਰ  

ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਦੁਬ ਰ  ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ।  

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦ  ਉਦਸੇ਼ ਨਕਸੇ ਿੀ ਕਰਮਚ ਰੀ ਦੇ ਸੂੰਨਿਧ ਨਿਕ, ਨਿਯ ਮਕ ਜ ਾਂ ਨਫਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦੌੇਬ ਼ਿੀ ਦੇ ਅਨਧਕ ਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਿ  ਜ ਾਂ 

ਅਸਨਕ੍ਰਅ ਕਰਿ  ਿਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੂੰਪੂਰਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਕ ਉਂਟੀ ਨਸਹਤ ਆਰਡਰ ਸ਼ ਮਲ੍ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਿ  ਹੀ ਇਹ 

ਨਕਸੇ ਿੀ ਮੌਜੂਦ  ਜ ਾਂ ਿਿੀਆਾਂ ਬਣ ਈਆਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਿ ਲ੍ ਜੁੜੀ ਨਿਯ ਮਕ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਦ  ਬਦਲ੍ ਹੈ, ਨਜਿੇਂ Cal/OSHA ਦੀ 

ਲੋ੍ੜ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲ੍ੂੰਬਤ ਆਪ ਤਕ ਲ੍ ਅਸਥ ਈ ਨਮਆਰ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੈ, ਨਜਸਦੇ ਛ ਤੀ ਹੀ ਪਰਭ ਿੀ ਹੋਣ ਦ  ਅਿੁਮ ਿ ਹੈ।1 ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼/ਸਥ ਿਕ ਆਰਡਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚਲ੍ੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਾਂ ਬ ਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਜ ਰੀ ਹੈ। 

Cal/OSHA ਨਿਿੱਚ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਨਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚ ਉਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਤੇ Cal/OSHA ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿੈਬਪੇ਼ਿ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ 

ਨਸਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹਿ। ਸੀਡੀਸੀ ਕੋਲ੍ ਰੈਸਟਰ ਾਂ ਅਤੇ ਬ ਰ ਸਥ ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਿ ਧੂ ਨਿਚ ਰ ਹਿ। 

ਫੇਸ ਕਿਵਰੰਿਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉੱਤੇ CDPH ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਸਲ੍ ਹ ਲ੍ਓ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਨਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਤਕ ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੋਹ ਾਂ 

ਲ੍ਈ ਘਰ ਦੇ ਬ ਹਰ ਸ ਰੀਆਾਂ ਸ ਰਿਜਨਿਕ ਥ ਿ ਾਂ ਅਤੇ ਕ ਰਜਸਥ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ  ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਯਮ ਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਸ ਰੀਆਾਂ ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਸ ਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਿਿੱਚ ਪ ਈ ਜ  ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਨਜਸ ਿੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਾਂ ਲ੍ਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 

‘ਤੇ ਜ ਾਂਨਚਆਾਂ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।   

ਕ ਉਂਟੀ ਸਨਥਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦ  ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲ੍ਈ, Blueprint for a Safer Economy (ਨ਼ਿਆਦ  

ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਅਰਥ-ਨਿਿਸਥ  ਲ੍ਈ ਖਰੜ ) ਦੇਖੋ। ਨਕਰਪ  ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਸਥ ਿਕ ਨਸਹਤ ਮਨਹਕਨਮਆਾਂ ਦੇ ਨ਼ਿਆਦ  ਪ ਬੂੰਦਤ 

ਮ ਿਦੂੰਡ ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਮ ਪਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਪਣੀ ਕ ਉਂਟੀ ਦੀ ਸਥ ਿਕ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦ  ਪਤ  ਲ੍ਗ ਓ। 

 

  

https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/COVID-19-Prevention-Emergency-txtbrdconsider.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/business-employers/bars-restaurants.html
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
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/


 

 

ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਿ ਯੋਜਿਾ 

• ਹਰ ਸਥ ਿ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਨਲ੍ਖਤੀ, ਕ ਰਜਸਥ ਿ-ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਕੋਨਿਡ-19 ਰੋਕਥ ਮ ਯੋਜਿ  ਸਥ ਨਪਤ ਕਰੋ, ਸ ਰੇ ਕ ਰਜ 

ਖੇਤਰ ਾਂ ਅਤੇ ਕ ਰਜਭ ਰ ਾਂ ਦ  ਇਿੱਕ ਨਿਆਪਕ ਜੋਖਮ ਆਕਲ੍ਿ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲ੍ਤ 'ਤੇ ਯੋਜਿ  ਿੂੂੰ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ 

ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਨਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। 

• CDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿੂੂੰ ਕ ਰਜਸਥ ਿ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਯੋਜਿ  ਨਿਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ੍ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛਟੋ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਨਿਪਟਣ 

ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਿੀਤੀ ਸ਼ ਮਲ੍ ਕਰੋ। 

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਜ ਾਂ ਗ ਹਕ ਾਂ ਦੇ ਨਿਿੱਚ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਕਰਮਣ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦ  ਸੂੰਚ ਰ ਕਰਿ ਲ੍ਈ, ਸਥ ਿਕ ਨਸਹਤ 

ਨਿਭ ਗ ਨਜਿੱਥੇ ਇਹ ਔਪਰੇਸ਼ਿ ਸਨਥਤ ਹੈ ਲ੍ਈ ਸੂੰਪਰਕ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦ  ਪਤ  ਲ੍ਗ ਓ। 

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਪਰਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਯੋਜਿ  ਸਬੂੰਧੀ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਨਦਓ ਅਤੇ ਗਿੱਲ੍ਬ ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਿ  

ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਉਪਲ੍ਬਧ ਕਰ ਓ। 

• ਯੋਜਿ  ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਲ੍ਈ ਸੂੰਸਥ  ਦ  ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੁਲ੍ ਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਛ ਣੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਠੀਕ 

ਅਤੇ ਦਸਤ ਿੇ਼ਿਬਿੱਧ ਕਰੋ। 

• ਨਕਸੇ ਿੀ ਕੋਨਿਡ-19 ਨਬਮ ਰੀ ਦੀ ਜ ਾਂਚ-ਪੜਤ ਲ੍ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਰਧ ਨਰਤ ਕਰੋ ਨਕ ਕੀ ਨਕਸੇ ਕ ਰਜ-ਸਬੂੰਧੀ ਕ ਰਕ ਦੇ 

ਕ ਰਿ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦ  ਖਤਰ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇਸ ਿਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜ ਮੁਤ ਬਕ ਯੋਜਿ  ਿੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। 

• ਜਦੋਂ ਕ ਰਜਸਥ ਿ ਨਿਿੱਚ ਪਰਕੋਪ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ CDPH ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਅਤੇ ਸਥ ਿਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭ ਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਜ ਾਂ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਾਂ ਮੁਤ ਬਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਪਰਨਕਨਰਆਿ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਲ੍ ਗੂ ਕਰੋ। 

• ਨਕਸੇ ਸੂੰਕ੍ਰਨਮਤ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਾਂ (24-ਘੂੰਟੇ ਦੀ ਨਮਆਦ ਨਿਿੱਚ ਕੁਿੱਲ੍ ਨਮਲ੍  ਕੇ 15 ਨਮੂੰਟ ਜ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 

ਨ਼ਿਆਦ  ਸਮੇਂ ਲ੍ਈ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਦੀ ਪਛ ਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਪੋਨ਼ਿਨਟਿ ਿਰਕਰ(ਰ ਾਂ) ਅਤੇ ਇਿਹ ਾਂ ਦੇ 

ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਈਸਲੇੋ੍ਟ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੋ। 

• ਸ ਰੇ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਠੇਕੇਦ ਰ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਿੱਚ 

ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਕ ਰਜਸਥ ਿ ਪਰਕੋਪ ਾਂ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਸਥ ਿਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭ ਗ ਿੂੂੰ ਕਰੋ। AB 685 (ਪ ਠ 84, 

2020 ਦੇ ਕਿੂੂੰਿ) ਅਧੀਿ ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਜੂੰਮੇਿ ਰੀਆਾਂ ਬ ਰੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲ੍ਈ, Cal/OSHA ਤੋਂ 

ਨਿਸਨਤਰਤ ਲ੍ ਗੂਕਰਿ ਅਤੇ ਿੌਕਰੀਦ ਤ  ਨਰਪੋਰਨਟੂੰਗ ਲੋ੍ੜ ਾਂ (Enhanced Enforcement and Employer 

Reporting Requirements) ਅਤੇ CDPH ਤੋਂ AB 685 ਬ ਰੇ ਿੌਕਰੀਦ ਤ  ਦੇ ਸਿ ਲ੍ (Employer 

Questions about AB 685) ਦੇਖੋ। 

• ਬਾਹਰੀ ਸੰਚਾਲਿਾਾਂ ਲਈ: ਅੂੰਗਰੇ਼ਿੀ ਅਤੇ ਨ਼ਿਆਦ ਤਰ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰ  ਸਮਝੀ ਜ ਣ ਿ ਲ੍ੀ ਭ ਸ਼  ਨਿਿੱਚ ਇਿੱਕ 

ਪਰਭ ਿੀ ਹੀਟ ਇਲ੍ਿੈੱਸ ਰੋਕਥ ਮ ਯੋਜਿ  ਿੂੂੰ ਨਲ੍ਖਤੀ ਪਰਨਕਨਰਆਿ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਸਥ ਨਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਯੋਜਿ  ਕ ਰਜਸਥ ਿ 

ਦੇ ਸ ਰੇ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜ ਣ ਿ ਲੇ੍ ਸਿ ਲ੍ ਾਂ, ਿਨੈਬਿ ਰ, ਅਤੇ ਿਮੂਿ  

ਨਲ੍ਖਤੀ ਯੋਜਿ  ਸਮੇਤ ਸੂੰਸ ਧਿ ਾਂ ਲ੍ਈ Cal/OSHA ਹੀਟ ਇਲ੍ਿੈੱਸ ਰੋਕਥ ਮ ਪੂੰਿ  ਦੇਖੋ। ਹੀਟ ਇਲ੍ਿੈੱਸ ਰੋਕਥ ਮ 

ਯੋਜਿ  ਦੇ ਤਿੱਤ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨਿਮਿਨਲ੍ਖਤ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦ ੇਹਿ: 

o ਪੀਣ-ਯੋਗ ਪ ਣੀ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ 

o ਛ ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ 

o ਸ਼ ਾਂਤ ਹੋਣ ਲ੍ਈ ਬਰੇਕ ਾਂ 

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/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB685
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx
https://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html


 

o ਹੀਟ ਇਲ੍ਿੈੱਸ ਦੇ ਕੇਸ ਾਂ ਲ੍ਈ ਆਪ ਤਕ ਲ੍ੀ ਪਰਨਕਨਰਆਿ ਾਂ 

o ਤ ਪਮ ਿ ਦੇ 95 ਤੋਂ ਿਧਣ ਤੇ ਉੱਚ ਤ ਪ ਪਰਨਕਨਰਆਿ ਾਂ 

o ਉਿਹ ਾਂ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰ ਿੀ ਕਰਿ  ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲ੍ਨਹਰ ਦੇ ਦੌਰ ਿ ਇਸਦੇ ਆਨਦ ਹੋ ਜ ਾਂਦ ੇਹਿ 

o ਹੀਟ ਇਲ੍ਿੈੱਸ ਰੋਕਥ ਮ ਅਤੇ ਲ੍ਿੱਛਣ ਾਂ ਬ ਰੇ ਨਸਖਲ੍ ਈ 

• ਹੇਠ ਾਂ ਨਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦਸੇ਼ਿ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰੋ। ਅਨਜਹ  ਕਰਿ ਨਿਿੱਚ ਅਸਫਲ੍ ਰਨਹਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਕ ਰਜਸਥ ਿ 

ਨਬਮ ਰੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ ਨਜਸਦੇ ਕ ਰਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਥੋੜਹ ੇ ਸਮੇਂ ਲ੍ਈ ਬੂੰਦ ਜ ਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਿ  ਪੈ ਸਕਦ  ਹੈ। 
 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ ੇ

• ਕੋਨਿਡ-19, ਇਸਿੂੂੰ ਫਲੈ੍ਣ ਤੋਂ ਨਕਿੇਂ ਰੋਕਣ  ਹੈ, ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਨਬਮ ਰੀ ਜ ਾਂ ਮੌਤ ਲ੍ਈ ਨਕਹੜੇ ਲੋ੍ਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਿ 

ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ। 

• ਘਰ ਨਿਖੇ CDC ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤ ਪਮ ਿ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਲ੍ਿੱਛਣ ਦੀਆਾਂ ਜ ਾਂਚ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੂੰਗ 

ਆਪ ਕਰਿ । 

• ਕੂੰਮ ਤੇ ਿ  ਆਉਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤ : 

o ਜੇ ਨਕਸੇ ਿਰਕਰ ਿੂੂੰ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਲ੍ਿੱਛਣ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ ਨਜਿੇਂ CDC ਦੁਆਰ  ਿਰਣਤ ਹੈ, ਨਜਿੇਂ ਬੁਖ ਰ ਜ ਾਂ 

ਕੂੰਬਣੀਆਾਂ, ਖੂੰਘ, ਸ ਹ ਚੜਹਣ  ਜ ਾਂ ਸ ਹ ਲੈ੍ਣ ਦੀ ਮਸੁ਼ਕਲ੍, ਥਕ ਿਟ, ਮ ਸਪੇਸ਼ੀ ਜ ਾਂ ਸਰੀਰ ਨਿਿੱਚ ਦਰਦ, 

ਨਸਰਦਰਦ, ਸਿ ਦ ਜ ਾਂ ਖਸੁ਼ਬੂ ਿ  ਆਉਣੀ, ਗਲੇ੍ ਨਿਿੱਚ ਖਰ ਸ਼, ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ ਾਂ ਿਗ ਰਹੀ ਿਿੱਕ, ਨਦਲ੍ ਕਿੱਚ  ਹੋਣ , 

ਉਲ੍ਟੀ ਕਰਿੀ, ਦਸਤ, ਜ ਾਂ 

o ਜੇ ਨਕਸੇ ਿਰਕਰ ਦ  ਨਿਦ ਿ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਿ ਲ੍ ਕੀਤ  ਨਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਅਜੇ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਿ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਿਹੀਂ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਜ ਾਂ 

o ਜੇ ਨਪਛਲੇ੍ 14 ਨਦਿ ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਕੋਈ ਿਰਕਰ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੇ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਜਸਦ  

ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਿ ਲ੍ ਨਿਦ ਿ ਹਇੋਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਸਿੂੂੰ ਸੂੰਭ ਿੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸੂੰਕ੍ਰ ਮਕ ਸਮਨਝਆ ਨਗਆ ਹੈ (ਨਜਿੇਂ ਨਕ 

ਅਜੇ ਿੀ ਆਈਸੋਲੇ੍ਸ਼ਿ ਨਿਿੱਚ ਹੈ)। 

• ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਗ-ਨਿਦ ਿ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਜ ਾਂ ਸਕੂਲ੍ ਿ ਪਸ ਆਉਣ ਸਬੂੰਧੀ CDPH ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿੂੂੰ ਪੂਰ  

ਕਰਿ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਹੀ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਗ-ਪਛ ਣ ਿ ਲੇ੍ ਿਰਕਰ ਦੀ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਿ ਪਸੀ ਕਰਿੀ। 

• ਜੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਲ੍ਿੱਛਣ ਗੂੰਭੀਰ ਹੋ ਜ ਾਂਦੇ ਹਿ ਤ ਾਂ ਡ ਕਟਰੀ ਤਿਿੱਜੋਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਿੀ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਲ੍ਗ ਤ ਰ ਦਰਦ ਜ ਾਂ ਛ ਤੀ 

ਨਿਿੱਚ ਦਬ ਅ, ਭਰਮ, ਜ ਾਂ ਬੁਿੱਲ੍ਹ  ਾਂ ਜ ਾਂ ਚੇਹਰੇ ਦ  ਿੀਲ੍  ਹੋਣ  ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ CDC ਦੇ ਿੈਬਪੇ਼ਿ ਤੇ 

ਉਪਲ੍ਬਧ ਹਿ। 

• ਸ ਬਣ ਅਤੇ ਪ ਣੀ ਿ ਲ੍ ਿ ਰ-ਿ ਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤ , ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ 20 ਸਨਕੂੰਟ ਾਂ ਲ੍ਈ ਸ ਬਣ ਿ ਲ੍ ਮਲ੍ਣ  ਸ਼ ਮਲ੍ 

ਹੈ (ਜ ਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 60% ਇਥ ਿੋਲ੍ (ਤਰਜੀਹੀ) ਜ ਾਂ 70% ਇਸੋਪਰਪੋ ਿੋਲ੍ ਦ  ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਕਰਿ  (ਜੇ ਇਹ ਉਤਪ ਦ 

ਗੈਰ-ਨਿਗਰ ਿੀ ਿ ਲੇ੍ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਲ੍ਈ ਪਹੁੂੰਚ-ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਿਰਕਰ CDC ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ ਬਕ ਨਸੂੰਕ ਜ ਾਂ ਹਿੱਥ 

ਧੋਣ ਿ ਲ੍ੀ ਥ ਾਂ ਤੇ ਿਹੀਂ ਜ  ਸਕਦ)ੇ। ਕਦੇ ਿੀ ਮੇਥ ਿੋਲ੍ ਿ ਲੇ੍ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟ ਈ਼ਿਰ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿ  ਕਰ ੋਨਕਉਂਨਕ ਬਿੱਨਚਆਾਂ 

ਅਤੇ ਬ ਲ੍ਗ ਾਂ ਦੋਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਇਸਦ  ਨਿਸ਼ੈਲ੍ ਪਣ ਨ਼ਿਆਦ  ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

• ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ 'ਤੇ ਿ  ਹਣੋ ਸਮੇਂ, ਦੋਹ ਾਂ ਸਨਮਆਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣ ਉਣ ਦ  ਮਹਿੱਤਿ (ਹੇਠ ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 

ਸੈਕਸ਼ਿ ਦੇਖੋ)। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use


 

• ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮ ਸਕ ਦ  ਉਨਚਤ ਇਸਤੇਮ ਲ੍, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਨਿਮਿਨਲ੍ਖਤ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੈ: 

o ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਪਨਹਣਿ ਿ ਲੇ੍ ਨਿਅਕਤੀ ਲ੍ਈ ਕੁਝ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰਦ ਿ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਿ ਪਰ ਿ ਇਰਸ ਿ ਲੇ੍ ਕਣ ਾਂ 

ਿੂੂੰ ਨਫਲ੍ਟਰ ਕਰਿ ਦੇ ਨਮਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ। 

o ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਿ ਰ-ਿ ਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਦੀ ਬਦਲ੍ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

o ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮ ਸਕ ਿ ਲ੍ ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਢਨਕਆ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

o ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮ ਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਜ ਾਂ ਇਸਿੂੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਬ ਅਦ ਹਿੱਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਧੋਣ  ਜ ਾਂ 

ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

o ਅਿੱਖ ਾਂ, ਿਿੱਕ, ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਿੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।  

o ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮ ਸਕ ਸ ਾਂਝੇ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਅਤੇ ਧੋਤੇ ਿਹੀਂ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਜ ਾਂ ਹਰ ਨਸ਼ਫਟ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸੁਿੱਟ 

ਨਦਿੱਤੇ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ। 

• CDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਨਿਰੇਦਸ਼ਿ ਨਿਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ੍ ਜ ਣਕ ਰੀ, ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਸ 

ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਪਨਹਣੀਆਾਂ ਜ ਣੀਆਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਛੋਟ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿੀ, ਅਤੇ ਿ ਲ੍ ਹੀ ਨਕਸ ੇਿੀ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ, 

ਕ ਰਜ ਸਬੂੰਧੀ ਨਿਯਮ ਾਂ, ਅਤੇ ਅਨਭਆਸ ਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਮ ਲ੍ਕ ਿੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਦ ੇਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਸਥ ਨਪਤ ਕੀਤੇ ਹਿ। ਨਸਖਲ੍ ਈ ਨਿਿੱਚ ਿੌਕਰੀਦ ਤ  ਦੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਿੀ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ 

ਹਿ ਨਕ ਨਕਿੇਂ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਨਿਪਨਟਆ ਜ ਏਗ  ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚੇਹਰ ੇਦੇ ਮ ਸਕ ਪਨਹਣਿ ਤੋਂ ਛੂਟ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

• ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦ ਰ ਾਂ, ਅਸਥ ਈ, ਜ ਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰ ਾਂ, ਅਤੇ ਸਹੂਲ੍ਤ ਨਿਖੇ ਿ ਲ੍ੂੰਟੀਅਰ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਿੀ ਕੋਨਿਡ-19 ਰੋਕਥ ਮ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਼ਿਰੂਰੀ ਸਪਲ੍ ਈਆਾਂ 

ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਹਿ। ਸਥ ਈ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਪਲ੍ ਈ ਕਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਸੂੰਗਠਿ ਾਂ ਦ ੇਿ ਲ੍ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ 

ਇਿਹ ਾਂ ਨਜੂੰਮੇਿ ਰੀਆਾਂ ਦੀ ਚਰਚ  ਕਰੋ। 

• ਿੈਤਨਿਕ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਲ੍ ਭ ਾਂ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਿੱਕ ਿਰਕਰ ਪਰ ਪਤ ਕਰਿ ਦ  ਹਿੱਕਦ ਰ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ ਜੋ ਉਸਲ੍ਈ 

ਘਰ ਨਿਿੱਚ ਰਨਹਣ  ਨਿਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ ਿ ਬਣ ਉਣਗੇ। ਕੋਨਿਡ-19 ਲ੍ਈ ਨਬਮ ਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦ  

ਮੁਆਿ਼ਿ  ਪਰਦ ਿ ਕਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਸਰਕ ਰੀ ਪਰੋਗਰ ਮ ਾਂ ਬ ਰੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇਖ,ੋ ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ Families First 

Coronavirus Response Act ਦੇ ਤਨਹਤ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੇ ਨਬਮ ਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਸਬੂੰਧੀ ਅਨਧਕ ਰ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ।  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave


 

ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਵਿਯਤੰਰਣ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ 

• ਸ ਰੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥ ਿ ਨਿਿੱਚ ਦ ਖਲ੍ ਹੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਕਸੇ ਿੀ ਿੈਂਡਰ, ਠੇਕੇਦ ਰ, ਜ ਾਂ ਹੋਰਿ ਾਂ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੀ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ 

ਨਸ਼ਫਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤੇ ਤ ਪਮ ਿ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਲ੍ਿੱਛਣ ਾਂ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਹਏੋਗੀ। ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਤ ਪਮ ਿ/ਲ੍ਿੱਛਣ ਦੀ ਜ ਾਂਚ 

ਕਰਿ ਿ ਲ੍  ਨਿਅਕਤੀ ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ ਹਿੱਦ ਤਕ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੇ।  

• ਜੇ ਘਰ ਨਿਿੱਚ ਸੈਲ੍ਫ-ਸਕ੍ਰੀਨਿੂੰਗ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਥੇ ਸਥ ਪਿ  ਨਿਿੱਚ ਪਰਦ ਿ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਢੁਕਿ ਾਂ ਨਿਕਲ੍ਪ 

ਹੈ, ਤ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੂੰਗ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਫਟ ਲ੍ਈ ਘਰੋਂ ਜ ਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਕੀਤ  ਨਗਆ 

ਸੀ ਅਤੇ CDC ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਜਿੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮਚ ਰੀ ਦੀ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਲ੍ਈ ਨਿਸ਼ੇ 

ਨਿਿੱਚ ਿਰਨਣਤ ਹੈ। 

• ਉਿਹ ਾਂ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਘਰ ਨਿਿੱਚ ਰਨਹਣ ਲ੍ਈ ਪਰੋਤਸ ਨਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਨਬਮ ਰ ਹਿ ਜ ਾਂ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਲ੍ਿੱਛਣ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਦਖ  ਰਹੇ 

ਹਿ। 

• ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਰ ੇਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਰਿੱਨਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਿ, ਲੋ੍ੜ ਮੁਤ ਬਕ ਅਿੱਖ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਦਸਤ ਨਿਆਾਂ 

ਸਮੇਤ, ਪਰਦ ਿ ਕਰਿੇ ਚ ਹੀਦ ੇਹਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਇਿਹ ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿ ਰ-ਿ ਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਜ ਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟ ਈ਼ਿਰ ਦੇ ਇਸਤਮੇ ਲ੍ ਦੀ ਥ ਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸਨਥਤੀ ਨਿਿੱਚ ਿਰਤਕੇ-ਸੁਿੱਟਣ-

ਯੋਗ ਦਸਤ ਨਿਆਾਂ ਦ  ਇਸਤੇਮ ਲ੍ 'ਤੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹ ੈਨਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਦਦਗ ਰ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ; ਨਮਸ ਲ੍ ਦ ੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿਰਕਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਜ ੋਲ੍ਿੱਛਣ ਾਂ ਿ ਸਤੇ ਦੂਨਜਆਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜ ਾਂ ਸ ਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਆਈਟਮ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਨਿਪਟਦੇ ਹਿ। ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ੍ ਪਦ ਰਥ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਦੂਨਸ਼ਤ ਹੋਈਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹਿੱਥ ਲ੍ਗ ਉਂਦੇ 

ਸਮੇਂ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤ ਿੇ ਪ ਉਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਿਰਕਰ ਜੋ ਗ ਹਕ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਿਰਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਲ੍ਆ-ਨਲ੍ਜ  ਰਹ ੇਹਿ (ਯ ਿੀ, ਗੂੰਦੇ ਕਿੱਪ, ਿੈਪਨਕਿ, 

ਆਨਦ) ਜ ਾਂ ਕਚਰੇ ਿ ਲੇ੍ ਥੈਨਲ੍ਆਾਂ ਦ  ਨਿਪਟ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਿੂੂੰ ਨਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ੍ ਦਸਤ ਿੇ ਿਰਤਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ (ਅਤੇ 

ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪ ਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਉਤ ਰਿ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਹਿੱਥ ਧੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ) ਅਤੇ ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਐਪਰਿ ਿਰਤਣੇ 

ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਦਲੇ੍ ਜ ਾਂਦੇ ਹਿ। 

• ਭ ਾਂਡੇ ਧੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਦੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਸੁਰਿੱਨਖਆਤਮਕ ਐਿਕ ਾਂ, ਗੋਗਲ੍, ਜ ਾਂ ਇਿੱਕ ਫੇਸ 

ਸ਼ੀਲ੍ਡ ਿਰਤ ਕੇ, ਅਿੱਖ ਾਂ, ਿਿੱਕ, ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਿੂੂੰ ਦੂਨਸ਼ਤ ਨਛਿੱਨਟਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਉਣ ਲ੍ਈ ਸ ਼ਿ-ਸ ਮ ਿ ਿਰਤਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।   

ਭ ਾਂਡੇ ਧੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਅਸੋਖ ਐਪਰਿ ਪਰਦ ਿ ਕਰਿ  ਅਤੇ ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਲ੍ਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

ਦੁਬ ਰ  ਿਰਤੇ ਜ ਣ ਿ ਲੇ੍ ਸੁਰਿੱਨਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਸ਼ੀਲ੍ਡ ਾਂ ਅਤੇ ਐਿਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ 

ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਨਕ ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਿਰਕਰ ਦੂਨਜਆਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 

ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰਦ , ਗਿੱਲ੍ਬ ਤ ਦ  ਸਮ ਾਂ ਅਤੇ ਿ ਰੂੰਿ ਰਤ  ਿੂੂੰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਰਿੱਖਣ  

ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੂੰਮ ਸਬੂੰਧੀ ਨਡਊਟੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਯਨਮਤ ਗਿੱਲ੍ਬ ਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ (ਉਦ ਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਉਡੀਕ 

ਅਮਲ੍ ), ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਦੂਜ  ਬੈਰੀਅਰ (ਯ ਿੀ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲ੍ਡ ਾਂ ਜ ਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

ਐਿਕ ਾਂ) ਪੇਸ਼ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹ,ੈ ਜੋ ਇਸ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣ  ਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਜੇ ਿਰਕਰ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੇ ਹਿ ਤ ਾਂ ਿਰਕਰ ਾਂ 

ਿੂੂੰ ਉਹਿ ਾਂ ਦ  ਆਪਣ  ਬੈਰੀਅਰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਦੇਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ।   

• ਸਥ ਪਿ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਉਨਚਤ ਉਪ ਅ ਕਰਿੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਜਿਤ  ਿੂੂੰ ਸੂੰਬੋਨਧਤ ਐਲ੍ ਿ, ਰਣਿੀਤਕ ਅਤੇ ਿਧ 

ਨਦਖਣ ਿ ਲੇ੍ ਸਥ ਿ ਾਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਸਥ ਿ ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂੰਕੇਤ ਲ੍ਗ ਉਣ , ਤ ਾਂ ਜੋ ਜਿਤ  ਿੂੂੰ 

ਯ ਦ ਦਿ ਇਆ ਜ ਏ ਨਕ ਉਿਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਪਨਹਣਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੀ ਉਹ ਖ  ਜ ਾਂ ਪੀ ਿਹੀਂ ਰਹੇ 

ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ, ਨਿਹ ਰਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖਣੀ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 20 ਸਨਕੂੰਟ ਲ੍ਈ ਸ ਬਣ ਅਤੇ ਪ ਣੀ 

ਦੇ ਿ ਲ੍ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਿ ਰ-ਿ ਰ ਧੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ, ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਿਰਤਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

• ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਨਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਯ ਦ ਕਰ ਓ, ਿਹੀਂ ਤ ਾਂ, ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਨਰਸਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ 

ਦ ਖ਼ਲ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਿੇਗੀ (ਜਦੋਂ ਤਕ  CDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਿੁਸ ਰ ਛੂਟ ਿਹੀਂ 

ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ)। ਉਿਹ ਾਂ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਫੇਸ ਮ ਸਕ ਉਪਲ੍ਬਧ ਕਰ ਉਣ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮ ਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹੁੂੰਚ 

ਸਕਦੇ ਹਿ। 

• ਗ ਹਕ ਾਂ ਦੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਉੱਤੇ, ਉਹਿ ਾਂ ਦੇ ਤ ਪਮ ਿ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਲ੍ਿੱਛਣ ਾਂ ਲ੍ਈ ਜ ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜ ਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਹੈਂਡ 

ਸੈਿੀਟ ਈ਼ਿਰ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖ  ਜ ਾਂ ਪੀ ਿਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੂੰਦ ੇਹਿ ਤ ਾਂ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਪ ਉਣ ਲ੍ਈ ਕਨਹਣ  

ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।  ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਲ੍ਿੱਛਣ ਨਦਖ ਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਗ ਹਕ ਾਂ/ਪ ਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਦ ਖ਼ਲੇ੍ ਲ੍ਈ ਇਿਕ ਰ ਕਰਿ ਅਤੇ ਰਿੱਦ 

ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਦ ਖਲੇ੍ ਿੂੂੰ ਰਕੋਣ ਦ  ਅਨਧਕ ਰ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ।  

• ਪਰਿੇਸ਼ ਦੁਆਰ(ਰ ਾਂ) ਤੇ ਗ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਦਖ ਈ ਦੇਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਿਯਮ ਾਂ ਦ  ਇਿੱਕ ਸੈੱਟ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ 

ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਿੇਸ਼ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਯਮ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸਨੈਿਟ ਈ਼ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ, ਦੂਜੇ 

ਗ ਹਕ ਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣ ਈ ਰਿੱਖਣ, ਸਤਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬੇਲੋ੍ੜ  ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਸਥ ਿਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭ ਗ ਲ੍ਈ ਸੂੰਪਰਕ 

ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ, ਅਤੇ ਸੇਿ ਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਾਂ ਕਰਿ ਦੇ ਨਿਰਦਸੇ਼ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, 

ਨਿਯਮ ਨਪਕਟੋਗਰ ਮ ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਡਨਜਟਲ੍ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਮੀਿੂ ਉੱਤੇ/ਦੇ ਿ ਲ੍ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋਣੇ 

ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ। 

 

ਹਿਾਦਾਰੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਿਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਪਰੋਿਕੋੋਲ 

• ਸਥ ਪਿ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਖੜਕੀਆਾਂ ਜ ਾਂ ਦਰਿ ਼ਿੇ ਖੋਲ੍ਹ  ਕੇ ਤ ਼ਿੀ ਹਿ  ਦ  ਪਰਸ ਰ ਿਧ ਉਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਅਤੇ 

ਇਹ ਨਸਕਊਨਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ ਬਕ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• ਹਿ  ਦੀ ਆਉਣ-ਜ ਣ ਅਤੇ ਹਿ ਦ ਰੀ (ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਿ) ਿੂੂੰ ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਇਿਡੋਰ ਟੇਬਲ੍ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ 

ਦਰਿ ਨਜਆਾਂ ਦੇ ਿੇੜੇ ਲ੍ਗ ਓ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਪ ਰਟੀ, ਨਸਿੱਧ  ਦੂਜੀ ਪ ਰਟੀ ਿਿੱਲ੍ ਮੂੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਹਿ  ਦੇ ਪਰਸ ਰ 

ਿੂੂੰ ਫੈਲ੍ ਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

• ਇਿਡੋਰ ਸਥ ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ, ਹਿ ਦ ਰੀ ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਦੁਆਰ  ਪਰਦ ਿ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਬ ਹਰੀ ਹਿ  ਦੀ ਮ ਤਰ  ਿੂੂੰ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ 

ਕਰ।ੋ ਹਿ ਦ ਰੀ ਪਰਣ ਲ੍ੀ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ੍ ਹੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਉਚਤਮ ਸਮਰਿੱਥ  ਿ ਲੇ੍ ਨਫਲ੍ਟਰ ਲ੍ਗ ਓ। 

• ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਪੋਰਟੇਬਲ੍ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ੍ਤ  ਿ ਲੇ੍ ਏਅਰ ਕਲ੍ੀਿਰ ਲ੍ਗ ਓ, ਇਮ ਰਤ ਦੇ ਏਅਰ ਨਫਲ੍ਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂੰਭ ਿੀ 

ਉੱਚਤਮ ਕੁਸ਼ਲ੍ ਨਫਲ੍ਟਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਿਡੋਰ ਥ ਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਹਿ  ਅਤੇ ਹਿ ਦ ਰੀ 

ਦੀ ਗੁਣਿਿੱਤ  ਿੂੂੰ ਿਧ ਉਣ ਲ੍ਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਾਂ ਕਰੋ।   

• ਇਿਡੋਰ ਹਿ  ਦੀ ਕਿ ਲ੍ਟੀ ਅਤ ੇਇਿਡੋਰ ਸੈਨਟੂੰਗ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਹਿ  ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਾਂ ਨਬਮ ਰੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਹਿ ਦ ਰੀ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਾਂ ਬ ਰ ੇਅਪਡੇਟਸ ਲ੍ਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ CDPH ਿੈੱਬਸ ਈਟ ਦੇਖੋ। 

• ਿ ਈਿ, ਬੀਅਰ, ਜ ਾਂ ਸਨਪਨਰਟਸ ਪ ਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੇਯ ਪਦ ਰਥ ਦੇ ਕੂੰਟੇਿਰ ਦੀਆਾਂ ਗਰਦਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਕਿੱਪ ਾਂ, ਗਲ੍ ਸ ਾਂ ਆਨਦ ਦ ੇ

ਿ ਲ੍ ਸਪਰਸ਼ ਿ  ਕਰੋ। 

• ਨ਼ਿਆਦ  ਭੀੜ-ਭ ੜ ਿ ਲੇ੍ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਗ ਹਕ ਦ ੇਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਾਂ ਅਤੇ ਲ੍ ਬੀਆਾਂ, ਨਿਸ਼ਰ ਮ ਕਮਰੇ, ਲ੍ੂੰਚ ਖੇਤਰ 

ਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬ ਹਰ ਜ ਣ ਿ ਲੇ੍ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਸਫ ਈ ਕਰੋ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਹਸੋਟ ਸਟੈਂਡਸ, ਦ ਖ਼ਲ੍ 

ਹੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਰਸਤੇ, ਪੌੜਹ ੀਆਾਂ, ਸਟੇਅਰਿੈਲ੍, ਏਸਕੇਲੇ੍ਟਰ, ਹਿੱਥ ਿ ਲੇ੍ ਜੂੰਗਲੇ੍, ਅਤੇ ਏਲ੍ੀਿੇਟਰ ਨਿਯੂੰਤਰਣ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ। 

ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਸਤਹ ਾਂ ਨਜਹਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਦਰਿ ਼ਿੇ, ਦਰਿ ਼ਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ੍, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬ ਰ, ਲ੍ ਈਟ 

ਸਨਿਿੱਚ, ਉਡੀਕ ਥ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੁਰਸੀਆਾਂ, ਕ੍ਰੈਨਡਟ ਕ ਰਡ ਟਰਨਮਿਲ੍, ATM PIN ਪੈਡ਼ਿ, ਰਸੀਦ ਟਰੇ਼ਿ, ਬਿੱਸ ਟਿੱਬਸ, 

ਸਰਨਿਗ ਟਰੇ਼ਿ, ਫੋਿ, ਟ ਇਲ੍ਟ ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਾਂ ਸਹੂਲ੍ਤ ਾਂ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ, ਿੂੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਗ ਣੂ-ਮਕੁਤ ਕਰੋ। 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• ਿੇਂਨਡੂੰਗ ਮਸ਼ੀਿ ਾਂ, ਆਰਕੇਡ ਗੇਮ ਾਂ, ਨਡਸਪਲੇ੍ ਕੇਸ ਾਂ, ਡੇਕੋਰੇਨਟਿ ਫ ਊਿਟੇਿ ਾਂ, ਆਨਦ ਸਮੇਤ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਸਪਰਸ਼ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਅਕਸਰ ਸ ਫ ਕਰੋ।  

• ਨਸ਼ਫਟ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਜ ਾਂ ਿਰਤੋਂਕ ਰ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ, ਜ ੋਿੀ ਨ਼ਿਆਦ  ਿ ਰ ਹੋਏ, ਸਪਰਸ਼-ਯੋਗ ਸਤਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਕਰੋ, 

ਨਜਹਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਕੂੰਮਕ ਜੀ ਸਤਹ ਾਂ, ਫੋਿ, ਰਨਜਸਟਰ, ਟਿੱਚਪੈਡ/ਟਿੱਚਸਕ੍ਰੀਿ ਾਂ, ਟੈਬਲੇ੍ਟ, ਟ ਈਮ ਕਲੋ੍ਕਸ, ਸੂੰਦ, ਬ ਰ ਦੇ 

ਬਰਤਿ ਅਤੇ ਸ ਧਿ, ਹੈਂਡਲ੍, ਰੇੜ ੇਅਤੇ ਟਰ ਲ੍ੀਆਾਂ, ਚ ਬੀਆਾਂ ਆਨਦ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ ਪਰ ਇਹਿ ਾਂ ਤਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ।  

• ਔਡੀਓ ਉਪਕਰਣ, ਫੋਿ, ਟੈਬਲੇ੍ਟ, ਲੈ੍ਪਟ ਪ, ਡੈਸਕ, ਕਲ੍ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ, ਨਜਿੱਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ 

ਸ ਾਂਝ  ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਦੇ ਿੀ PPE ਿੂੂੰ ਸ ਾਂਝ  ਿ  ਕਰੋ। 

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਨਿਚਕ ਰ ਆਨਡਓ ਹੈਡਸੈਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਸ ਾਂਝ ੇਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਿੂੂੰ ਰੋਕੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਪਕਰਮ ਿੂੂੰ ਹਰੇਕ 

ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ । ਢੁਕਿੇਂ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਦਮ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਰਧ ਨਰਤ 

ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਉਪਕਰਿ ਦੇ ਨਿਰਮ ਤ  ਿ ਲ੍ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਖ ਸਕਰ ਿਰਮ, ਝਰਝਰੀ ਸਤ ਹ ਾਂ ਲ੍ਈ, ਨਜਿੇਂ ਫੋਮ ਦੇ 

ਇਅਰ ਮਫਸ। 

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਫਟ ਦੇ ਦੌਰ ਿ ਸ ਫ-ਸਫ ਈ ਅਨਭਆਸ ਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਸਮ ਾਂ ਨਦਓ। ਕ ਰਜਕ ਰੀ ਸਮੇਂ 

ਦੌਰ ਿ, ਿਰਕਰ ਦੀ ਿੌਕਰੀ ਦੀਆਾਂ ਨ਼ਿੂੰਮੇਿ ਰੀਆਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ ਫ-ਸਫ ਈ ਦੇ ਕ ਰਜ ਸੌਂਪੋ। ਸਫ ਈ ਦੀ ਿਿੱਧ ਰਹੀ ਮੂੰਗ 

ਨਿਿੱਚ ਸਹ ਇਤ  ਕਰਿ ਲ੍ਈ, ਲੋ੍ੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਤੀਜੀ ਨਧਰ ਦੀ ਸਫ ਈ ਕਰਿ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਕੂੰਪਿੀਆਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ੍ਪ ਪਰਦ ਿ 

ਕਰ।ੋ 

• ਚਿੱਖਣ ਿ ਲੇ੍ ਕਮਨਰਆਾਂ, ਬ ਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਹੋਸਟ ਸਟੈਂਡਸ ਨਜਹੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਉਨਚਤ ਰੋਗ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਉਤਪ ਦ ਾਂ ਿ ਲ੍ 

ਲੈ੍ਸ ਕਰੋ, ਨਜਹਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਦੀ ਪਰਤਿੱਖ ਸਹ ਇਤ  ਕਰ ਰਹੇ ਸ ਰੇ ਸਟ ਫ ਲ੍ਈ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟ ਈ਼ਿਰ ਅਤੇ 

ਸੈਿੀਟ ਈਨ਼ਿੂੰਗ ਿ ਈਪਸ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ। 

• ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਸੈਨਿਟਰੀ ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚ ਲੂ੍ ਅਤੇ ਸਟ ਕ ਨਿਿੱਚ ਹਿ ਅਤੇ ਲੋ੍ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਨਤਨਰਕਤ 

ਸ ਬਣ, ਪੇਪਰ ਤੌਲ੍ੀਓ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ। 

• ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਰਸ ਇਣ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚਣੁਦੇ ਸਮੇਂ, ਿ ਤ ਿਰਣ-ਸਬੂੰਧੀ ਰਿੱਨਖਆ ਏਜੂੰਸੀ (ਈਪੀਏ)-ਪਰਮ ਨਣਤ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਨਦਿੱਤੇ 

ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਨਖਲ੍ ਫ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਪਰਮ ਨਣਤ ਉਤਪ ਦ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਪ ਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰੋ। 

ਨਿਕਸਤ ਹੁੂੰਦੇ ਿ ਇਰਲ੍ ਰੋਗ-ਜਿਕ ਾਂ ਦੇ ਨਖਲ੍ ਫ ਪਰਭ ਿੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੇ੍ਬਲ੍ ਿ ਲੇ੍ ਕੀਟ ਣੂਿ ਸ਼ਕ ਿਰਤੋ, ਪਤਲੇ੍ ਘਰੇਲੂ੍ 

ਬਲ੍ੀਚ ਘੋਲ੍ (5 ਿਿੱਡੇ ਚਮਚੇ ਪਰਤੀ ਪ ਣੀ ਦੇ ਗੈਲ੍ਿ ਲ੍ਈ), ਜ ਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 70% ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍ ਿ ਲੇ੍ ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍ ਘੋਲ੍ 

ਿਰਤੋ ਜੋ ਸਤਹ  ਲ੍ਈ ਢੁਕਿੇਂ ਹਿ। ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਰਸ ਇਨਣਕ ਖਤਨਰਆਾਂ, ਨਿਰਮ ਤ  ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ, ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਿ ਲੋ੍ੜ ਾਂ, 

ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਲ੍ਈ Cal/OSHA ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਈ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ। ਕਲ੍ੀਿਰ ਾਂ ਜ ਾਂ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਿਰਤਣ ਿ ਲੇ੍ ਿਰਕਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਦਸਤ ਿੇ ਪਨਹਣਿ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਿ ਪਨਹਣਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹਏੋਗ  ਨਜਿੇਂ 

ਨਕ ਉਤਪ ਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਮੁਤ ਬਕ ਲੋ੍ੜੀਂਦ  ਹੈ। ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦ ੇਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭ ਗ ਦੁਆਰ  ਨਸਫ ਨਰਸ਼ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਦਮ -ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਸਫ ਈ ਤਕਿੀਕ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਹਿ ਦ ਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ। 

• ਭੋਜਿ ਸੂੰਪਰਕ ਸਤਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋਗ ਣੂ-ਮੁਕਤ (ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਦੀ ਬਜ ਏ) ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਬ ਰੇ ਮੌਜੂਦ  ਕੋਡ਼ਿ 

ਦ  ਲ੍ਗ ਤ ਰ ਪ ਲ੍ਣ ਕਰੋ।  

• ਲ੍ੀਨਜਓਨਿਰੇਸ ਰੋਗ ਅਤੇ ਪ ਣੀ ਿ ਲ੍ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿੂੂੰ ਘਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲ੍ਈ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ 

ਲ੍ਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੋ ਨਕ ਸ ਰੀਆਾਂ ਪ ਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਲ੍ੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਦੇ ਬੂੰਦ ਰਨਹਣ ਤੋਂ 

ਬ ਅਦ ਪੀਣ ਲ੍ਈ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਹਿ। 

• ਨਜਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਫਰਸ਼ ਿੂੂੰ ਝ ੜੂ ਮ ਰਣ ਜ ਾਂ ਰੋਗ ਣੂਆਾਂ ਿੂੂੰ ਹਿ  ਨਿਿੱਚ ਫੈਲ੍  ਸਕਣ ਿ ਲੇ੍ ਹੋਰਿ ਾਂ ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਦੁਆਰ  

ਸ ਫ ਿ  ਕਰੋ। ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, HEPA ਨਫਲ੍ਟਰ ਿ ਲ੍  ਿੈਕਊਮ ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਕਰੋ। 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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
https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


 

• ਮਨਹਮ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ੍ ਮੀਿੂਸ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੀਿੂਸ ਿੂੂੰ ਨਡਜੀਟਲ੍ ਢੂੰਗ ਿ ਲ੍ ਉਪਲ੍ਬਧ ਕਰ ਓ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਗਰ ਹਕ 

ਇਿੱਕ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲੈ੍ਕਟਰ ੋਨਿਕ ਨਡਿ ਈਸ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ੍ ਮੀਿੂ ਪਰਦ ਿ ਿਹੀਂ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ  ਸਕਦੀਆਾਂ, ਤ ਾਂ ਗਰ ਹਕ ਦੀ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਤ ੇਬ ਅਦ ਨਿਚ ਮੀਿੂ ਿੂੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹ ਾਂ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ 

ਕਰ।ੋ ਗ ਹਕ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਅਗ ਊਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਕਲ੍ਪ ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ। 

• ਮੇ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿੈਪਨਕਿ, ਛੁਰੀ-ਕ ਾਂਟੇ, ਕਿੱਚ ਦੇ ਭ ਾਂਨਡਆਾਂ ਆਨਦ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਲ੍ਗ ਉਣ  ਬੂੰਦ ਕਰੋ। ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਗ ਹਕ ਾਂ 

ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਅਿੁਸ ਰ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਦ ਿ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਕ ਰਡ ਸਟੈਂਡਸ, ਫਲ੍ ਇਰਸ, ਿੈਪਨਕਿ 

ਹੋਲ੍ਡਰਸ, ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਮੇ਼ਿ ਾਂ ਉੱਤੇ ਿ  ਛਿੱਡੋ। 

• ਕਿੱਚ ਦੇ ਭ ਾਂਡੇ ਨਜਹੀਆਾਂ ਗ ਹਕ ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਿਰਤਣ ਯੋਗ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਧੋਤ , ਹੂੰਗ ਨਲ੍ਆ, ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ-ਮੁਕਤ 

ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। ਸ ਫ ਕੀਤੇ ਸਟੇਮਿੇਅਰ, ਨਡਸ਼ਿੇਅਰ ਆਨਦ ਿੂੂੰ ਗ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮੀਆਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਦ 

ਤਕ ਉਨਚਤ ਢੂੰਗ ਿ ਲ੍ ਸਟੋਰ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰਦੇ। ਜੇ ਮੜੁ-ਿਰਤਣ ਯੋਗ 

ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਦੀ ਉਨਚਤ ਸਫ ਈ ਕਰਿ  ਮੁਮਨਕਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਨਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ੍ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਟੇਬਲ੍ਕਲੋ੍ਥ ਅਤੇ ਿੈਪਨਕਿ ਨਜਹੇ ਗੂੰਦੇ ਨਲ੍ਿਿ ਹਰੇਕ ਗ ਹਕ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਹਟ  ਲੈ੍ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਸੀਲ੍ ਕੀਤ ੇ

ਨਲ੍ਫ ਨਫਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਭੋਜਿ ਖੇਤਰ ਾਂ ਤੋਂ ਨਲ੍ਜ ਏ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ।  ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਗੂੰਦੇ ਨਲ੍ਿਿ ਾਂ ਦ ਾਂ ਨਿਪਟ ਿ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 

ਦਸਤ ਿੇ ਪਨਹਣਿੇ ਚ ਹੀਦ ੇਹਿ। 

• ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਗ ਹਕ ਦ ੇਹਰੇਕ ਪੇਯ ਸਥ ਿ ਿੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਸ ਫ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਮੇ਼ਿ ਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਾਂ, ਬੂਥਸ 

ਆਨਦ ਿੂੂੰ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ  ਅਤੇ ਉਤਪ ਦ ਨਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰਨਦਆਾਂ, ਉਨਚਤ ਰੋਗ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਲ੍ਈ 

ਬਥੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਦੇਣ  ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋਏਗ ।  ਿ ਤ ਿਰਣੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਏਜੂੰਸੀ (Environmental Protection 

Agency) ਦੁਆਰ  ਪਰਮ ਨਣਤ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਮ ਿਿੀ ਕੋਰੋਿ ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਨਖਲ੍ ਫ ਪਰਭ ਿੀ ਹਣੋ ਲ੍ਈ 

ਨਿਮਿਤਮ ਸੂੰਪਰਕ ਸਮੇਂ (ਸਨਕੂੰਟ ਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂੰਟ) ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

• ਸੈਲ੍ਫ-ਸਰਨਿਸ ਖੇਤਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰੋ ਨਜਿੱਥੇ ਗਰ ਹਕ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜ ਾਂ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਿ ਨਜਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਦੂਜੇ ਗਰ ਹਕ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਿੈਪਨਕਿ, ਸਟਰ , ਪ ਣੀ ਦੇ ਮਟਕੇ, ਆਨਦ। ਇਹਿ ਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਗ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਪਰਦ ਿ ਕਰਕੇ ਇਹਿ ਾਂ ਦੀ ਨਡਲ੍ੀਿਰੀ ਨਿਿੱਚ ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਿਰਤੋਂ 

ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਢੁਕਿੇਂ ਹੋਣ ਿਜੋਂ, ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ  ਿੂੂੰ ਸੁਿੱਟੋ ਜ ਾਂ ਸ ਫ ਕਰੋ, ਕੀਟ ਣੂ-ਰਨਹਤ ਕਰੋ ਜ ਾਂ ਰੋਗ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ  

• ਸੈਲ੍ਫ-ਸਰਨਿਸ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨਮੂੰਟ, ਕੈਂਡੀਆਾਂ, ਜ ਾਂ ਸਿੈਕਸ ਿੂੂੰ ਗ ਹਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਪਏ ਿ  ਰਨਹਣ ਨਦਓ।  ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਜ ਾਂਚ 

ਕਰਕੇ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ ਜ ਾਂ ਨਸਰਫ ਬੇਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ।  

• ਮਨਹਮ ਿ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਦੇ ਦ ਖ਼ਲ੍-ਰਸਨਤਆਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਡਰ ਈਿਿੇਅ, ਨਰਸਪੇਸ਼ਿ ਖੇਤਰ ਾਂ ‘ਤੇ, 

ਡ ਈਨਿੂੰਗ ਕਮਨਰਆਾਂ ਨਿਿੱਚ, ਏਲ੍ੀਿੇਟਰ ਲ੍ੈਂ ਨਡੂੰਗਸ ਦੇ ਕੋਲ੍, ਆਨਦ ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਤ ਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟ ਈ਼ਿਰ ਨਡਸਪੇਂਸਰ, 

ਸੂੰਪਰਕ-ਰਨਹਤ ਲ੍ਗ ਓ।  

• ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਦੀਆਾਂ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣ  ਬੂੰਦ ਕਰੋ ਨਜਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮਕੁਤ ਕਰਿ  

ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਬੋਰਡ ਗੇਮ ਾਂ, ਨਕਤ ਬ ਾਂ ਆਨਦ ਜ ਾਂ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਬ ਅਦ ਨਿਿੱਚ ਹਿੱਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਧੋਣ  ਜ ਾਂ 

ਹਿੱਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸੈਿੀਟ ਈ਼ਿ ਕਰਿ  ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ।  

 

 

 

 



 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ 

• ਚੇਤਾਿਿੀ: ਕੋਨਿਡ-19 ਿੂੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਨਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣ ਏ ਰਿੱਖਣ  ਕ ਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।  

• ਬੈਠਣ ਦੀਆਾਂ ਬ ਹਰੀ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਨਹਲ੍ ਨਦਓ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਬੂੰਦ ਿ ਤ ਿਰਣ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਪ ਰ ਿਹ ਉ ਿੂੂੰ ਘਿੱਟੋ-

ਘਿੱਟ ਕੀਤ  ਜ ਿੇ।  ਸਥ ਪਿ ਿ ਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਬ ਹਰੀ ਬੈਠਣ ਦੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਦ  ਨਿਸਤ ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਜੇ ਇਹ 

ਸਥ ਿਕ ਕ ਿੂੂੰਿ ਾਂ ਅਤੇ ਕ ਇਨਦਆਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

• ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਦੀ ਨਡਨਲ੍ਿਰੀ ਲ੍ਈ ਨਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ। ਨਡਲ੍ੀਿਰੀਆਾਂ 

ਲੈ੍ਣ ਲ੍ਈ ਛਿੱਡਣ ਿ ਲੇ੍ ਸਥ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨ਼ਿਆਦ  ਭੀੜ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਯਤ ਕਰੋ। ਨਡਲ੍ੀਿਰੀ ਡਰ ਈਿਰ ਾਂ ਦੇ 

ਿ ਲ੍ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖੋ। 

• ਗ ਹਕ ਖੇਤਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਸਮ ਾਂ ਦੇਣ ਿ ਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਤੈਅ-ਮੁਲ੍ ਕ ਤ ਾਂ 

ਿੂੂੰ ਿਧ ਿ  ਨਦਓ।  

• ਗ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਅਗ ਊਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਦੇਣ ਬ ਰ ੇਨਿਚ ਰ ਕਰੋ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਰੈਸਟਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨਬਤ ਇਆ ਜ ਣ 

ਿ ਲ੍  ਸਮ ਾਂ ਘਿੱਟ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕੇ। ਗ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਉਹਿ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕ ਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਜ ਾਂ ਸਥ ਪਿ  ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਡੀਕ ਕਰਿ ਲ੍ਈ 

ਆਖੋ, ਜਦਨਕ ਉਹ ਬੈਠਣ ਲ੍ਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰਦ ੇਹਿ। ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਤ ਾਂ ਪੈਟਰਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਉਹਿ ਾਂ ਦੇ ਮੋਬ ਈਲ੍ ਫੋਿ ਾਂ 

ਦੁਆਰ  ਚੇਤ ਿਿੀ ਨਦਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਿ ਾਂ ਦੀ ਮੇ਼ਿ ਨਤਆਰ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਜੋ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਅਤੇ “ਬਿੱ਼ਿਰਸ” ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ 

ਟ ਨਲ੍ਆ ਜ ਿੇ। 

• ਇਿਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਸਰਨਿਸ ਟੇਬਲ੍ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹਿ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਇਿੱਕ ਮੇ਼ਿ ‘ਤੇ 

ਲ੍ਿੱਗੀ ਕੁਰਸੀ ਦ ੇਨਪਛਲੇ੍ ਪ ਸੇ ਤੋਂ ਿ ਲ੍ ਿ ਲੇ੍ ਮੇ਼ਿ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਪਛਲੇ੍ ਨਹਿੱਸੇ ਤਕ ਮ ਪੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਿ ਕਰਿ 

ਿ ਲੇ੍ ਬੈਠੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ। ਇਿਡੋਰ ਸਰਨਿਸ ਟੇਬਲ੍ ਦੇ ਦਰਨਮਆਿ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਿਧ ਤਕ ਿਧ ਓ, 

ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਿਡੋਰ ਨਡਰ ੂੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿਲ੍ੋਂ  ਜੋਖਮ ਾਂ ਿੂੂੰ ਘਟ ਇਆ ਜ  ਸਕੇ।  

• ਇਿੱਕੋ ਮੇ਼ਿ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰਿ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਨਖਆ ਿੂੂੰ ਇਿੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਾਂ ਤਕ ਜ ਾਂ ਅਨਜਹੇ ਪੈਟਰਿ ਾਂ ਤਕ ਨਜਹਿ ਾਂ ਿੇ ਇਕਿੱਠੇ ਬੈਠਣ 

ਲ੍ਈ ਨਕਹ  ਹੈ, ਸੀਨਮਤ ਕਰੋ। ਇਿੱਕੋ ਮੇ਼ਿ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮ ਿ ਪ ਰਟੀ ਨਿਚਲੇ੍ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੂਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿਹੀਂ 

ਹੁੂੰਦੀ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਪ ਰਟੀ ਦੇ ਸ ਰੇ ਸਦਿੱਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹਿ ਅਤੇ ਮੇ਼ਿਬ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਮੁਿੱਚੀ ਪ ਰਟੀ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਼ਿਮੀ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੇ਼ਿ ‘ਤੇ ਨਲ੍ਆਉਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।  

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ ਗ ਹਕ ਾਂ/ਏਕਲ੍ ਸਮਹੂ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ 

ਉਪ ਅ ਲ੍ ਗੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਨਿਭ ਜਿ ਾਂ ਜ ਾਂ ਨਦਰਸ਼ ਸੂੰਕੇਤ ਾਂ ਦ  ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ (ਨਜਿੇਂ, 

ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ ਿ ਲ੍ਗ ਉਣ  ਜ ਾਂ ਸੂੰਕੇਤ ਬਣ ਉਣ  ਇਹ ਦਰਸ ਉਣ ਲ੍ਈ ਨਕ ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਗ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਕਿੱਥੇ ਖੜਹ ੇ 

ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ)। 

• ਿਕਦ ਰਨਜਸਟਰ ਾਂ, ਬ ਰਸ, ਹੋਸਟ ਸਟੈਂਡਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨਜਿੱਥੇ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ  ਔਖ  ਹੁੂੰਦ  

ਹੈ, ‘ਤੇ ਭੌਨਤਕ ਬੈਰੀਅਰ ਜ ਾਂ ਨਿਭ ਜਿ ਲ੍ਗ ਓ।  

• ਕੋਈ ਿੀ ਖੇਤਰ ਨਜਿੱਥੇ ਗਰ ਹਕ ਜ ਾਂ ਿਰਕਰ ਲ੍ ਈਿ ਬਣ ਉਂਦੇ ਹਿ, ਿੂੂੰ ਢੁਕਿੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲ੍ਈ ਸਪਸ਼ਟਤ  ਿ ਲ੍ 

ਨਚੂੰਨਿਹਤ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਚੈੱਕ-ਸਟੈਂਡਸ ਅਤੇ ਟਰਨਮਿਲ੍, ਨਿਸ਼ਰ ਮ ਕਮਰ,ੇ ਏਲ੍ੀਿੇਟਰ ਲ੍ ਬੀਆਾਂ, 

ਹੋਸਟ ਸਟੈਂਡਸ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ, ਨਜਿੱਥੇ ਗ ਹਕ ਇਕਿੱਠੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ। 

• ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਰਸਈੋਆਾਂ, ਪੈਿਟਰੀਆਾਂ, ਿ ਕ-ਇਿ ਫਰੀ਼ਿਰ ਾਂ, ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਘਣਤ , ਨ਼ਿਆਦ  ਭੀੜ 

ਿ ਲੇ੍ ਕ ਰਜ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੂੰਧੀ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਿਰਤੇ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ।   

 



 

• ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਗ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਅਨਜਹ ੇਦਰਿ ਨ਼ਿਆਾਂ ਤੋਂ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹ ੈਨਜਸ ਿੂੂੰ ਨਕਸੇ ਚੀ਼ਿ ਿ ਲ੍ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਰੋਨਕਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਜ ਾਂ ਜੋ ਸਿੈਚਨਲ੍ਤ ਹਿ। ਗ ਹਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟ ਈ਼ਿਰ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਨਜਹਿ ਾਂ ਿੇ 

ਦਰਿ ਼ਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ੍ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿ  ਹੀ ਹੈ। 

• ਡ ਈਨਿੂੰਗ ਖੇਤਰ ਾਂ ਤੋਂ ਮੇ਼ਿ ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਹਟ  ਨਦਓ ਤ ਾਂ ਜੋ ਗ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 

ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਨਖਆ ਜ  ਸਕੇ। ਜੇ ਮੇ਼ਿ, ਕੁਰਸੀਆਾਂ, ਬੂਥ ਆਨਦ ਹਟ ਏ ਿਹੀਂ ਜ  ਸਕਦੇ, ਤ ਾਂ ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ 

ਅਣ-ਉਪਲ੍ਬਧ ਬਣ ਉਣ ਿ ਸਤ ੇਨਦਰਸ਼ਕ/ਭੌਨਤਕ ਸੂੰਕੇਤ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 

• ਅਨਜਹੇ ਬ ਰ ਕ ਊਂਟਰ ਾਂ ‘ਤੇ ਗ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਸਮੂਹ ਾਂ ਦ  ਬੈਠਣ  ਬੂੰਦ ਕਰੋ ਨਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕ ਰਜ ਖੇਤਰ ਾਂ/ਸਟੇਸ਼ਿ ਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-

ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰ ਰ ਿਹੀਂ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ।  

• ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੁਿੱਲ੍ਹ ੀ ਥ ਾਂ ਅਤੇ ਖੜ ੇਹਣੋ ਿ ਲੇ੍ ਖੇਤਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰੋ। ਨਕਸੇ ਗ ਹਕ ਸਮੂਹ ਦ ੇਸ ਰੇ ਸਦਿੱਸ ਬਠੈਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ 

ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹਿ ਅਤੇ ਮ਼ੇਿਬ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਮੂਹ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੇ਼ਿ ‘ਤੇ ਨਲ੍ਆਉਣ  

ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਗ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜ ਏ ਬੈਠਣ ਲ੍ਈ ਕਹੋ, ਤ ਾਂ ਜ ੋਬੇਲੋ੍ੜੀ ਨਹਲ੍ਜੁਲ੍ ਿੂੂੰ 

ਰੋਨਕਆ ਜ ਿੇ। 

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਗ ਹਕ ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ੍ਣੇ ਅਤੇ ਨਡਲ੍ੀਿਰ ਕਰਿੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਦ ੇਆਸ-ਪ ਸ ਆ-

ਜ  ਰਹੇ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਨਖਆ ਸੀਨਮਤ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕੇ। ਜੇ ਗ ਹਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਬ ਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸ 

ਤਰਹ ਾਂ ਿਿ ਾਂ ਰੂਪ ਨਦਓ ਨਕ ਬ ਰਟੇਂਡਰ, ਹੋਰ ਿਰਕਰ ਅਤੇ ਗ ਹਕ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ 

ਰਿੱਖ ਸਕਣ। 

• ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਿ ਲ੍ਯੂਮ ਿੂੂੰ ਲੋ੍ੜ ਅਿੁਸ ਰ ਘਟ ਓ-ਿਧ ਓ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਿਰਕਰ ਆਰਡਰ ਸੁਣਿ ਲ੍ਈ ਗ ਹਕ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਬਣ  ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋ੍ਕ ਉੱਚੀ ਬੋਲ੍ਣ ਜ ਾਂ ਚੀਕਣ ਤੋਂ ਬਿੱਚ ਸਕਣ।  

• ਨਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਤ ਰ ਬਣ ਉਣ ਦੀਆਾਂ ਕ ਰਜਨਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਗੂ ਕਰੋ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਬ ਹਰਲੇ੍ ਜ ਾਂ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਾਂ 

ਨਿਚਲੇ੍ ਸਮੂਹ ਾਂ ਨਿਚਕ ਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਮਨਹਮ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਕਤ ਰ ਬਣ ਉਣ  ਯ ਦ ਕਰ ਉਣ 

ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਮੇ਼ਿਬ ਿ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੈ। 

• ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਗ ਹਕ ਾਂ ਜ ਾਂ ਸਮੂਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸੇਿ  ਪਰਦ ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਨਖਆ ਿੂੂੰ ਭਿੱਤ  ਅਤੇ ਘੂੰਟ  ਕ ਇਨਦਆਾਂ ਦੇ 

ਅਿੁਪ ਲ੍ਣ ਨਿਿੱਚ ਸੀਨਮਤ ਕਰੋ। 

• ਕ੍ਰੈਨਡਟ ਕ ਰਡ ਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਰਨਹਤ ਭੁਗਤ ਿ ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਦ  ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਕਰੋ। 

• ਸ ਰੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਗ ਹਕ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਨਬਤ ਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਸਮੇਂ ਿੂੂੰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਪੈਿਟਰੀਆਾਂ, ਿ ਕ-ਇਿ ਨਫਰ਼ਿ ਾਂ, ਜ ਾਂ ਹਰੋ ਉੱਚ-ਘਣਤ , ਨ਼ਿਆਦ  ਭੀੜ ਿ ਲੇ੍ ਕ ਰਜ 

ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ, ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੂੰਧੀ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਿਰਤੇ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦ ੇਹਿ।   

• ਿਰਕਰ ਦੀਆਾਂ ਨਸ਼ਫਟ-ਪੂਰਿ ਮੁਲ੍ ਕ ਤ ਾਂ ਅਤੇ ਨਸਖਲ੍ ਈਆਾਂ ਿਰਚਅੁਲ੍ ਢੂੰਗ ਿ ਲ੍ ਜ ਾਂ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣੀਆਾਂ 

ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਜੋ ਿਰਕਰ ਾਂ ਨਿਚਕ ਰ ਢੁਕਿੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲ੍ਈ ਇਜ ਼ਿਤ ਨਦੂੰਦੇ ਹਿ। ਭੋਜਿ, ਪੇਯ, ਫੂਡਿੇਅਰ, 

ਆਨਦ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ ਾਂਝੇ ਿ  ਕੀਤੇ ਜ ਣ। 

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ, ਤਿਖ਼ ਹ ਅਤੇ ਘੂੰਟੇ ਦੇ ਕ ਇਨਦਆਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਹੁਕਮ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ 

ਕਰਨਦਆਾਂ ਕਰਮਚ ਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਰ ਮ-ਸਨਮਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿੱਖੋ। 

• ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਿਰਕਰ ਆਰ ਮ-ਕਮਨਰਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣ ਏ ਰਿੱਖਣ, ਉਹ ਅਨਜਹ  ਬਨੈਰਅਰ ਾਂ ਦ  

ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਕਰਕੇ, ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਿੱਖ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਮੇਜ ਾਂ/ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਦਰਨਮਆਿ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਿਧ  ਕੇ ਕਰਿ। ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ 



 

ਹੋਏ, ਸ਼ੇਡ ਕਿਨਰੂੰਗ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਬ ਹਰੀ ਨਿਸ਼ਰ ਮ ਖੇਤਰ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਂਦੇ ਹਿ। ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਰ ਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਿ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਉਹ ਇਿੱਕ 

ਦੂਜੇ ਿ ਲ੍ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅੂੰਦਰ ਬਗੈਰ ਮ ਸਕ ਪਨਹਣੇ ਕੁਝ ਖ ਾਂਦ ੇਜ ਾਂ ਪੀਂਦੇ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

• ਿਰਕਰ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਸੂੰਸ਼ੋਨਧਤ ਨਡਊਟੀ ਨਿਕਲ੍ਪ ਾਂ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਗ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਿ ਾਂ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿ ਲ੍ 

ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਣ, ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ (ਨਜਿੇਂ, ਕੈਨਸ਼ਅਰ ਿਜੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਬਜ ਏ 

ਇਿਿੈਂਟਰੀ ਿੂੂੰ ਪਰਬੂੰਨਧਤ ਕਰਿ  ਜ ਾਂ ਟੈਲ੍ੀਫੋਿ ਰ ਹੀਂ ਕੂੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ ਸਨਿਕ ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਰਬੂੰਨਧਤ ਕਰਿ )।  

• ਦਫਤਰ ਦੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ, ਲ੍ ਬੀਆਾਂ, ਪੇਯ ਬ ਰਸ, ਕ ਰਜ-ਸਥ ਿ ਾਂ, ਹਸੋਟ ਸਟੈਂਡ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਜਿੱਥੇ ਿੀ 

ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ ਮੁੜ-ਆਕ ਰ ਨਦਓ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਪੀ ਰਹੇ, ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪਰਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕ ਸ ਲ੍ਈ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚੋਂ ਲ੍ੂੰਘ ਰਹੇ 

ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਨਿਚਕ ਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਨਮਲੇ੍।   

• ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਕ ਰਜ ਖੇਤਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਮੁੜ-ਆਕ ਰ ਨਦਓ, ਨਜਿੱਥੇ ਨਿਹ ਰਕ 

ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਨਤਆਰੀ ਕਰਿ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕ ਰਜ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਅਮਲੇ੍ ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਣ 

ਲ੍ਈ ਨਸ਼ਫਟ ਾਂ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਨਮਆਾਂ ‘ਤੇ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਨਮਲੇ੍। ਨਤਆਰੀ ਕਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਸ਼ਫਟ ਾਂ ਦੌਰ ਿ ਦੂਜੇ 

ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਕ ਰਜ-ਸਥ ਿ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਬਦਲ੍ਣ ਜ ਾਂ ਇਿੱਥੇ ਦ ਖ਼ਲ੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। 

• ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਿੱਧ ਭੀੜ ਿ ਲੇ੍ ਸਥ ਿ ਾਂ ਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਿ  ਨਦਓ ਨਜਿੇਂ ਬ ਥਰੂਮ, ਹ ਲ੍ਿੇਅ, ਬ ਰ ਸਥ ਿ, 

ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਨਡਟ ਕ ਰਡ ਟਰਨਮਿਲ੍, ਆਨਦ। 

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਉਹ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਿ  ਕਰਿ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਨਟੂੰਗ ਜ ਾਂ ਹੋਰਿ ਾਂ ਨਿਿਹ ਰ ਾਂ ਦ  

ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਿ  ਕਰਿ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਿ। 

• ਨਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਣ ਲ੍ਈ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ ਤ ਾਂ ਟਰ ਾਂਸਫਰ-ਏਨਡੂੰਗ ਸਮਿੱਗਰੀਆਾਂ, 

ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਸ਼ੈਲ੍ਨਫੂੰਗ ਅਤੇ ਬੁਲੇ੍ਨਟਿ ਬੋਰਡ, ਸਥ ਨਪਤ ਕਰੋ। 

• ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰੋ ਜੋ ਗ ਹਕ ਾਂ ਨਿਚਕ ਰ ਨਹਲ੍ਜਲੁ੍ ਅਤੇ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਧ ਿ  ਨਦੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ, 

ਟਰੀਿੀਆ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ, ਨਮਕਸਰ ਾਂ, ਪਿੱਬ ਕ੍ਰ ਅਲ੍ਸ ਆਨਦ ਸਮੇਤ।  

• ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸੇਿ ਿ ਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰੋ ਨਜਹਿ ਾਂ ਕਰਕੇ ਸ ਾਂਝ  ਕਰਿ ਅਤੇ ਨਛੜਕ ਿ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਣ ਦ  ਿਿੱਧ 

ਜੋਖਮ ਹੁੂੰਦ  ਹ ੈਅਤੇ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਪੀਣ ਸਬੂੰਧੀ ਗੇਮ ਾਂ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਮੁਕ ਬਲੇ੍, ਡਰੌਪ ਸ਼ੋਟ ਆਨਦ। 

• ਸ਼ਰ ਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨ਼ਿਆਦ  ਸੇਿਿ ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਣ ਉੱਤੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਗ ਹਕ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਇਹਿ ਾਂ ਨਦਸ਼ -

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ  ਅਿੁਪ ਲ੍ਣ ਭੂੰਗ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ। 

• ਡ ਾਂਸ ਫਲੋ੍ਰ ਬੂੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਿੱਡੇ ਇਕਿੱਠ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਧ ਿ  ਦੇਣ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋਕੋ। 

 

 

 

 

1ਕਮ਼ੋਿਰ ਜਿਤ  ਲ੍ਈ ਅਨਤਨਰਕਤ ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਬ ਰ ੇਨਿਚ ਰ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਸੀਨਮਤ ਸੇਿ  ਦੇ ਪਰਦ ਤ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਰੇ Cal/OSHA ਮ ਿਕ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  

ਕਰਿੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇ ਿ ਲ੍-ਿ ਲ੍ ਰੋਗ ਨਿਯੂੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥ ਮ ਕੇਂਦਰ ਾਂ (CDC) ਅਤੇ ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭ ਗ 

(CDPH) ਦ ੇਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣ  ਹੋਏਗ । ਇਸਤੋਂ ਇਲ੍ ਿ , ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ ਾਂਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਾਂ ਦ ੇਬਦਲ੍ਣ 

'ਤੇ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲ੍ੀ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

 

https://www.dir.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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