
  

 

 

 

 

 

COVID-19 ਉਦਯੋਗਿਕ 

ਗਿਰਦੇਸ਼ਿ: 

ਕੈਂਪਿ੍ਰਾਂਊਡਸ, ਆਰਵੀ 

(ਮਿੋਰੰਜਿ ਵਰਹਿ) ਪਰਰਕਰਾਂ, 

ਸਕੀ ਸੰਚਰਲਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ 

ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੰਜਿ 

 

1 ਦਸੰਬਰ, 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। 



 

ਸਰਰ 

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 ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਨਿਿ ਸੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਫਲੈ੍ਣ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਘਰ ਰਨਹਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ 

ਸੀ। 

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

ਹਲ੍ਕੀ (ਕੁਝ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਬਲ੍ਕੁਲ੍ ਲ੍ਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ) ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਹੈ ਨਜਸਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿ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 ੜ ੇਹਿ ਦ ਰ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ ਭ ਿੇਂ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਿੂੂੰ ਕੋਈ ਲ੍ਿੱਛਣ ਿਹੀਂ 

ਹਿ ਜ ਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਲ੍ਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਏੋ 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 ਸਹਲੂ੍ਤ ਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ  ਾਂ, ਭਜੋਿ 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 ਗਰ ਹਕ ਾਂ/ਕਲ੍ ਇੂੰਟ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, 

✓ ਿ ਰ-ਿ ਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ  ਅਤੇ ਨਿਯਨਮਤ ਸਫ ਈ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਕਰਿ , 

✓ ਇਿਹ ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਰੋਕਥ ਮ ਯੋਜਿ  ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਤ ਾਂ ਬ ਰੇ 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 ਹਿੋੇਗ  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 ਿੇ਼ਿ ਜਿਤ , ਿਰਕਰ ਾਂ, ਨਸਖਲ੍ ਈ-ਅਧੀਿ ਅਤੇ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਪਰ ਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੇਿਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ 

ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ, ਸ ਫ ਿ ਤ ਿਰਣ ਦ  ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡਸ, ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ ਾਂ, ਸਕੀ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ (ਸਕੀ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਿ ਧੂ ਸੋਚ-

ਨਿਚ ਰ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਿ ਦੇਖੋ), ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ/ਪਰਦ ਨਤਆਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਪਰਦ ਿ ਕਰਦ  ਹੈ। ਇਹਿ ਾਂ ਉਦਯਗੋ ਾਂ ਨਿਿੱਚ 

ਕ ਰਬੋਰ ਹਰ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਿੱਲੇ੍ ਹਿ, ਪਰ ਉਹਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਿਿੱਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸੋਧ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ।  

ਕ ਉਂਟੀ ਦੀ ਟੀਅਰ ਸਨਥਤੀ ਉੱਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦ  ਅਿੱਪਡੇਟ 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। 

ਿੋਟ: ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡਸ, ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ ਾਂ, ਸਕੀ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ ਰੇ ਕ ਰਜਸ਼ੀਲ੍ ਪਨਹਲੂ੍ ਅਤੇ 

ਸੇਿ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ ਨਜਸ ਲ੍ਈ ਜੋਖਮ ਘਟ ਉਣ ਲ੍ਈ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਸ ਈਟ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ 

ਅਤੇ ਇਸਦ  ਅਿੁਪ ਲ੍ਣ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।  ਕ ਰੋਬ ਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਾਂ ਦ ੇਸ ਰੇ ਪਨਹਲੂ੍ਆਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਿੇਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ 

ਲ੍ਈ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਿੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਜਹੇ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨਿਮਿਨਲ੍ਖਤ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ: 

• ਭੋਜਿ ਸੇਿ , ਕੂੰਸੈਸ਼ਿ, ਅਤੇ ਬ ਰ (ਰੈਸਟਰ ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਉਪਹ ਰ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕ ਿ ਾਂ, ਉਪਕਰਣ ਦ  ਨਕਰ ਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਚੂਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ (ਪਰਚੂਿ ਸਬੂੰਧੀ ਨਿਰਦਸੇ਼ਿ) 

• ਹਟੋਲ੍ ਅਤੇ ਲੋ੍ਨਜੂੰਗ (ਹੋਟਲ੍, ਲੋ੍ਨਜੂੰਗ, ਅਤੇ ਥੋੜਹ ੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਕਰ ਏ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਗੇਮ ਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ, ਨਮਨਿਏਚਰ ਗੋਲ੍ਫਡ ਅਤੇ ਐਰਕੇਡ ਸਮੇਤ (ਪਨਰਿ ਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਰ ਈਡਸ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ (ਐਨਮਊ਼ਿਮੇਂਟ ਅਤੇ ਥੀਮ ਪ ਰਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ)  

• ਨਜਮ ਅਤੇ ਨਫਟਿੈਸ, ਸਨਿਨਮੂੰਗ ਪੂਲ੍ਸ ਅਤੇ ਹੋਟ ਟਿੱਬਸ ਸਮੇਤ (ਨਫਟਿੈਸ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ਼ਿ ਦ  ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਅਤੇ ਿੌਜਿ ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਟੋਲ੍ੀਆਾਂ (ਟੋਲ੍ੀ ਸਬੂੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ (ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ)  

• ਡੇ ਕੈਂਪਸ (ਡੇ ਕੈਂਪਸ ਸਬੂੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਸ਼ਿੱਟਲ੍ਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਿ ਜ ਈ (ਜਿਤਕ ਅਤੇ ਪਰ ਈਿੇਟ ਯ ਤਰੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਆਿ ਜ ਈ, ਅਤੇ ਇੂੰਟਰਨਸਟੀ ਯ ਤਰੀ ਰੇਲ੍ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

o ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਅਪ ਹਜ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨ਼ਿੂੰਮੇਿ ਰੀਆਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸ ਰ ਸ਼ਟਲ੍ ਸੇਿ  ਸੀਮਤ ਕਰੋ। 

• ਮੈਦ ਿ ਾਂ ਅਤੇ ਇਮ ਰਤ ਦ  ਰਿੱਖ-ਰਖ ਅ ਅਤੇ ਰਖਿ ਲ੍ੀ ਸੇਿ ਿ ਾਂ (ਸੀਮਤ ਸੇਿ ਿ ਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਆਉਟਡੋਰ ਕ ਰੋਬ ਰ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਅਸਥ ਈ ਬਣਤਰ (CDPH ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇਖੋ) 

• ਖੇਡ ਦੇ ਬ ਹਰਲੇ੍ ਮੈਦ ਿ (CDPH ਆਉਟਡੋਰ ਖਡੇ ਦੇ ਮੈਦ ਿ ਦ  ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇਖੋ) 

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 ਸ਼ੁਰ ੂ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 

ਿੀ 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, ਨਜਸਦ ੇਛ ਤੀ ਹੀ ਪਰਭ ਿੀ ਹੋਣ ਦ  ਅਿੁਮ ਿ ਹੈ।1 ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਤੇ 

ਪਰਦੇਸ਼/ਸਥ ਿਕ ਆਰਡਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚਲ੍ੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਾਂ ਬ ਰ ੇਅਪਡਟੇ ਰਹੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਜ ਰੀ ਹੈ। Cal/OSHA ਕੋਲ੍ 

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://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Outdoor%20Playgrounds%20and%20other%20Outdoor%20Recreational%20Facilities.aspx
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/COVID-19-Prevention-Emergency-txtbrdconsider.pdf


 

ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਰੋਿ ਿ ਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਉਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ Cal/OSHA ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿੈਬਪੇਜ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਨਸਹਤ 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ। ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਨਡਪ ਰਟਮੇਂਟ ਔਫ ਪ ਰਕਸ ਐਂਡ ਰੀਨਕ੍ਰਏਸ਼ਿ ਦ  ਇਿੱਕ ਸਟੇਟ ਪ ਰਕਸ ਲ੍ਈ ਔਿਲ੍ ਈਿ ਸਰੋਤ 

ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸਮੇਤ ਰ ਸ਼ਟਰੀ ਪ ਰਕ ਲ੍ਈ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ-ਸਬੂੰਧੀ ਤ ਼ਿ  ਜ ਣਕ ਰੀ, ਿੈਸ਼ਿਲ੍ ਪ ਰਕ ਸੇਿ  ਿੈਬਪੂੰਿੇ ਉੱਤੇ 

ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ। CDC ਿੇ ਪ ਰਕ ਾਂ ਅਤੇ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਿ ਧੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਦਿੱਤ  ਹੈ। 

 

ਗਚਹਰੇ ਦੇ ਮਰਸਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 

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 ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ  ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਯਮ ਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਸ ਰੀਆਾਂ ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਸੂੰਪੂਰਣ ਿੇਰਿੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਨਿਿੱਚ ਪ ਏ ਜ  ਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜਸ ਿੂੂੰ ਤ ਼ਿ  ਜ ਣਕ ਰੀ ਲ੍ਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 

ਜ ਾਂਨਚਆ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ । 

ਕ ਉਂਟੀ ਸਨਥਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦ  ਅਿੱਪਡੇਟ 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/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
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.parks.ca.gov/?page_id=30350
https://www.parks.ca.gov/?page_id=30350
https://www.nps.gov/aboutus/news/public-health-update.htm
https://www.nps.gov/aboutus/news/public-health-update.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.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/


 

 

ਕਰਰਜਸਥਰਿ ਗਵਗਸ਼ਸ਼ਟ ਯੋਜਿਰ 

• ਹਰ ਸਥ ਿ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਸਹਲੂ੍ਤ '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 ਪੂਰ  ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਖਤੇਰ ਨਿਿੱਚ 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 ਾਂ ਮਨਹਮ ਿ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦ  ਸੂੰਚ ਰ ਕਰਿ ਲ੍ਈ, ਸਥ ਿਕ ਨਸਹਤ 

ਨਿਭ ਗ ਨਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹਲੂ੍ਤ 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 ਸ ਰ ੇਖਤੇਰ ਾਂ ਦ  ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲੁ੍ ਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਛ ਣੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਿੂੂੰ 

ਠੀਕ ਅਤੇ ਦਸਤ ਿੇਨ਼ਿਤ ਕਰੋ। 

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

ਕ ਰਕ ਾਂ ਿੇ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਿਿੱਚ ਯੋਗਦ ਿ ਪ ਇਆ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇਸ ਿਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜ 

ਮੁਤ ਬਕ ਯੋਜਿ  ਿੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। 

• ਜਦੋਂ ਨਕਸੇ ਕ ਰਜਸਥ ਿ ਨਿਿੱਚ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੂੰਦ  ਹ ੈਤ ਾਂ CDPH ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਅਤੇ ਸਥ ਿਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭ ਗ ਿਲ੍ੋਂ  

ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਜ ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇ ਮੁਤ ਬਕ, ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਼ਿਰਰੂੀ ਪਰਨਕਨਰਆਿ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਲ੍ ਗੂ ਕਰੋ। 

• ਨਕਸੇ ਿੀ ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡ ਜ ਾਂ ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ ਦੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਜੋ ਸ ਈਟ-ਉੱਤੇ ਰਨਹੂੰਦੇ ਹਿ, ਕਿ ਰੂੰਟੀਿ ਉਪ ਅ ਲ੍ ਗੂ 

ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਨਕਨਰਆ ਨਿਕਨਸਤ 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 ਦ ੇਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਲ੍ਖਤ ਨਿਿੱਚ ਸਨੂਚਤ 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 ਨਜੂੰਮਿੇ 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। 

• 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 ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਥੋੜਹ ੇ ਸਮੇਂ ਲ੍ਈ ਪਰਭ ਨਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ਾਂ ਇਸਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਿ  

ਪੈ ਸਕਦ  ਹੈ। 

 

 

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://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


 

ਕਰਮਚਰਰੀ ਦੀ ਗਸਖਲਰਈ ਲਈ ਗਵਸ਼ ੇ

•  ਕੋਨਿਡ-19, ਇਸਿੂੂੰ ਫੈਲ੍ਣ 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 ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ 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 ਮੁਸ਼ਕਲ੍, ਥਕ ਿਟ, ਮ ਸਪੇਸ਼ੀ ਜ ਾਂ ਸਰੀਰ ਨਿਿੱਚ ਦਰਦ, ਨਸਰਦਰਦ, ਸਿ ਦ ਜ ਾਂ 

ਖੁਸ਼ਬੂ ਿ  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। ਅਿੱਪਡੇਟ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ CDC ਦੇ 

ਿੈਬਪੂੰਿੇ ਉੱਤੇ 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 ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ ੇਮੁਤ ਬਕ ਨਸੂੰਕ 

ਜ ਾਂ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਿ ਲ੍ੀ ਥ ਾਂ 'ਤ ੇਿਹੀਂ ਜ  ਸਕਦੇ)। ਕਦੇ ਿੀ ਮੇਥ ਿੋਲ੍ ਿ ਲੇ੍ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿ  ਕਰੋ ਨਕਉਂਨਕ 

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

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

ਸੈਕਸ਼ਿ ਦੇਖੋ)। 

• ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਦ  ਉਨਚਤ ਇਸਤੇਮ ਲ੍, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਨਿਮਿਨਲ੍ਖਤ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੈ: 

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

ਿ 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 ਲ੍ਈ ਬਦਲ੍ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

o ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਢਨਕਆ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

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://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_symptoms-2Dtesting_symptoms.html&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=SYWFwDKGWah8nb0SOVzZublLrfhzYyAD98wPNmZlyMU&s=mXYL2lOPvC3OvIDL98_jDDY1t13DLAcNfmqNJ3phCzM&e=
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/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


 

o ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਜ ਾਂ ਇਸਿੂੂੰ ਉਪਰ-ਥਿੱਲੇ੍ ਨਟਕ ਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਬ ਅਦ 

ਨਿਿੱਚ ਹਿੱਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਧੋਣ  ਜ ਾਂ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

o ਅਿੱਖ ਾਂ, ਿਿੱਕ, ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਿੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

o ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਿੂੂੰ ਸ ਾਂਝ  ਿਹੀਂ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਅਤੇ ਧੋਤ  ਿਹੀਂ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਜ ਾਂ ਹਰ ਨਸ਼ਫਟ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸੁਿੱਟ 

ਨਦਿੱਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• 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 ਹੈ ਜੋ ਮ ਲ੍ਕ ਿੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਦੇ 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 ਸੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕਦੇ ਰ ਾਂ, ਅਸਥ ਈ, ਜ ਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰ ਾਂ, ਜ ਾਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੇ਼ਿਬ ਿ ਾਂ ਸਮਤੇ ਸਿੈਸੇਿਕ ਾਂ, ਿੂੂੰ ਿੀ 

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

ਪੀਪੀਈ ਹਿ। ਅਸਥ ਈ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਜ ਾਂ ਸਿੈਸੇਿਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਪਲ੍ ਈ ਕਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਸੂੰਗਠਿ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 

ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਇਿਹ ਾਂ ਨ਼ਿੂੰਮੇਿ ਰੀਆਾਂ ਦੀ ਚਰਚ  ਕਰੋ। 

• ਿੈਤਨਿਕ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਲ੍ ਭ ਾਂ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿ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. 

 

ਗਵਅਕਤੀਿਤ ਗਿਯਤ੍ੰਣ ਉਪਰਅ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਗਿੰਿ 

• ਸ ਰੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਫਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡ, ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ, ਜ ਾਂ ਆਉਟਡਰੋ ਮਿੋਰੂੰਜਿ 

ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਨਿਿੱਚ ਦ ਖ਼ਲ੍ ਹੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਕਸੇ ਿੀ ਿੈਂਡਰ ਾਂ ਜ ਾਂ ਠੇਕੇਦ ਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਤ ਪਮ ਿ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਲ੍ਿੱਛਣ ਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੂੰਗ ਪਰਦ ਿ 

ਕਰ।ੋ 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 ਨਕ ਇਸ ਿੂੂੰ ਸਥ ਪਿ  ਨਿਿੱਚ ਪਰਦ ਿ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਢੁਕਿ ਾਂ 

ਨਿਕਲ੍ਪ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੂੰਗ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਫਟ ਲ੍ਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ੍ਣ 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 ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਦ ੇਇਸਤਮੇ ਲ੍ ਦੀ ਥ ਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸਨਥਤੀ ਨਿਿੱਚ ਿਰਤਕੇ-ਸੁਿੱਟਣ-ਯੋਗ 

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

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

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


 

• ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਯ ਦ ਕਰ ਉਣ ਲ੍ਈ ਮੁਿ ਨਸਬ ਉਪ ਅ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ ਨਕ ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਬਣ ਅਤੇ ਪ ਣੀ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਿ ਰ-ਿ ਰ ਧੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਜ ਾਂ ਹੈਂਡ 

ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਿਰਤਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

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

ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰਦ  ਹ,ੈ 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, ਮ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੁਆਰ  

ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਦੂਜ  ਬੈਰੀਅਰ (ਯ ਿੀ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲ੍ਡ ਾਂ ਜ ਾਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਐਿਕ ਾਂ) ਪੇਸ਼ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, 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।   

• ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡਸ, ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ ਾਂ, ਸਕੀ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ, ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਫਨੈਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਨਿਖੇ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਾਂ ਕਰ ਉਣ ਿ ਲੇ੍ 

ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹਿੋੇ, ਤ ਾਂ ਉਹਿ ਾਂ ਦੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੇ ਨਿਰਧ ਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਨਰ਼ਿਰਿਸੇ਼ਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ 

ਲ੍ਈ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਿੱਛੋ ਨਕ, ਕੀ ਉਹ ਜ ਾਂ ਉਹਿ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ ਕੋਨਿਡ-19 ਦ ੇਕੋਈ ਲ੍ਿੱਛਣ ਨਦਖ  

ਨਰਹ  ਹੈ।  ਜੇ ਗਰ ਹਕ ਜ ਾਂ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਹ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਜਿ ਬ ਨਦੂੰਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਿੂੂੰ ਦੁਬ ਰ  ਨਿਰਧ ਰਤ ਕਰੋ ਜ ਾਂ ਰਿੱਦ ਕਰ 

ਨਦਓ। 

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

ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਕਹ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਨਲ੍ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਨਹਿਣ ਲ੍ਈ ਨਕਹ  ਜ ਣ  

ਚ ਹੀਦ  ਹ ੈਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸਦੀ CDPH ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿਿੱਲ੍ੋਂ  ਕੋਈ ਛੋਟ ਿ  ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਿ।ੇ ਬ ਹਰੀ ਥ ਾਂਿ ਾਂ 

ਨਿਿੱਚ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਆਪਰੇਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ, ਲ੍ਿੱਛਣ ਾਂ ਿ ਲੇ੍ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ/ਮਨਹਮ ਿ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ ਰਟੀਆਾਂ ਦੀ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਰਿੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ 

ਚ ਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦ ਖ਼ਲੇ੍ ਿੂੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• ਸ ਰੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਅਤੇ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰCDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰਨਦਆਾਂ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਼ਿਰੂਰੀ 

ਪ ਉਣੀਆਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਨਜਸ ਲ੍ਈ ਘਰ ਦੇ ਬ ਹਰ ਹੋਣ ਿਲੇੇ੍, ਕੁਝ ਅਪਿ ਦ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਿੂੂੰ 

ਪ ਉਣ  ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਼ਿਰੂਰਤ ਦੇ ਨਹਿੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਨਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਯ ਦ 

ਕਰਿ ਓ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਿੂੂੰ ਲੈ੍ ਕੇ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦ  ਉਸਿੂੂੰ ਇਹ ਉਪਲ੍ਬਧ ਕਰਿ ਓ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ। 

• ਨ਼ਿਆਦ ਤਰ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਲ੍ਈ, ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਿੂੂੰ ਖੇਡਦੇ ਜ ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਦੇ ਸਮੇਂ 

ਦੌਰ ਿ ਪਨਹਨਣਆ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਨਰਿ ਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ ਿ , ਹੋਰ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-

ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਉਦ ਹਰਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਉਹ ਨਿਅਕਤੀ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ ਜੋ 

ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਨਿਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਿ ਲ੍ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੁੂੰਦ ੇਹਿ, ਉਦ ਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਬ ਹਰੀ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਘੁੜਸਿ ਰੀ ਕਰਿੀ, 

ਚਟ ਿ ਾਂ ਦੀ ਚੜਹ ਈ ਕਰਿੀ, ਸਕੀ ਕਰਿੀ, ਜ ਾਂ ਸਿੋਬੋਰਨਡੂੰਗ। CDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇ ਅਿੁਰੂਪ, 

ਅਨਜਹੇ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਕੋਲ੍ ਹਰ ਿਲੇੇ੍ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਼ਿਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਨਰਿ ਰ 

ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ ਿ  ਹੋਰ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੇ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੇ ਦ ਇਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੁੂੰਦ ੇਹਿ, ਤ ਾਂ ਉਹਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਿੂੂੰ 

ਪਨਹਣਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ।  

• ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ ਨਕ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਿੂੂੰ ਉਹਿ ਾਂ ਦੇ 

ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਦੀਆਾਂ ਿਿੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕ ਰਜਨਿਧੀਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਹੈ। ਅਨਜਹੀਆਾਂ 

ਿੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕ ਰਜਨਿਧੀਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਲ੍ਿੱਛਣ ਨਦਖ  ਰਹੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ ਰਟੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ 

ਰਿੱਦ ਕਰਿ ਦ  ਅਨਧਕ ਰ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ; ਿਿੀਆਾਂ ਚੈਕ-ਇਿ ਅਤੇ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਨਿਿੱਚ ਦ ਖ਼ਲ੍ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ 

ਕ ਰਜਨਿਧੀਆਾਂ; ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੂੰਧਤ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ; ਅਤੇ ਨਿਿ ਸ ਾਂ, ਸਹੂਲ੍ਤ ਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਨਜਿੇਂ 

ਨਕ ਚੈਕ-ਇਿ/ਰਨਜਸਟਰ ੇਸ਼ਿ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ ਰਕ ਜਿਰਲ੍ ਸਟੋਰ ਜ ਾਂ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ ਲ੍ਈ ਸਫ ਈ ਅਤ ੇਕੀਟ ਣੂ ਿ ਸ਼ਿ 

ਲ੍ਈ ਿਿੀਆਾਂ ਸਮ ਾਂ-ਸੂਚੀਆਾਂ ਹਿ।  

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


 

• ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਜਿਤ  ਿੂੂੰ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਨਿਖੇ ਿਿੇਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਾਂ ਬ ਰੇ ਸਚੇਤ ਕਰ ਉਣ ਲ੍ਈ ਕਦਮ 

ਚੁਿੱਕਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ।  ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਗਰ ਹਕ ਾਂ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ, ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬਚ ਉਣ ਲ੍ਈ ਚੁਿੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਾਂ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ 

ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਸੋਸ਼ਲ੍ ਮੀਡੀਆ, ਿੈਬਸ ਈਟ, ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ੍, ਨਿਊ਼ਿਲੈ੍ਟਰ ਾਂ ਆਨਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ 

ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ (ਉਦ ਹਰਿ, ਹਰ ਿੇਲੇ੍ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਦੀ 

ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੂੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਹੋਿੇ।   

ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੰਜਿ ਗਵਿੱਚ ਰ ਿੱਝੇ ਿ੍ਰਹਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਗ਼ਿਟਰਰਾਂ ਲਈ ਸੋਚ-ਗਵਚਰਰ 

• ਕੈਂਨਪੂੰਗ, ਸਕੀਇੂੰਗ, ਹ ਈਨਕੂੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲ੍ ਨਕਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਘੁੂੰਮਦੇ ਸਮੇਂ, ਜ ਾਂ ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਨਿਿੱਚ 

ਰੁਿੱਝਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹ ੈਨਕ ਉਹ ਅਗ ਊਂ ਯੋਜਿ  ਬਣ ਉਂਦੇ ਹਿ।  ਆਪਣੀ 

ਯ ਤਰ  ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਅਤ ੇਨ਼ਿੂੰਮੇਿ ਰ ਿ  ਤਰੀਕੇ ਿ ਲ੍ ਯੋਜਿ  ਬਣ ਓ।  ਇਹ ਗਿੱਲ੍ ਚੇਤੇ ਰਿੱਖੋ ਨਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲ੍ ਨਕਆਾਂ 

ਅਤੇ ਬਚ ਅ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਕਈ ਆਪ ਤਕ ਲ੍ ਨਸਖਲ੍ ਈ-ਪਰ ਪਤ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ 

ਨਸਹਤ-ਸੂੰਭ ਲ੍ ਸਰੋਤ ਾਂ ਦੀ ਨ਼ਿਆਦ  ਮੂੰਗ ਹਰ ਨਕਸੇ ਿੂੂੰ ਜੋਖਮ ਨਿਿੱਚ ਪ ਉਂਦੀ ਹੈ।  

• ਜਦੋਂ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਕਰ ਉਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸ ਈਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਇਜ ਼ਿਤ 

ਲੈ੍ਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਸੁਿੱਕੀ ਲ੍ਿੱਕੜ, ਬਰਫ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਔਿਲ੍ ਈਿ ਜ ਾਂ ਫੋਿ ਦੁਆਰ  ਖਰੀਦਣੀਆਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ 

ਹਿ।  ਲ੍ ਈਿ ਾਂ ਬਣ ਉਣ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਨਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਿਅਕਤੀ ਤਕ ਆਪਸੀ ਮਲੇ੍ਜੋਲ੍ ਿੂੂੰ ਟ ਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਬਹੁਤ ਸ ਰੀਆਾਂ 

ਸਥ ਪਿ ਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਿਕਦ-ਰਨਹਤ ਅਤੇ ਨਿਊਿਤਮ-ਸੂੰਪਰਕ ਿ ਲੇ੍ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ ਆਮ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਕ ਰਜਨਿਧੀ ਬਣਦੇ ਜ  ਰਹੇ 

ਹਿ।  ਇਸ ਿ ਲ੍ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਅਤ ੇਿਰਕਰ ਾਂ ਦ  ਬਚ ਅ ਕਰਿ ਨਿਿੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇ੍ਗੀ। 

• ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਜੂੰਿ  ਨ਼ਿਆਦ  ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਿਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖ਼ਨਤਆਰ ਅਤੇ ਭ ਿਿ ਤਮਕ ਅਤੇ ਬੌਨਧਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸੁਤੂੰਤਰ ਬਣਿ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਉਦ ਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਉਪਕਰਣ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ 

ਹੋਿੇ, ਸ ਬਣ, ਸਤਹ ਦ  ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਕਰਿ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ, ਪੇਪਰ ਟ ਲ੍/ਹਿੱਥ ਸ ਫ ਕਰਿ ਿ ਲੇ੍ 

ਤੌਲ੍ੀਏ, ਅਤੇ ਟ ਲ੍ ਪੇਪਰ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਪੂਰੀ ਨਤਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੂੰਚੋ।  ਆਮ ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ 

ਬ ਅਦ ਨਿਿੱਚ ਸਫ ਈ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਿ ਈਪਸ ਿੂੂੰ ਨਲ੍ਆਉਣ ਦੀ ਸਲ੍ ਹ ਿੀ ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣ  ਖੁਦ 

ਦ  ਖੇਡ ਾਂ ਦ  ਉਪਕਰਣ, ਤੌਲ੍ੀਏ, ਸਕੀ ਨਗਅਰ, ਪਰ ਥਨਮਕ ਸਹ ਇਤ  ਦੀਆਾਂ ਸਪਲ੍ ਈਆਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ 

ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਲ੍ਆਓ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ। ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਪਕਨਿਕ ਟੇਬਲ੍ ਾਂ ਲ੍ਈ ਪਲ੍ ਸਨਟਕ ਦੇ 

ਟੇਬਲ੍ ਕਲੋ੍ਥ ਨਲ੍ਆਉਣੇ ਚ ਹੀਦ ੇਹਿ, ਨਜਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸੁਿੱਨਟਆ ਜ ਾਂ ਧੋਣ ਲ੍ਈ ਘਰ ਿ ਪਸ ਨਲ੍ਜ ਇਆ ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ। 

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਨਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖੀ ਜ  ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪਸ ਈਟ ਜ ਾਂ 

ਨਪਕਨਿਕ ਖੇਤਰ ਾਂ ਿੂੂੰ, ਿਿੱਖਰ ੇਪਨਰਿ ਰ ਾਂ ਤੋਂ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੀ ਮੇ਼ਿਬ ਿੀ ਕਰਿ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਿ਼ਿਦੀਕੀ ਕੈਂਪਸ ਈਟ ਾਂ ਅਤੇ ਨਪਕਨਿਕ 

ਸ ਈਟ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਿਧ ਉਣ ਲ੍ਈ ਦੂਰ ਸਥ ਨਪਤ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਪਬਨਲ੍ਕ ਪ ਰਕ ਾਂ, ਤੁਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਪੈਰ-ਨਚੂੰਿਹ ਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਰੀਿ  ਸਮੇਤ, ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡਸ, ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ ਾਂ, ਸਕੀ 

ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਖ,ੇ ਸ ਰ ੇਨਿਯਮ ਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਪ ਲ੍ਣ ਕਰਿ 

ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ।   ਇਹਿ ਾਂ ਿਿੇਂ ਨਿਯਮ ਾਂ ਅਤੇ ਿੀਤੀਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ: 

o ਪ ਰਕ ਜ ਾਂ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ 'ਤੇ ਨਤਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਈ ਪਰੋਗਰ ਮ ਅਤੇ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਰਿੱਦ ਜ ਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰ ਨਦਿੱਤੀਆਾਂ 

ਜ ਣਗੀਆਾਂ, ਇਸਲ੍ਈ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਯਮ ਨਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲ੍ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬ ਰੇ ਤ ਼ਿ  ਜ ਣਕ ਰੀ 

ਿ ਸਤੇ ਔਿਲ੍ ਈਿ ਸਰੋਤ ਾਂ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕਰਿੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ ਣਿ ਲ੍ਈ ਨਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਿੀ 

ਹੈ। ਉਦ ਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਕੁਝ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਖੇਤਰ ਪਰਿੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਖਲੋ੍ਹੇ  ਜ ਣ, ਸ ਈਟ ਾਂ ਦੀ ਸਰਨਿਸ ਕੀਤੇ 

ਜ ਣੇ ਲ੍ਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਭੀੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂੰਭ ਿਿ  ਕ ਰਿ ਤੁਰੂੰਤ ਿਹੀਂ ਖੁਿੱਲ੍ ਸਕਦੇ।   

o ਸੈਲ੍ਫ-ਸਨਰਿਸ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲ੍ਤ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਇਹਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਸ ਰੇ ਸਫ ਈ ਸਬੂੰਧੀ 

ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰੋ। 



 

o ਨਪਕਨਿਕ ਟੇਬਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਨਜਹੇ ਲ੍ਿੱਕੜ ਦੇ ਸ ਮ ਿ ਿੂੂੰ ਨਜਿੇਂ ਨਮਲੇ੍ ਸਿ, ਨਤਿੇਂ ਛਿੱਡ ਨਦਓ, ਨਕਉਂਨਕ ਪ ਰਕ ਦੇ 

ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੇ ਇਹਿ ਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਿਧ ਿ  ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਢੁਕਿੇਂ ਢੂੰਗ ਿ ਲ੍ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਲ੍ਗ ਇਆ ਹੋ 

ਸਕਦ  ਹੈ।   

o ਨਦਸ਼ ਤਮਕ ਸੂੰਕੇਤ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰੋ – ਉਦ ਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਆਪਣੀ ਿ ਰੀ ਲ੍ਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥ  ਸੀਮ ਿ ਾਂ 

ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰੋ - ਇਸ ਿ ਲ੍ ਇਮ ਰਤ ਾਂ ਨਿਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨਦਖਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਦਰਸ਼ ਾਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਾਂ ਤੂੰਗ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਦੇ 

ਆਸ-ਪ ਸ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਿਧ ਿ  ਨਮਲੇ੍ਗ ।   

ਹਵਰਦਰਰੀ, ਸਫਰਈ ਅਤੇ ਰੋਿਰਣੂ-ਿਰਸ਼ਿ ਪ੍ੋਟੋਕੋਲ 

• 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। 

• 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। 

• ਲ੍ ਬੀਆਾਂ, ਚੈਕ-ਇਿ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਆਰ ਮ-ਕਮਨਰਆਾਂ, ਗਲੋ੍ਫ ਕ ਰਟਸ ਜ ਾਂ ਗਿੱਡੀ ਦ ੇਸਟੀਅਨਰੂੰਗ ਿਹ ੀਲ੍ਸ, ਗੋਂਡੋਲ੍  ਦੀਆਾਂ 

ਸਕੀ ਨਲ੍ਫਟਸ, ਜ ਾਂ ਲੋ੍ਨਡੂੰਗ ਸਟੇਸ਼ਿ ਾਂ ਅਤੇ ਲ੍ ਈਿ ਬਣ ਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਖੇਤਰ ਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨ਼ਿਆਦ  ਸਪਰਸ਼ 

ਹੋਣ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਸਫ ਈ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਿ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ। ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਜ ਾਂ ਿਰਕਰ ਾਂ 

ਦੁਆਰ  ਰੇਂਟਲ੍ ਕ ਊਂਟਰ ਾਂ, ਬੈਠਣ ਿ ਲੇ੍ ਖੇਤਰ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਿ ਰ-ਿ ਰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਸ ਰੀਆਾਂ ਸਤਹ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ  

• ਉਪਕਰਣ ਦੀਆਾਂ ਰੇਂਟਲ੍ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਦੁਬ ਰ -ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ, ਬਥੇਰੀ ਿਰਕਰ ਸਮਰਿੱਥ  ਅਤੇ ਸਫ ਈ ਅਤੇ 

ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਸਪਲ੍ ਈਆਾਂ ਦ  ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣ  ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ।  ਨਕਰ ਏ 'ਤੇ ਨਦਿੱਤੇ ਜ ਾਂ ਸ ਾਂਝੇ ਕੀਤ ੇਸ ਰੇ ਸ ਼ਿ-

ਸ ਮ ਿ ਿੂੂੰ ਗਰ ਹਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਿਚਕ ਰ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਖੇਡ ਾਂ ਦ  

ਸ ਼ਿ-ਸਮ ਿ, ਸਕੀ, ਜੈਕਟ ਾਂ, ਹਲੇ੍ਮੇਟ, ਕਯ ਕ, ਸਰਫ ਜ ਾਂ ਪੈਡਲ੍ ਬਰੋਡ, ਪੈਡਲ੍-ਬੇੜੀਆਾਂ, ਬ ਈਕਸ, ਨਫਨਸ਼ੂੰਗ 

ਨਗਅਰ, ਜੀਿਿ ਬਚ ਊ ਿ ਸਕਟ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ। 

• ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਢੁਕਿੇਂ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਦਮ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਰਧ ਨਰਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਉਪਕਰਣ ਦੇ 

ਨਿਰਮ ਤ  ਿ ਲ੍ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹ,ੈ ਖ ਸਕਰ ਿਰਮ, ਝਰਝਰੀ ਸਤ ਹ ਾਂ ਲ੍ਈ। “ਿਰਮ ਚੀ਼ਿ ਾਂ,” ਨਜਿੇਂ ਨਕ 

ਲ੍ ਈਫ ਜੈਕਟ ਾਂ, ਿੇਟਸੂਟਸ, ਕ ਟਿ ਲ੍ੀਡ ਰਿੱਸੀਆਾਂ, ਗਿੱਦੀ ਦ ੇਥੈਨਲ੍ਆਾਂ, ਬੈਕਪੈਕਸ, ਅਤੇ ਸਕੀ ਬੂਟਸ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ੍ 

ਨਹਿੱਨਸਆਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਰਮ ਤ  ਦੁਆਰ  ਨਸਫ ਨਰਸ਼ ਅਿੁਸ ਰ ਅਸਰਦ ਰ ਸਫ ਈ ਕ ਰਜਨਿਧੀ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।  ਨਜਿੱਥੇ 

ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣ  ਖੁਦ ਦ  ਉਪਕਰਣ ਨਲ੍ਆਉਣ ਅਤੇ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕਰ।ੋ   

• ਗਰ ਹਕ ਨਰਸੈਪਸ਼ਿ, ਚੈਕ-ਇਿ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਉਪਕਰਣ ਲ੍ਈ ਰੇਂਟਲ੍ ਸਥ ਿ ਾਂ, ਕ ਰਜ-ਸਥ ਿ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤੇਰ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਉਨਚਤ ਰੋਗ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਉਤਪ ਦ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਲੈ੍ਸ ਕਰੋ, ਨਜਹਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸਨੈਿਟ ਈ਼ਿਰ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ 

ਿ ਈਪਸ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ।  

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਿਕਦ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਕ੍ਰੈਨਡਟ ਕ ਰਡ ਰੀਡਰ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੇ 

ਖੁਦ ਦੇ ਕ ਰਡ ਪ ਉਣ/ਸਿ ਈਪ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਉਣ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਉਿਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਇਹ ਿ  ਕਰਿ  ਪਏ। ਜੇ 

ਕ੍ਰੈਨਡਟ ਕ ਰਡ ਮਸ਼ੀਿ ਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਭੂੰਗ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਤ ਾਂ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਭੁਗਤ ਿ ਕਰਿ ਦੌਰ ਿ ਿਰਕਰ ਾਂ 

ਿੂੂੰ ਨਪਿੱਛੇ ਹਿੱਟ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਜ ਾਂ ਉਨਚਤ ਹਏੋ, ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਖਰੀਦ ਾਂ ਨਜਿਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਿੱਜੀ ਪਛ ਣ ਿੂੰਬਰ 

(ਪੀਆਈਐਿ) ਜ ਾਂ ਹਸਤ ਖਰ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿਹੀਂ ਹੈ ਲ੍ਈ ਡ ਲ੍ਰ ਸੀਮ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਧ ਉਣ ਲ੍ਈ ਭੁਗਤ ਿ ਭ ਈਿ ਲ੍ ਾਂ ਦ ੇ

ਿ ਲ੍ ਕੂੰਮ ਕਰੋ। 

• ਇਿੱਕ ਿਰਕਰ ਿੂੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿਕਰੀ-ਨਬੂੰਦੂ (POS) ਟਰਨਮਿਲ੍ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ। ਹਰੇਕ ਯੂ਼ਿਰ ਦੇ ਦਰਨਮਆਿ 

ਦੇ ਟਰਨਮਿਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਸ਼ਫਟ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਟਰਨਮਿਲ੍ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਇਿੱਕ POS 

ਟਰਨਮਿਲ੍ ਨਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਧ ਿਰਕਰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ, ਤ ਾਂ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਸ ਬਣ ਅਤੇ ਪ ਣੀ ਿ ਲ੍ 

ਧੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ ਜ ਾਂ ਹਰ ਇਸਤਮੇ ਲ੍ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਬ ਅਦ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਦ  ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  

ਹੈ। 

• ਅਕਸਰ ਕਈ ਿ ਰ, ਚਿੱਲ੍ ਰਹੇ ਪ ਣੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰੇਸਟਰੂਮ ਸਨੁਿਧ ਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਪੋਰਟੇਬਲ੍ ਟ ਇਲੇ੍ਟ ਅਤੇ ਿ ਲ੍ਟ 

ਟ ਇਲੇ੍ਟ, ਹਿੱਥ ਾਂ ਦੀ ਸਫ ਈ ਕਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਉਤਪ ਦ ਾਂ ਦ  ਸਟ ਕ ਿਹੀਂ ਰਿੱਨਖਆ ਜ ਾਂਦ ।    ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹਿ ਾਂ 

ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 60% ਈਥੈਿੋਲ੍ ਜ ਾਂ 70% ਆਈਸੋਪਰੋਨਪਲ੍ ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍ ਿ ਲ੍  ਆਪਣ  

ਖੁਦ ਦ  ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਨਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣ ਿ ਸਤੇ ਪਰੇਨਰਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਰਦ ਿ ਕੀਤ ੇਜ ਣ, ਇਹ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਪੋਰਟੇਬਲ੍ ਸਥ ਿ ਾਂ ਦ  ਰਿੱਖ-ਰਖ ਅ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹ ੈਅਤੇ ਸ ਬਣ, ਤੌਲ੍ੀਆ, ਅਤੇ 

ਪ ਣੀ ਦੀਆਾਂ ਸਪਲ੍ ਈਆਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰਿੱਖੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

• ਇਹ 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। ਨਿਿੱਜੀ ਸ ਫ-ਸਫ ਈ ਿੂੂੰ ਿਧ ਿ  ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਸ ਧਿ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਨਟਸ਼ੂ, ਬਗੈਰ-ਸਪਰਸ਼ ਿ ਲੇ੍ ਕੂੜ ਦ ਿ, ਹਿੱਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਧੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਸ ਬਣ, ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲ੍ਈ ਢੁਕਿ ਾਂ 

ਸਮ ਾਂ, ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍-ਅਧ ਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ, ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਕ ਿ ਈਪਸ, ਅਤੇ ਿਰਤਕੇ-ਸੁਿੱਟਣ ਯੋਗ ਤੌਲ੍ੀਏ ਸ਼ ਮਲ੍ 

ਹੋਣਗੇ 

• ਪੂਰੀਆਾਂ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ, ਲ੍ ਬੀਆਾਂ, ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੇਂਟਲ੍ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਮਦਦ ਕ ਉਂਟਰ ਾਂ, ਜ ਣਕ ਰੀ ਡੈਸਕ, ਨਟਕਟ ਬੂਥ 

ਨਖੜਕੀਆਾਂ, ਭੋਜਿ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਨਗਫਟ ਸ਼ ਪਸ, ਅਤੇ ਪਰਿੇਸ਼ ਮ ਰਗ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲ੍ਈ ਜ ਾਂ ਹੈਂਡ ਸਨੈਿਟ ਈ਼ਿ ਕਰਿ 

ਸਬੂੰਧੀ ਸਫ ਈ ਦੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਸਥ ਿ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੋ। 

• ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ, ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਉਪਲ੍ਬਧ ਕਰ ਓ ਜਦੋਂ 

ਗਤੀਨਿਧੀ ਆਈਟਮ ਾਂ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਸਤ ਹ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਉਪਕਰਿ ਅਤੇ 

ਆਈਟਮ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣ ਦੌਰ ਿ ਅਕਸਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਹੈਂਡ ਸਨੈਿਟ ਈ਼ਿਰ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਿਧ ਿ  ਨਦਓ। ਜਿਤਕ 

ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਿੂੂੰ (ਸੂੰਕੇਤ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਜਬ ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ) ਆਪਣੀਆਾਂ ਅਿੱਖ ਾਂ, ਿਿੱਕ, ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਿੂੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਿ  ਕਰਿ ਲ੍ਈ 

ਯ ਦ ਦਿ ਓ।  

• ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣ  ਸ ਮ ਿ ਆਪ ਪੈਕ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਿ, ਨਜਿੱਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ 

ਹੋਿੇ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਈਟ, ਪ ਰਕ, ਟਰ ੇਲ੍ਹੈੱਡ, ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਸਨੁਿਧ  ਨਿਖੇ ਉਸ ਕਚਰੇ ਦੀ ਮ ਤਰ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਹੋਿੋ ਨਜਸਦ  

ਨਿਪਟ ਿ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੇ ਕਰਿ  ਹੈ।  

• ਪ ਣੀ ਭਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਸਟੇਸ਼ਿ ਾਂ, ਆਰਿੀ ਡੂੰਪ ਸਟੇਸ਼ਿ ਾਂ, ਅਤੇ ਪਰੋਪੇਿ ਭਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਸਟੇਸ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਸ ਫ ਅਤੇ 

ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਉਪਕਰਣ ਿੂੂੰ ਪੂੂੰਝ ਕੇ ਸ ਫ ਕਰਿ  

ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।  ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹ,ੈ ਹੈਂਡ ਸਨੈਿਟ ਈ਼ਿਰ ਿੂੂੰ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਦੁਆਰ  ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਇਹਿ ਾਂ 

ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ ਰਿੱਖੋ। 

 



 

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂੰਦ, ਫੋਿ, ਇਲੈ੍ਕਟਰ ੋਨਿਕ ਚੀ਼ਿ ਾਂ, ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਾਂ ਸਪਲ੍ ਈਆਾਂ ਿੂੂੰ ਨਜੂੰਿ  ਨ਼ਿਆਦ  ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਸ ਾਂਝ  

ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਚਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਅਤ ੇਨਜਿੱਥੇ ਮੁਮਨਕਿ ਹੋਿੇ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਿਰਕਰ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਆਪਣੀ ਨਿਿੱਜੀ ਿਰਤੋਂ 

ਲ੍ਈ ਸਮਰਨਪਤ ਕ ਰਜ-ਸਥ ਿ ਹਿ। ਕਦੇ ਿੀ PPE ਿੂੂੰ ਸ ਾਂਝ  ਿ  ਕਰੋ। 

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚਕ ਰ ਔਡੀਓ ਹੈੱਡਸੈਟ, ਸੂੰਦ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ਮ ਿ ਦੇ ਸ ਾਂਝੇ ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਿੂੂੰ ਰੋਕੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਪਕਰਣ ਿੂੂੰ 

ਹਰੇਕ ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕਦ । 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। ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਿਰਤਕੇ-ਸੁਿੱਟਣ ਯੋਗ ਇਅਰਫੋਿ ਕਿਰ ਪਰਦ ਿ ਕਰਿ 'ਤੇ ਨਿਚ ਰ 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 ਾਂ ਦੀ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ। ਕਲ੍ੀਿਰ ਾਂ ਜ ਾਂ ਰੋਗ ਣੂ ਿ ਸ਼ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣ 

ਿ ਲੇ੍ ਿਰਕਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਦਸਤ ਿੇ ਪਨਹਣਿ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਿ ਪਨਹਣਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੋਏਗ  ਨਜਿੇਂ ਨਕ 

ਉਤਪ ਦ ਮੁਤ ਬਕ ਲੋ੍ੜੀਂਦ  ਹੈ। ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭ ਗ ਦੁਆਰ  ਨਸਫ ਨਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਦਮ -

ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਸਫ ਈ ਤਕਿੀਕ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਹਿ ਦ ਰੀ (ਿੈਂਨਟਲੇ੍ਸ਼ਿ) ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ। 

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

ਲ੍ਈ CDC ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰੋ  ਨਕ ਸ ਰੀਆਾਂ ਪ ਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਲ੍ੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ 

ਦੇ ਬੂੰਦ ਰਨਹਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਪੀਣ ਲ੍ਈ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਹਿ। 

• ਿ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 ਨਜੂੰਮੇਿ ਰੀਆਾਂ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਫ-ਸਫ ਈ ਦੇ ਕ ਰਜ ਸੌਂਪੇ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ। ਨਜਿੱਥੇ 

ਸੂੰਭਿ ਅਤੇ ਢੁਕਿ ਾਂ ਹੋਏ, ਤੀਜੀ-ਨਧਰ ਦੀਆਾਂ ਸਫ ਈ ਸੇਿ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹ ਸਲ੍ ਕਰਿ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ। 

• ਨਜਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਫਰਸ਼ ਿੂੂੰ ਝ ੜੂ ਮ ਰਣ ਜ ਾਂ ਰੋਗ ਣੂਆਾਂ ਿੂੂੰ ਹਿ  ਨਿਿੱਚ ਫੈਲ੍ ਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਹੋਰਿ ਾਂ ਤਰੀਨਕਆਾਂ 

ਦੁਆਰ  ਉਦੋਂ ਤਕ ਸ ਫ ਿ  ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਸਥ ਿ ਨਿਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ ਰੇ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਿੇ ਢੁਕਿੀਂ ਪੀਪੀਈ ਿ  ਪ ਈ 

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

• ਹਰੇਕ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ, ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡਸ ਅਤੇ ਪ ਰਕ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਖ ੇਸਹੂਲ੍ਤ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਪੂੂੰਨਝਆ, ਸ ਫ, 

ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਬੀਬੀਨਕਉ ਗਨਰਿੱਲ੍, ਕੁਰਸੀਆਾਂ, ਬੈਠਣ ਿ ਲੇ੍ ਦੂਜੇ ਸ ਧਿ 

(ਉਦ ਹਰਿ ਾਂ, ਝੂਟੇ ਜ ਾਂ ਬੇਂਚ), ਿ ਟਰ ਸਨਪਗਟ, ਅਤੇ ਆਰਿੀ ਇਲੈ੍ਕਨਟਰਕਲ੍ ਅਤੇ ਿ ਕਰ ਹੁਿੱਕ-ਅਪ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੁੂੰਦ ੇਹਿ। 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਦਸ਼ਰ-ਗਿਰਦੇਸ਼ 

• ਚੇਤਰਵਿੀ: ਕੋਨਿਡ-19ਦੇ ਸੂੰਚ ਰ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਇਕਿੱਲ੍ੀ ਸਮ ਜਕ ਦੂਰੀ ਕ ਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨ਼ਿਆਦ  ਮੇਹਿਤ 

ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦ  ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਾਂ ਦੀ ਨਸਫ ਨਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ।   

• ਿਰਕਰ ਾਂ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ, ਅਤੇ ਿਿੱਖਰੇ ਪਨਰਿ ਰ ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਅਤੇ ਦਰਨਮਆਿ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਮ ਿਦੂੰਡ ਲ੍ ਗੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਸਟੋਰ ਾਂ, ਲ੍ ਬੀਆਾਂ, ਨਰਸੈਪਸ਼ਿ ਖੇਤਰ ਾਂ, ਜ ਾਂ 

ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਨਿਚਕ ਰ ਇਿੱਕ ਪਲੇ੍ਕਸੀਗਲ੍ ਸ ਰੋਧਕ ਿੂੂੰ ਲ੍ਗ ਉਣ  ਜ ਾਂ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਇਸ ਬ ਰੇ ਦਿੱਸਣ ਲ੍ਈ ਨਕ ਨਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ  ਜ ਾਂ ਲ੍ ਈਿ ਬਣ ਉਣੀ ਹੈ, ਨਦਰਸ਼ਕ ਸੂੰਕੇਤ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ  ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦ  

ਹ।ੈ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਅਤੇ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਢੁਕਿੇਂ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਨਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਮਨੌਖਕ ਸੂੰਕੇਤ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਿੀ 

ਨਦਿੱਤੇ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ ਨਕ ਨਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ  ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਲ੍ ਈਿ ਨਿਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹਿ ਜ ਾਂ ਿ ਟਰ ਨਫਨਲ੍ੂੰਗ ਸਟੇਸ਼ਿ ਾਂ, 

ਆਰਿੀ ਸਟੇਸ਼ਿ ਾਂ, ਪਰੋਪੇਿ ਨਫਨਲ੍ੂੰਗ ਸਟੇਸ਼ਿ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮ ਿ ਸੇਿ  ਸਥ ਿ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੁੂੰਦੇ ਹਿ। 

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/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/elearn/prevent-LD-training.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/elearn/prevent-LD-training.html


 

• ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਿਰਕਰ ਦੀਆਾਂ ਨਸ਼ਫਟ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਿੱਖਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿੱਖਣ  ਲ੍ ਗੂ ਕਰੋ, ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਟੀਮ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰੋ, 

ਪਹੁੂੰਚਣ ਅਤੇ ਨਿਕਲ੍ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਿੱਖਰੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਮੇਲ੍ਜੋਲ੍/ਗਿੱਲ੍ਬ ਤ ਿੂੂੰ ਟ ਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਨਿਸ਼ਰ ਮ-

ਸਮ ਾਂ ਿਿੱਖਰ -ਿਿੱਖਰ  ਰਿੱਖ,ੋ ਜੋ ਤਿਖ਼ ਹ ਅਤੇ ਘੂੰਟ  ਕ ਇਨਦਆਾਂ ਦ  ਅਿੁਪ ਲ੍ਣ ਕਰਦ  ਹੋਿੇ। 

• ਹਿੱਥ ਨਮਲ੍ ਉਣ, ਮੁਿੱਠੀਆਾਂ ਜ ਾਂ ਕੂਹਣੀਆਾਂ ਿਜ ਉਣ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

• ਿਰਕਰ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਸੂੰਸ਼ੋਨਧਤ ਨਡਊਟੀ ਨਿਕਲ੍ਪ ਾਂ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜੋ ਉਿਹ ਾਂ ਦੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ, ਗਰ ਹਕ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਿ ਾਂ 

ਿਰਕਰ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਂਦ  ਹੈ, ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ (ਨਜਿੇਂ, ਇਿਿੈਂਟਰੀ ਿੂੂੰ ਪਰਬੂੰਨਧਤ ਕਰਿ  ਜ ਾਂ ਟੈਲ੍ੀਫੋਿ ਰ ਹੀਂ 

ਕੂੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ ਸਨਿਕ ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਰਬੂੰਨਧਤ ਕਰਿ )। 

• ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਅਨਜਹ ੇਖੇਤਰ ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰ ਿੀ ਕਰਿੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹ ੈਨਜਿੱਥੇ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭ ਿਿ  ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਨਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਇਹਿ ਾਂ ਖੇਤਰ ਾਂ 

ਨਿਿੱਚ ਖੇਡ ਾਂ ਦੇ ਮੈਦ ਿ, ਸਕੇਟਪ ਰਕ, ਬ ਸਕੇਟਬ ਲ੍ ਕੋਰਟ, ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ, ਟਰ ੇਲ੍ ਹੈੱਡਸ, ਨਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਰਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਆਮ 

ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਨਪਕਨਿਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣ ਉਣ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂੰਕੇਤ ਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ਗ ਓ ਅਤੇ 

ਸਥ ਿਕ ਕ ਉਂਟੀ ਦੁਆਰ  ਿਰਤਮ ਿ ਸਮੇਂ ਨਸਫ ਨਰਸ਼ ਜ ਾਂ ਇਜ ਼ਿਤ ਨਦਿੱਤੀ ਸੀਮ  ਿ ਲ੍ੋਂ  ਿਿੱਡੀ ਸੂੰਨਖਆ ਨਿਿੱਚ ਸਮੂਹ ਾਂ ਦੇ 

ਇਕਿੱਤਰਿ ਿੂੂੰ ਰੋਕੋ।  

• ਨਜਹੜੀਆਾਂ ਫਨੈਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਭੁਗਤ ਿ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ, ਨਿਯੂੰਨਤਰਤ ਆਉਟਡਰੋ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਪਰਦ ਿ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਉਹਿ ਾਂ ਲ੍ਈ 

ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਨਿਖੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਨਖਆ ਿੂੂੰ ਸੀਨਮਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਨਸਸਟਮ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ  

ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।  

• ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡਸ ਜ ਾਂ ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ ਾਂ 'ਤੇ ਿਿੇਂ ਆਉਣ ਿ ਨਲ੍ਆਾਂ ਲ੍ਈ, ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਚੈਕ-ਇਿ ਕਰਿ ਦੇ 

ਨਿਕਲ੍ਪ ਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰ।ੋ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਇਹ ਸੂੰਚ ਰ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਕ ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਹੁੂੰਚਣ ਉੱਤੇ 

ਕੀ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਪ ਰਕ ਦੇ ਪਰਿੇਸ਼-ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਨਚੂੰਿਹ ਲ੍ਗ ਓ। ਉਦ ਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਰਨਜਸਟਰ ੇਸ਼ਿ ਖੇਤਰ ਨਿਿੱਚ ਦ ਖ਼ਲ੍ 

ਹੋਣ ਦੀ ਬਜ ਏ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਫੋਿ ਿੂੰਬਰ ਨਲ੍ਖੋ। ਔਿਲ੍ ਈਿ ਭੁਗਤ ਿ ਾਂ, ਔਿ-ਸ ਈਟ 

ਭੁਗਤ ਿ ਸਟੇਸ਼ਿ ਾਂ, ਕ੍ਰੈਨਡਟ ਕ ਰਡ ਭੁਗਤ ਿ, ਜ ਾਂ ਫੋਿ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤ ਿ ਕਰਿ ਿੂੂੰ ਿਧ ਿ  ਨਦਓ, ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ। 

• ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਚੈਕ-ਇਿ ਕਰਿ  ਮੁਮਨਕਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦ  ਬ ਹਰ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹਏੋ, ਚੈਕ-ਇਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਾਂ 

ਈਮੇਲ੍ ਦੁਆਰ  ਭੇਜੋ।   ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰਕੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦੇ ਪਹੁੂੰਚਣ ਉੱਤੇ 

ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਸਿੱਧ  ਉਹਿ ਾਂ ਦੀ ਸ ਈਟ 'ਤੇ ਲੈ੍ ਜ ਓ ਜ ਾਂ ਉੱਥੇ ਤਕ ਨਿਰਦੇਨਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਨਸਰਫ ਇਿੱਕ ਪਨਰਿ ਰ ਿੂੂੰ ਇਿੱਕ 

ਕੈਂਪਸ ਈਟ ਜ ਾਂ ਰੇਂਟਲ੍ ਯੁਨਿਟ ਨਿਿੱਚ ਰਨਹਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਜਸਟਰ ਿ  ਹੋਏ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਕੈਂਪਗਰ ਾਂਊਡ ਜ ਾਂ ਆਰਿੀ 

ਪ ਰਕ 'ਤੇ ਦ ਖ਼ਲ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਣੀ ਚ ਹੀਦੀ। 

• ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਜਿਰਲ੍ ਸਟਰੋ ਤੋਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨਕਨਰਆ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ ਉੱਤੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ, 

ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਸੁਿੱਕੀ ਲ੍ਿੱਕੜ, ਭੋਜਿ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ, ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ, ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਦੀ ਕੈਂਪਸ ਈਟ ਜ ਾਂ 

ਆਰਿੀ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਨਡਲ੍ੀਿਰ ਕਰ ਓ। 

• ਜਲ੍ਨਸਆਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸਮ ਰੋਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਯਤ ਬ ਹਰੀ ਥ ਾਂਿ ਾਂ, ਪੈਿੀਲ੍ੀਅਿ, ਕਨਮਊਿਲ੍ ਫ ਇਰ ਨਰੂੰਗ, ਸ ਰਿਜਨਿਕ-

ਿਰਤੋਂ ਲ੍ਈ ਕੈਂਪ ਰਸੋਈਆਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਐਂਫੀਨਥਏਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਹੀ ਰਿੱਖਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਕਿੱਨਠਆਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਸ ਰੇ ਬੇਂਚ ਾਂ, ਆਮ ਥ ਾਂ ਦੇ ਨਪਕਨਿਕ ਟੇਬਲ੍ ਾਂ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦ  ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਿ ਲ੍ੀ ਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹਟ ਓ, 

ਿਿੱਖਰ  ਕਰ ਨਦਓ, ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਨਚੂੰਿਹ ਲ੍ਗ ਓ ਨਦਓ (ਅਿੱਗ ਦੀਆਾਂ ਖਿੱਡ ਾਂ ਦ ੇਆਲੇ੍-ਦੁਆਲੇ੍ ਬੈਠਣ ਿ ਲ੍ੀ ਥ ਾਂ ਸਮੇਤ)।  

• ਛੋਟੇ ਨਪਕਨਿਕ ਸ਼ੈਲ੍ਟਰ, ਨਜਹਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਰਫ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮ ਈ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿ ਲ੍ 

ਸਬੂੰਧਤ ਲ੍ਗ ਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਪ ਬੂੰਦੀਆਾਂ (ਉਦ ਹਰਿ, ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਇਿੱਕੋ ਪਨਰਿ ਰ ਦੀ ਸੀਨਮਤ ਿਰਤੋਂ) ਦੇ ਿ ਲ੍ ਖੁਿੱਲੇ੍ 

ਰਨਹ ਸਕਦੇ ਹਿ।  

 



 

• ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡ ਅਤੇ ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ ਦੀਆਾਂ ਸ ਈਟ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਇਹ ਨਿਰਧ ਰਿ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਕਰੋ ਨਕ, ਕੀ ਪ ਰਕ ਿੂੂੰ 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਘਟ ਈ ਗਈ ਸਮਰਿੱਥ ਾਂ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।  

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਕਸੇ ਮੀਨਟੂੰਗ ਾਂ ਦ  ਸਮ ਯੋਜਿ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ 

ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਨਿਖੇ ਛਟੋੀਆਾਂ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਮੀਨਟੂੰਗ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਜਿੱਥੇ ਿੀ 

ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਿਰਕਰ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਫੋਿ 'ਤੇ ਜ ਾਂ ਿੈਨਬਿ ਰ ਰ ਹੀਂ, ਜ ਾਂ ਬ ਹਰੀ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਮੀਨਟੂੰਗ ਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਿਿੇਂ 

ਿਰਕਰ ਾਂ ਦ  ਇੂੰਟਰਨਿਊ ਅਤੇ ਔਿ-ਬੋਰਨਡੂੰਗ ਿਰਚੁਅਲ੍ ਢੂੰਗ ਿ ਲ੍ ਕਰਿ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ।  

ਸਕੀ ਸਚੰਰਲਕਰਾਂ ਲਈ ਵਰਧੂ ਸੋਚ-ਗਵਚਰਰ  

• ਸਕੀ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਧ ਰੀ ਖੇਤਰ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ਰ ੇਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸਮਰਿੱਥ  ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਼ਿਮੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨਮਤ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਨਜਸਿੂੂੰ ਹੇਠ ਨਲ੍ਖ ੇਸਮੇਤ, ਉਪ ਅ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਕੇ ਹ ਸਲ੍ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ: 

o ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣ ਉਣ  ਨਕ ਸ ਰੇ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਆਧ ਰੀ ਖੇਤਰ ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰ ਪਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਕੀ ਨਲ੍ਫਟ 

ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਗੋਂਡੋਲ੍  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਿੈਧ, ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਨਲ੍ਫਟ ਨਟਕਟ, ਸੀ਼ਿਿ ਪ ਸ, ਜ ਾਂ ਅਗ ਊਂ 

ਕੀਤੀ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਹੈ,; 

o ਨਟਕਟ ਾਂ ਦੀ ਨਿਕਰੀ ਦ ੇਨਦਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ; 

o ਨਸਰਫ ਨਲ੍ਫਟ ਪ ਸ ਹੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਪ ਰਨਕੂੰਗ ਿੂੂੰ ਨਿਯੂੰਨਤਰਤ ਕਰਕੇ ਪ ਰਨਕੂੰਗ ਸਬੂੰਧੀ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦ  

ਸਮ ਯੋਜਿ ਕਰਿ ; 

o ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਦੀ ਜਿਤਕ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਪ ਰਨਕੂੰਗ ਪ ਸ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਨਲ੍ਫਟ ਪ ਸ ਖਰੀਦਣ  ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣ ਉਣ  

ਅਤੇ ਪ ਰਨਕੂੰਟ ਸਥ ਿ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  ਿੂੂੰ ਸੀਨਮਤ ਕਰਿ । 

• ਪ ਰਨਕੂੰਗ ਿੂੂੰ ਨਸਰਫ ਸੀ਼ਿਿ ਪ ਸ ਜ ਾਂ ਨਲ੍ਫਟ ਨਟਕਟ ਹੋਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਤਕ ਸੀਨਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀ਼ਿਿ ਪ ਸ ਜ ਾਂ 

ਨਲ੍ਫਟ ਨਟਕਟ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਪ ਰਨਕੂੰਗ ਪ ਸ ਿੂੂੰ ਲੈ੍ਣ  ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣ  ਕੇ, ਪ ਰਨਕੂੰਗ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦ  ਸਮ ਯੋਜਿ ਕਰਿ ਬ ਰੇ 

ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ। ਨਜਹੜੇ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਸੀ਼ਿਿ ਪ ਸ ਜ ਾਂ ਨਲ੍ਫਟ ਨਟਕਟ ਾਂ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਉਹਿ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਦੀ 

ਸ ਧ ਰਿ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ ਰਨਕੂੰਗ ਸਥ ਿ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  ਿੂੂੰ ਸੀਨਮਤ ਕਰਿ । 

• ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਪਨਰਿ ਰ ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੇ ਦਰਨਮਆਿ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ 

ਮ ਿਦੂੰਡ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ , ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਜਦੋਂ ਮਨਹਮ ਿ ਲ੍ ਈਿ ਨਿਿੱਚ ਜ ਾਂ ਰ ਈਨਡੂੰਗ ਸ਼ਿੱਟਲ੍ਸ ਨਿਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਸ 

ਨਿਿੱਚ ਭੌਨਤਕ ਨਿਭ ਜਿ ਾਂ ਜ ਾਂ ਨਦਰਸ਼ ਸੂੰਕੇਤ ਾਂ ਦ  ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹ ੋਸਕਦ  ਹੈ (ਨਜਿੇਂ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ ਿ ਲ੍ਗ ਉਣ  

ਜ ਾਂ ਸੂੰਕੇਤ ਬਣ ਉਣ  ਇਹ ਦਰਸ ਉਣ ਲ੍ਈ ਨਕ ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਕਿੱਥੇ ਖੜਹ ੇ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ)।  

• ਸਕੀ ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ 'ਤ ੇਸ ਰੀਆਾਂ ਕਤ ਰ ਾਂ ਨਸਰਫ ਬ ਹਰੀ ਸੈਨਟੂੰਗ ਨਿਿੱਚ ਲ੍ਗ ਈਆਾਂ ਜ ਣੀਆਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਗੋਂਡੋਲ੍  ਜ ਾਂ 

ਟਰੈਮ ਝੂਨਟਆਾਂ ਲ੍ਈ ਪਨਰਸਰ ਅੂੰਦਰ ਲ੍ ਈਿ ਬਣ ਉਣ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰ।ੋ ਨਕਸੇ ਇਿਡੋਰ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀ ਨਿਿੱਚ ਦ ਖ਼ਲੇ੍ ਤੋਂ 

ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਬ ਹਰੀ ਥ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਲ੍ ਈਿ ਬਣ ਉਣ ਦੀ ਪਰਣ ਲ੍ੀ ਦ  ਨਿਕ ਸ ਕਰੋ। ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਬਥੇਰੀ 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਸਨਿਿੱਚਬੈਕ ਲ੍ ਈਿ ਾਂ/ਕਤ ਰ ਾਂ ਬਣ ਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਿਭ ਗ ਬੂੰਦ ਕਰੋ। 

• ਕੁਰਸੀ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਨਲ੍ਫਟ ਾਂ ਦੀ ਨਲ੍ਜ ਉਣ-ਸਮਰਿੱਥ  ਨਸਰਫ ਇਿੱਕੋ ਪਨਰਿ ਰ ਤਕ ਸੀਨਮਤ ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਸਿ ਰੀ ਦ  

ਸਮ ਾਂ 15 ਨਮੂੰਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿੱਖਰੇ-ਿਿੱਖਰੇ ਪਨਰਿ ਰ ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਿਅਕਤੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸੂੰਭਿ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਿ, ਪਰ ਜੋ 

ਇਿੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਿਿੱਖਰ ੇਘਰ ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਅਪਿ ਦ ਲ੍ ਗੂ ਕੀਤੇ ਜ  ਸਕਦੇ ਹਿ।    

• ਬੂੰਦ ਕੈਰੀਅਰ ਯੁਨਿਟ ਾਂ (ਉਦ ਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਗੋਂਡੋਲ੍  ਜ ਾਂ ਏਰੀਅਲ੍ ਟਰੈਮਿੇ਼ਿ) ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  ਿੂੂੰ, 10 ਜ ਾਂ ਘਿੱਟ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ 

ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  ਿ ਲੇ੍ ਕੈਰੀਅਰ ਯੁਨਿਟ ਾਂ ਲ੍ਈ, ਇਿੱਕੋ ਪਨਰਿ ਰ ਸੀਨਮਤ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 10 ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ 

ਨ਼ਿਆਦ  ਸਮਰਿੱਥ  ਿ ਲੇ੍ ਕੈਰੀਅਰ ਯੁਨਿਟ ਾਂ ਲ੍ਈ, ਸਮਰਿੱਥ  ਿੂੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਨਿਿੱਚ ਿੀ ਬ ਰਹੀਆਾਂ ਖੁਿੱਲ੍ਹ ੀਆਾਂ ਰਿੱਖ ਕੇ, 25% 



 

ਤਕ ਸੀਨਮਤ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥ ਾਂ ਦ  ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹ ੈਜੋ ਿਿੱਖਰੇ-ਿਿੱਖਰੇ 

ਪਨਰਿ ਰ ਾਂ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਾਂ ਨਿਚਕ ਰ ਛ ੇਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਂਦੀ ਹੈ।  ਇਿੱਕ ਪਨਰਿ ਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਛੇ ਫੁਿੱਟ 

ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰਿ ਲ੍ਈ, ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਾਂ ਨਲ੍ਫਟ ਾਂ ਅਤੇ ਗੋਂਡਲੋ੍  ਉੱਤੇ, ਸੀਟ ਾਂ ਿੂੂੰ ਲੋ੍ਡ ਕਰਿ ਦੇ 

ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਿੂੂੰ ਸਮ ਯੋਨਜਤ ਕਰੋ। ਉਦ ਹਰਣ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਯੁਨਿਟ ਜ ਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਕਤ ਰ ਨਿਿੱਚ 

ਬੈਠਣ  ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੈ, ਅਨਜਹ  ਕੈਰੀਅਰ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤ  ਜ ਏਗ  ਤ ਾਂ ਜ ੋਪਨਰਿ ਰਕ ਸਮੂਹ ਾਂ, 

ਆਨਦ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਦੂਰੀ ਬਣ ਈ ਰਿੱਖੀ ਜ ਏ। ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਕ ਨਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ  ਹੈ, 

ਸੂੰਕੇਤ ਸ਼ ਮਲ੍ ਕਰੋ। 

• ਇਿੱਕ ਸਧ ਰਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਿੱਚ, ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ/ਚੁਿੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ  ਚ ਹੀਦ  

ਹ।ੈ ਜੇ ਨਕਸੇ ਗਰ ਹਕ ਿੂੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਪਨਰਿ ਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਿੂੂੰ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਕਹੋ। (ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਨਫਰ ਿੀ ਨਿਕ ਸੀ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿਿੱਚ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਿ/ਚੁਿੱਕਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।) 

• ਸਕੀ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਜ ੋਸਮੂਹ ਇਕਿੱਠ ਿੂੂੰ ਿਧ ਿ  ਨਦੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ 

ਅਤੇ ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿੌਜਿ ਿ ਅਤੇ ਬ ਲ੍ਗ ਖੇਡ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥ ਿਕ ਿੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਿ ਸਬੂੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ 

ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧ ਰਿ ਕੀਤ  ਜ ਿੇ ਨਕ, ਕੀ ਸਕੀ ਕਲ੍ ਸ ਾਂ, ਪ ਠ, ਟੀਮ ਅਨਭਆਸ, 

ਆਨਦ ਰਿੱਖ ੇਜ  ਸਕਦੇ ਹਿ। 

• ਇਿੱਕ ਿ ਰ ਸਕੀ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆ ਜ ਣ ਤੇ, ਲ੍ ਈਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਣ ਲ੍ਈ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ (ਆਪਣੀ ਨਿਨ਼ਿਟ ਤੋਂ 

ਪਨਹਲ੍ ਾਂ) ਆਿਲ੍ ਈਿ ਜ ਾਂ ਐਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰੀਆਾਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਿ-ਸ ਈਟ ਭੁਗਤ ਿ ਦੇ ਲੈ੍ਣ-ਦੇਣ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਿਧ ਿ  

ਨਦਓ। ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹਏੋ, ਕ ਗ਼ਿ ਦੀਆਾਂ ਨਟਕਟ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਨਜਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਕੈਿ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਫੜਣ  ਪੈਂਦ  

ਹ।ੈ  

• ਲ੍ ਕਰ ਪਰਬੂੰਧ ਾਂ ਦ  ਮਲੁ੍ ਾਂਕਣ ਕਰੋ ਨਜਿੱਥੇ ਗਰ ਹਕ ਆਪਣ  ਨਿਿੱਜੀ ਸਮ ਿ ਰਿੱਖਦੇ ਹਿ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਨਕ ਉਹ 

ਥ ਿ ਾਂ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ  ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਣ ਈ ਰਿੱਖਣ 

ਲ੍ਈ ਉੱਥੇ ਢੁਕਿੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥ ਿ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੈ। ਨਿਅਸਤ ਸਨਮਆਾਂ ਦੌਰ ਿ ਢੁਕਿੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲ੍ਈ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਬੂੰਦ ਕਰਿ ਜ ਾਂ ਿ ਰੀ ਨਸਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ। ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣ ਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ 

ਲ੍ ਕਰ ਦੇ ਕੋਲ੍ ਪਹੁੂੰਚਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਹੋਰਿ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਸਥ ਿ ਖ ਲ੍ੀ ਕਰਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿ ਦੀ ਯ ਦ ਦਿ ਉਣ ਲ੍ਈ 

ਸੂੰਕੇਤ ਲ੍ਗ ਓ। ਉਸ ਥ ਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੀ ਸੂੰਨਖਆ ਿੂੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਲ੍ ਕਰ ਿ ਲੇ੍ ਸਥ ਿ ਨਿਿੱਚ ਿਰਕਰ ਿੂੂੰ 

ਉੱਥੇ ਖੜਹ ੇ ਕਰਿ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਲ੍ ਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਜ ਾਂ ਬੈਗ 

ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ ਤ ਾਂ ਜੋ ਗਰ ਹਕ ਆਪਣ  ਨਿਿੱਜੀ ਸਮ ਿ ਲ੍ ਕਰ ਨਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਉਿਹ ਾਂ ਬੈਗ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਪ  ਸਕਣ।  

• ਨਕਸੇ ਆਪ ਤਕ ਲ੍ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿਿੱਚ, ਸਕੀ ਦੇ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਰਿੇਸ਼/ਨਿਕ ਸੀ ਖੇਤਰ ਾਂ ਅਤੇ ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਦ ੇਰੁਕਣ ਿ ਲੇ੍ ਖੇਤਰ ਾਂ 

ਨਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦ  ਨਿਚ ਰ ਕਰਿ  ਅਤੇ ਇਸਲ੍ਈ ਯੋਜਿ  ਬਣ ਉਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਕੁਰਸੀ ਿ ਲ੍ੀ ਨਲ੍ਫਟ, ਗੋਂਡੋਲ੍ , ਟਰੈਮ, ਜ ਾਂ ਰੁਕਣ ਿ ਲੇ੍ ਸਥ ਿ ਾਂ ਅਤੇ ਲ੍ ਈਿ ਬਣ ਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਖੇਤਰ ਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਾਂ 

ਉੱਤੇ, ਨ਼ਿਆਦ  ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਦੀ ਸਫ ਈ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਿ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ।  

ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਜ ਾਂ ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਅਕਸਰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸ ਰੀਆਾਂ ਸਤਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਫ ਅਤੇ 

ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਯੁਨਿਟ ਦੇ ਬੈਠਣ ਿ ਲੇ੍ ਖੇਤਰ, ਹੈਂਡਰੇਲ੍, ਆਰਮਰੇਸਟ, ਫ ਟਕ, ਹੈਂਡਹੋਲ੍ਡ, ਅਤੇ 

ਫੜਣ ਲ੍ਈ ਡੂੰਡੀਆਾਂ ਆਨਦ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ। 

• ਸਫ ਈ ਿ ਲੇ੍ ਉਤਪ ਦ ਦੇ ਨਿਰਦਸੇ਼ ਾਂ ਅਤੇ ਿ ਹਿ, ਨਲ੍ਫਟ, ਜ ਾਂ ਟਰੈਮਿੇ ਨਿਰਮ ਤ  ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਮਤੁ ਬਕ ਅਤੇ 

ਨਜਸ ਸਤਹ  ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਆਧ ਰ 'ਤ ੇਸਫ ਈ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਰਨਹਤ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ 

ਦੀ ਿ ਰਿਰਤ  ਅਤੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿੂੂੰ ਨਿਕਨਸਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਕੁਰਸੀ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਨਲ੍ਫਟ ਾਂ, ਗੋਂਡੋਲ੍  

ਆਨਦ ਿੂੂੰ ਖਲੋ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ, ਿ ਇਰਸ ਿੂੂੰ ਮ ਰਿ ਦੇ ਸਨਮਆਾਂ ਅਤ ੇਸੁਕ ਉਣ ਦੇ ਸਨਮਆਾਂ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ।  



 

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਕੁਰਸੀ ਿ ਲ੍ੀ ਨਲ੍ਫਟ ਜ ਾਂ ਗੋਂਡੋਲ੍  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਹੈ (ਲੋ੍ੜ ਅਿੁਸ ਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਤ ਨਲ੍ਆਾਂ ਸਮੇਤ), 

ਤ ਾਂ ਜੋ ਿਰਕਰ ਉਸ ਥ ਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਿੀ ਿ ਲ੍ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਿ ਾਂ ਿੇ ਸ ਫ ਕਰਿੀ ਹੈ।  

ਦੂਜੇ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੰਜਿ ਲਈ ਵਰਧੂ ਸੋਚ-ਗਵਚਰਰ 

• ਨ਼ਿਆਦ ਤਰ ਨਿਿਸਨਥਤ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਾਂ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਬ ਸਕੇਟਬ ਲ੍, ਬੇਸਬ ਲ੍, ਸੌਕਰ, ਅਤੇ ਫੁਿੱਟਬ ਲ੍, 

ਨਜਹੜੀਆਾਂ ਨਕ ਪ ਰਕ ਦੇ ਮੈਦ ਿ ਾਂ, ਖੁਿੱਲ੍ਹੇ  ਮੈਦ ਿ ਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਰਟਸ ਨਿਿੱਚ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਤਕ 

ਸੀਨਮਤ ਹਿ। ਯੂਥ ਸਪੋਰਟ ਨਿਰਦਸੇ਼ਿ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਅਤੇ ਸਥ ਿਕ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਅਨਧਕ ਰੀਆਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਉਸ ਸੀਮ  ਦ  

ਨਿਰਧ ਰਿ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਸਲ੍ ਹ-ਮਸ਼ਿਰ  ਕਰੋ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਸਮ ਿ ਪਨਰਿ ਰ ਜ ਾਂ ਨਲ੍ਨਿੂੰਗ ਯੁਨਿਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿ ਲੇ੍ 

ਕੋਚ ਾਂ ਅਤੇ ਐਥਲ੍ੀਟ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿ਼ਿਦੀਕੀ ਸਮੀਪਤ  ਨਿਿੱਚ ਰਨਹਣ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸਮ ਿ ਪਨਰਿ ਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ 

ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖਡੇ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਿ।   

• ਉੱਚ ਸੂੰਪਰਕ, ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਾਂ ਨਜਹਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਿਿੱਖਰੇ-ਿਿੱਖਰੇ ਪਨਰਿ ਰ ਾਂ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਾਂ 

ਨਿਚਕ ਰ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿ਼ਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਦੁਬ ਰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਦੇਣ ਤਕ 

ਰੋਨਕਆ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।  ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਸਮੂਹ ਾਂ ਦੇ ਖਡੇ ਇਿੈਂਟ, ਨਪਕ-ਅਪ ਬ ਸਕੇਟਬ ਲ੍, ਖੇਡ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇੂੰਟਰਨਮਊਰਲ੍ 

ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ, ਰੇਸ ਾਂ, ਜ ਾਂ ਡ ਾਂਸ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ। ਇਸ ਬ ਰ ੇਹੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲ੍ਈ ਨਕ ਨਕਹੜੀਆਾਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਦੀ 

ਇਜ ਼ਿਤ ਹੈ, ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇਖੋ। 

• ਿ਼ਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਘੇਰਲੂ੍ ਇਕ ਈਆਾਂ ਤਕ ਸੀਨਮਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ 

ਬੇੜੀਆਾਂ ਦ  ਨਕਰ ਇਆ, ਬ ਸਕੇਟਬ ਲ੍ ਅਤੇ ਿੋਲ੍ੀਬ ਲ੍ ਗਮੇ ਾਂ, ਰਿੱਸੀ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਅਤੇ ਕੂੰਧ ਾਂ 'ਤੇ ਚੜਹ ਈ ਕਰਿ  ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੈ। 

ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡ਼ਿ ਅਤੇ ਆਰਿੀ ਪ ਰਕਸ ਨਿਖੇ, ਇਸ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ ਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਰ, ਰ ਤ ਿੇਲੇ੍ ਨਫਲ੍ਮ ਾਂ, ਨਮਿੀ-ਗੋਲ੍ਫ, 

ਜੀਓਕੈਨਸ਼ੂੰਗ, ਸਕਿੈਂਜਰ ਹੂੰਟ, ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਪਨਰਿ ਰਕ ਇਕ ਈਆਾਂ ਲ੍ਈ ਇਸ ਢੂੰਗ ਿ ਲ੍ ਨਿਕਨਸਤ ਕੀਤ  

ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ ਜ ੋਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਦ  ਹੈ।  

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦ  ਪਨਰਿ ਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਜ ਾਂ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ 

ਇਜ ਼ਿਤ ਦੇਣ ਲ੍ਈ, ਨਜਿੱਥੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਏ, ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਕਰੋ। ਅਨਜਹੇ 

ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਹਰੇਕ ਗਤੀਨਿਧੀ ਲ੍ਈ ਨਿਨਸ਼ਸਟ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਿਗੇ, ਪਰ 

ਕੁਝ ਉਦ ਹਰਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ: 

o ਗੋਲ੍ਫ ਕੋਰਸ ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ ਿ  ਸਨਮਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਗੋਲ੍ਫ ਕ ਰਟ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਪਨਰਿ ਰ ਦ  ਹੋਣ  

਼ਿਰੂਰੀ ਬਣ ਓ। 

o ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰ  ਚਲ੍ ਈ ਜ  ਰਹੀ ਮਿੱਛੀ-ਫੜਣ, ਨਸ਼ਕ ਰ ਕਰਿ ਦੀ ਨਕਨਰਆ, ਜ ਾਂ ਬੇੜੀਆਾਂ ਦੇ ਚ ਰਟਰਡ 

ਦੌਨਰਆਾਂ ਿੂੂੰ ਸੀਨਮਤ ਕਰੋ ਜ ਾਂ ਬੇੜੀਆਾਂ ਜ ਾਂ ਦੂਜੇ ਿ ਹਿ ਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਮੁੜ-ਆਕ ਰ ਨਦਓ।  

o ਅਸਤਬਲ੍ ਜ ਾਂ ਘਨੋੜਆਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਨਿਿੱਚ ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  ਿੂੂੰ ਸੀਨਮਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਪਹੁੂੰਚ ਸਨਮਆਾਂ ਦੀ 

ਅਿੁਸੂਚੀ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੂੰਗ ਅਿੁਸ ਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਅਿੁਸੂਨਚਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ੍ੜ 

ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਨਕ ਸਫ ਈ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਦੇ ਉਨਚਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ (ਸ ਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਅਕਸਰ 

ਸਪਰਸ਼ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਸਤਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਬ ਅਦ ਨਿਿੱਚ ਹਿੱਥ ਾਂ ਦੀ ਿਧੀਆ ਸਫ ਈ ਉੱਤੇ ਼ਿਰੋ ਦੇਣ ਸਮੇਤ) 

ਲ੍ ਗੂ ਕੀਤੇ ਜ  ਸਕਦੇ ਹਿ, ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਕਰੋ। ਅਨਜਹੇ ਸੁਧ ਰਕ-

ਬਦਲ੍ ਿ ਹਰ ਨਕਸਮ ਦੀ ਗਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥ  ਲ੍ਈ ਨਿਨਸ਼ਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਉਦ ਹਰਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ 

ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ: 

o ਉਪਕਰਣ ਿੂੂੰ ਸ ਾਂਝ  ਕਰਿ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲ੍ਈ, ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹਏੋ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣ  ਖੁਦ ਦ  

ਸ ਰ  ਸ ਮ ਿ ਨਲ੍ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਪਰਨੇਰਤ ਕਰੋ। 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-youth-sports--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-youth-sports--en.pdf


 

o ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਕੈਂਪਸ ਈਟ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨਸਰਫ ਸਮ ਿ ਪਨਰਿ ਰ ਦੇ ਸਦਿੱਸ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ। 

o ਘੋੜੇ ਸਬੂੰਧੀ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਨਿਖ,ੇ ਗੇਟ ਦੀਆਾਂ ਜੂੰਜੀਰ ਾਂ, ਸਪਰੇ ਿੋ਼ਿਲ੍ ਾਂ, ਕ੍ਰ ਸ ਟ ਈ ਸਿੈਪਸ, ਨਪਿੱਚਫੋਰਕਸ, 

ਿਹ ੀਲ੍ਬੈਰੋਸ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ਾਂ ਕਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ 

ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ 

o ਫੋਰ-ਹ ਯਰ ਨਫਨਸ਼ੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੋੇੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚ ਰਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ ਨਕ 

ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੂੰਦਰੀ-ਜਹ ਼ਿ ਉੱਤੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਾਂ ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਜ ਾਂ ਉਨਚਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੁੂੰਦੀ 

ਹੈ। 

o ਤੀਰ-ਅੂੰਦ ਼ਿੀ ਸੀਮ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਬ ਅਦ ਨਿਿੱਚ ਤੀਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ 

• ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹੇਲ੍ਮੇਟ, ਨਗਅਰ, ਸੁਰਿੱਨਖਆਤਮਕ ਕਿੱਪੜੇ, ਲ੍ ਈਫਜੈਕੇਟ, ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਪਨਹਣ ਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਹ ਇਤ  ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਭੂੰਗ ਕਰਿ 

ਦੀ ਬਜ ਏ, ਇਹ ਨਦਖ ਉਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਨਕਸੇ ਉਪਕਰਣ ਿੂੂੰ ਉਨਚਤ ਢੂੰਗ ਿ ਲ੍ ਨਕਿੇਂ ਪਨਹਣਿ  ਅਤੇ ਉਤ ਰਿ  ਹੈ।  



 

ਕੌਮੀ ਆਰਰਮ-ਕਮਗਰਆਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਰ ਸ ਗਵਧਰਵਰਾਂ ਲਈ ਵਰਧ ੂਸੋਚ-ਗਵਚਰਰ 

• ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡ, ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ, ਸਕੀ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਉਟਡਰੋ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸਟ ਫ ਸਬੂੰਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਾਂ 

ਸਮਰਿੱਥ  ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਨਿਚ ਰ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਨਕ ਸ ਾਂਝੇ, ਜਿਤਕ 

ਆਰ ਮ-ਕਮਰੇ ਸ ਰ  ਨਦਿ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਰਨਹਤ ਕੀਤੇ ਜ  ਸਕਦੇ ਹਿ।  

• ਆਰ ਮ-ਕਮਰੇ ਦੀਆਾਂ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਸਨੁਿਧ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ  EPA-ਪੂੰਜੀਨਕ੍ਰਤ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਕ ਾਂ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ ਰ  ਨਦਿ 

ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਫ ਕੀਤੇ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ। ਨ਼ਿਆਦ -ਸਪਰਸ਼ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਸਤਹ ਾਂ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਟੂਟੀਆਾਂ, ਸ਼ੌਚ ਲੇ੍, 

ਦਰਿ ਼ਿੇ ਦੀਆਾਂ ਹਿੱਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਬਜਲ੍ੀ ਦੇ ਸਨਿਿੱਚ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿ ਰ-ਿ ਰ ਸ ਫ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ 

Cal/OSHA ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸ ਰ ਿਿੇਂ ਉਤਪ ਦ ਦੇ ਖ਼ਤਨਰਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨਚਤ ਿਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਣੀ 

ਚ ਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਰਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਸਫ ਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪ ਦ ਾਂ ਲ੍ਈ ਕੋਈ ਲੋ੍ੜੀਂਦ  ਸੁਰਿੱਨਖਆਤਮਕ ਸ ਼ਿ-ਸ ਮ ਿ ਪਰਦ ਿ 

ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਅਿੱਖ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜ ਾਂ ਦਸਤ ਿੇ। 

• ਆਰ ਮ-ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਰ ਖੁਿੱਲ੍ਹ ੀ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਨਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਫ ਈ ਅਿੁਸੂਚੀ ਨਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲ੍ਗ ਓ।  ਦਰਿ ਼ਿੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 

ਸਫ ਈ ਸਮ ਾਂ-ਸੂਚੀ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਤ ਾਂ ਜੋ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪਤ  ਲ੍ਿੱਗੇ ਨਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਰ ਮ ਕਮਰੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਿ/ਕਦੋਂ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਸਫ ਈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ ਿ ਸ਼ਿ ਨਕਨਰਆ ਦੇ ਦੌਰ ਿ ਆਰ ਮ ਕਮਰੇ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਿ  ਯਕੀਿੀ 

ਬਣ ਓ। 

• ਇਹ ਨਹਸ ਬ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਨਕ ਸਫ ਈ ਨਕੂੰਿੀ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਚੈਕਨਲ੍ਸਟ ਜ ਾਂ ਲੇ੍ਖ  ਪਰਣ ਲ੍ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਿ ਉੱਤੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ। 

• ਨਸਰਫ ਤ ਾਂ ਹੀ ਸ਼ ਿਰ ਰੂਮ ਿਰਤਣ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਨਦਓ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਰਨਦਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ 

ਨਿਭ ਜਕ ਲ੍ਗ ਏ ਗਏ ਹਿ ਜ ਾਂ ਨਚੂੰਿਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ।  ਜੇ ਨਿਭ ਜਕ ਜ ਾਂ ਉਨਚਤ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖਣ  ਸੂੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ 

ਇਹ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਬੂੰਦ ਹੀ ਰਿੱਖਣੀਆਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਨਿਰੋਗਤ  ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਰਨਹੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹਿ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਟ ਕ 

ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਲੋ੍ੜ ਪਏ, ਤ ਾਂ ਿ ਧੂ ਸ ਬਣ, ਪੇਪਰ ਟ ਲ੍, ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸਨੈਿਟ ਈ਼ਿਰ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ। ਮੋਸ਼ਿ ਸੈਂਸਰ 

ਨਸੂੰਕ, ਟੂਟੀਆਾਂ, ਸ ਬਣ ਨਡਸਪੈਂਸਰ ਾਂ, ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਨਡਸਪੈਂਸਰ ਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟ ਲ੍ ਨਡਸਪੈਂਸਰ ਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈਂਡ਼ਿ-ਫਰੀ ਨਡਿ ਈਸ 

ਲ੍ਗ ਓ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੈ। 

• ਦਰਿ ਨ਼ਿਆਾਂ ਿੂੂੰ ਮਲ੍ਟੀ-ਸਟ ਲ੍ ਆਰ ਮ-ਕਮਨਰਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲ੍ ਕਰਿ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ, ਨਜਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹੈਂਡਲ੍ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਬਿ ਾਂ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਡਿ ਈਸ ਾਂ, ਜ ਾਂ ਹਿੱਥ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਨਬਜਲ੍ੀ ਿ ਲੇ੍ ਦਰਿ ਼ਿੇ ਦੇ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 

ਖੋਨਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕ।ੇ   ਜੇ ਦਰਿ ਼ਿੇ ਿੂੂੰ ਹੈਂਡਲ੍ ਜ ਾਂ ਹਿੱਥ ਿ ਲੇ੍ ਡੋਰ-ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਿੂੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਬਿ ਾਂ ਖੋਨਲ੍ਹਆ 

ਿਹੀਂ ਜ  ਸਕਦ , ਤ ਾਂ ਦਰਿ ਼ਿੇ ਿੂੂੰ ਖੋਲ੍ਦਹਣ ਲ੍ਈ ਕੋਈ ਚੀ਼ਿ ਅੜ ਓ, ਅਤੇ/ਜ ਾਂ ਦਰਿ ਼ਿੇ ਦੇ ਕੋਲ੍ ਕਚਰੇ ਿ ਲ੍  ਭ ਾਂਡ  

ਰਿੱਖੋ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਇਆ ਜ ਿੇ ਨਕ ਦਰਿ ਼ਿੇ ਿੂੂੰ ਿਰਤਦ ੇਸਮੇਂ ਇਿੱਕ ਪੇਪਰ ਟ ਲ੍ ਆਸ ਿੀ ਿ ਲ੍ ਸੁਿੱਨਟਆ ਜ  

ਸਕਦ  ਹੈ।   ਕਚਰੇ ਦੇ ਭ ਾਂਨਡਆਾਂ ਦੇ ਸਥ ਿ ਅਤੇ ਸਨਥਤੀ ਬ ਹਰ ਜ ਣ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਨਿਕ ਸ, ਆਪ ਤਕ ਲ੍ ਉਪਕਰਿ, ਜ ਾਂ 

ਅਪੂੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਿ ਸੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਐਕਟ (Americans with Disabilities Act) ਦੇ ਤਨਹਤ ਪਰਦ ਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਨਕਸੇ 

ਮੁਿ ਨਸਬ ਸਮ ਈਆਾਂ ਦ ੇਿ ਲ੍ ਅਨੜਿੱਕ  ਿ  ਪੈਦ  ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਖ ਲ੍ੀ ਕੀਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਿ। 

• ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡ ਅਤੇ ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ ਪਰਬੂੰਧਿ ਿੂੂੰ ਟੋਏਲ੍ਟ ਅਤੇ ਸ਼ ਿਰ/ਿਹ ਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਉਪਕਰਣ ਿ ਲੇ੍ ਿ ਹਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹਏੋ 

ਮਨਹਮ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਦੀ ਬਜ ਏ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਖੁਦ ਦੀਆਾਂ ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕਰਿ  

ਚ ਹੀਦ  ਹ,ੈ ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹਏੋ। 

• ਇਸ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰਦ ਿ ਕਰ ੋਨਕ ਹਿੱਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਨਕਿੇਂ ਧਣੋ  ਹੈ, ਆਰ ਮ ਕਮਨਰਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਲ੍ਮਕ ਰਹੇ ਨਚੂੰਿਹ ਾਂ 

ਸਮੇਤ। 

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


 

ਸਗਵਗਮੰਿ ਪੂਲਸ ਅਤੇ ਜਲਘਰਰਾਂ ਲਈ ਵਰਧੂ ਸਚੋ-ਗਵਚਰਰ 

• ਕੈਂਪਗਰ ਉਂਡ, ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ, ਸਕੀ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ, ਅਤੇ ਸਨਿਨਮੂੰਗ ਪੂਲ੍ ਾਂ, ਸਪਲੈ੍ਸ਼ ਪੈਡ਼ਿ, ਹੋਟ ਟਿੱਬਸ ਸੌਿ , ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਰੂਮ 

ਿ ਲੇ੍ ਦੂਜੇ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਲ੍ਈ ਿ ਧੂ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਇਆ ਜ ਿੇ 

ਨਕ ਇਹ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ CDC ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਅਿੁਸ ਰ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲ੍ਈ ਸਹੀ ਤਰਹ ਾਂ ਸ ਫ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ 

ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

• ਖੁਿੱਲ੍ਹੇ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ-ਯੋਗ ਆਉਟਡੋਰ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ ਨਕ 

ਇਿੱਕ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਿ  ਆਉਣ ਿ ਲੇ੍ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਿਰਤੋਂਕ ਰ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰ ਰ 

ਰਿੱਖੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ ਜ ਾਂ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲੂ੍ ਸਮੂਹ ਲ੍ਈ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੀਨਮਤ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ।  

o ਮਨਹਮ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ੍ ਦੀ ਸੂੰਭ ਿਿ  ਕ ਰਿ ਨਕ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਨਗਿੱਲ੍ੀਆਾਂ ਹ ੋਜ ਣਗੀਆਾਂ, ਇਹ ਹਟ  ਦੇਣੀਆਾਂ 

ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਅੂੰਦਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੋ੍ੜ ਅਿੁਸ ਰ ਇਹਿ ਾਂ 

ਿੂੂੰ ਪਨਹਣਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

o ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਧੋਣ ਿ ਸਤੇ ਿਰਤੇ ਗਏ ਤੌਲ੍ੀਏ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਇਿੱਕ ਪ ਤਰ ਪਰਦ ਿ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੂੰਪਰਕ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਸਤਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

o ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਬ ਰੇ ਸੂੰਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।  

o ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਦ ੇਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਦੂਰੀ ਸਬੂੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹ ੈਅਤੇ, ਜੇ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ 

ਲ੍ਗ ਤ ਰ ਬਣ  ਕੇ ਰਿੱਖਣ  ਸੂੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤ ਾਂ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੂੰਦ ਕੀਤੀ ਜ ਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਨਕਰ ਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲ੍ਈ ਨਿਅਕਤੀਗਤ, ਨਿਿੱਜੀ ਆਉਟਡੋਰ ਹੋਟ ਟਿੱਬਸ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਲ੍ਈ ਲ੍ ਼ਿਮੀ 

ਹੈ ਨਕ ਆਪਣੀ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲੂ੍ ਸਮੂਹ ਤਕ ਸੀਨਮਤ ਕਰਿ।  

o ਮਨਹਮ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ੍ ਦੀ ਸੂੰਭ ਿਿ  ਕ ਰਿ ਨਕ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਨਗਿੱਲ੍ੀਆਾਂ ਹ ੋਜ ਣਗੀਆਾਂ, ਇਹ ਹਟ  ਦੇਣੀਆਾਂ 

ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਅੂੰਦਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੋ੍ੜ ਅਿੁਸ ਰ ਇਹਿ ਾਂ 

ਿੂੂੰ ਪਨਹਣਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ।  

o ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਬ ਰੇ ਸੂੰਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। 

o ਹੋਟ ਟਿੱਬਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਾਂ ਨਿਚਕ ਰ, ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤੇ ਗਏ ਕਈੋ ਤੌਲ੍ੀਏ ਧੋਣ ਲ੍ਈ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿੇ ਚ ਹੀਦੇ 

ਹਿ। ਨ਼ਿਆਦ  ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। 

• ਇਿਡੋਰ ਪੂਲ੍ਸ ਲ੍ਈ, ਜਦੋਂ ਪ ਣੀ ਜ ਾਂ ਸ਼ ਿਰ ਖੇਤਰ ਾਂ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਹੁੂੰਦ ੇਹੋ ਤ ਾਂ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਿੂੂੰ ਪ ਉਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ, 

ਜਦੋਂ ਤਕ CDPH ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿਲ੍ੋਂ  ਛੋਟ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਪੜੇ ਦੀਆਾਂ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਨਗਿੱਲ੍ੀਆਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ, 

ਤ ਾਂ ਇਹਿ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਸ ਹ ਲੈ੍ਣ  ਔਖ  ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਿਰਤੋਂ ਨਿਿੱਚ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ ਤ ਾਂ ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਦੂਰ ਰਿੱਖਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹ,ੈ ਤ ਾਂ ਜ ੋਹਰੋ ਨਿਅਕਤੀ ਗਲ੍ਤੀ ਿ ਲ੍ ਇਸ ਿੂੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਿ  ਕਰਿ ਜ ਾਂ ਿ  ਚੁਿੱਕਣ ਿਹੀਂ। 

•  ਇਿਡੋਰ  ਪੂਲ੍ਸ ਲ੍ਈ, ਜਦੋਂ ਪ ਣੀ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਿੂੂੰ ਪ ਉਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ 

CDPH ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿਲ੍ੋਂ  ਛੋਟ ਿਹੀਂ ਨਦਿੱਤੀ ਜ ਾਂਦੀ। 

• ਉਨਚਤ ਰੋਗ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਪਿੱਧਰ ਾਂ (1-10 ਨਹਿੱਸ ੇਪਰਤੀ ਨਮਲ੍ੀਅਿ ਫਰੀ ਕਲੋ੍ਰੀਿ ਜ ਾਂ 3-8 ppm ਬਰੇਮ ਈਿ) ਅਤੇ pH (7.2-

8) ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖੋ। 

• ਜਲ੍ਘਰ ਿੂੂੰ ਬਣ ਉਣ ਿ ਲ੍ੀ ਕੂੰਪਿੀ ਜ ਾਂ ਇੂੰਜੀਨਿਅਰ ਿ ਲ੍ ਇਹ ਫਸੈਲ੍  ਲੈ੍ਣ ਬ ਰੇ ਸਲ੍ ਹ-ਮਸ਼ਿਰ  ਕਰੋ ਨਕ  EPA 

ਦੁਆਰ  ਮਿ਼ਿੂਰ ਕੀਤ ੇਸੂਚੀ N ਦ ੇਨਕਹੜੇ ਰੋਗ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਜਲ੍ਘਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹਿ। ਉਤਪ ਦ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬਿੱਨਚਆਾਂ ਤੋਂ 

ਦੂਰ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਢੂੰਗ ਿ ਲ੍ ਸਟੋਰ ਕਰਿ ਸਮੇਤ, ਰੋਗ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਾਂ ਦੀ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਿੂੂੰ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html
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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


 

• ਇਿੱਕ ਪਰਣ ਲ੍ੀ ਸਥ ਨਪਤ ਕਰੋ ਤ ਾਂ ਜੋ ਸਫ ਈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿ ਲੇ੍ ਫਰਿੀਚਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ 

(ਉਦ ਹਰਿ, ਬੈਠਕ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਕੁਰਸੀਆਾਂ) ਿੂੂੰ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਸ ਫ ਅਤ ੇਰੋਗ ਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜ  ਚੁਿੱਕੇ ਫਰਿੀਚਰ ਤੋਂ ਿਿੱਖਰ  

ਰਿੱਨਖਆ ਜ ਿੇ। ਹ ਲੇ੍ ਤਕ ਸ ਫ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ ਮੁਕਤ ਿ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਿ ਲ੍ਈ ਿਰਤੇ ਗਏ ਕੂੰਟੇਿਰ ਾਂ, ਅਤੇ ਸ ਫ ਅਤੇ 

ਰੋਗ ਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਿ ਲ੍ਈ ਕੂੰਟੇਿਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਲੇ੍ਬਲ੍ ਕਰੋ।  

• ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਲੌ੍ੀਏ ਨਲ੍ਆਉਣ ਅਤੇ ਿਰਤਣ ਲ੍ਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੌਲ੍ੀਏ ਪਰਦ ਿ ਕੀਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਿ, ਤ ਾਂ 

ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਅਤੇ ਕਿੱਪਨੜਆਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਰਮ ਤ  ਦੀਆਾਂ ਨਹਦ ਇਤ ਾਂ ਅਿੁਸ ਰ ਧੋਿ।ੋ ਪ ਣੀ ਦ  ਨਿਿੱਘ ੇਤੋਂ ਨਿਿੱਘ  ਢੁਕਿ ਾਂ ਤ ਪਮ ਿ 

ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ ਸਕੁ ਓ।  ਤੌਲ੍ੀਏ ਿੂੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਸੁਿੱਟਣ ਿ ਲੇ੍ ਦਸਤ ਨਿਆਾਂ ਦ ੇਿ ਲ੍, ਅਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਨਿਘਿ 

ਦੇ ਿ ਲ੍, ਯ ਾਂਿੀ, ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਹਲ੍ ਓ ਿਹੀਂ, ਹਿੱਥ ਲ੍ਗ ਓ। 

• ਲੋ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਖ ਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਨਜਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ  ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਹੈ 

ਜ ਾਂ ਨਜਹੜੀਆਾਂ ਨਚਹਰੇ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਨਿਿੱਚ ਆਉਣ ਲ੍ਈ ਬਣੀਆਾਂ ਹਿ (ਉਦ ਹਰਿ, ਐਿਕ ਾਂ, ਿੋ਼ਿ ਕਨਲ੍ਪ, ਅਤੇ ਸਿੋਰਕੇਲ੍)। 

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਸ ਾਂਝ  ਕਰਿ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲ੍ਈ, ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ ਕਲੋ੍ ਪੈਟਰਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਮੁਿ ਸਬ 

ਉਪਕਰਿ ਹੈ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਨਕਿੱਕ ਬੋਰਡ, ਪੂਲ੍ ਿੂਡਲ੍ਸ, ਅਤੇ ਤੈਰਿ ਿ ਲੇ੍ ਹੋਰ ਨਡਿ ਈਸ।   ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ ਇਿੱਕ 

ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਪੈਟਰਿ ਤਕ ਸੀਨਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮਕੁਤ ਕਰੋ। 

• ਇਿਡੋਰ ਜਲ੍ਘਰ ਾਂ ਲ੍ਈ, ਬ ਹਰੀ ਹਿ  ਿੂੂੰ ਨਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿ ਼ਿੇ ਖੋਲ੍ਹ  ਕੇ, ਪਿੱਖੇ, ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, 

ਨਜੂੰਿੀ ਨ਼ਿਆਦ  ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਨਲ੍ਆਓ ਅਤੇ ਇਸਦ  ਸੂੰਚਰਿ ਕਰੋ। ਹ ਲ੍ ਾਂਨਕ, ਉਦੋਂ ਨਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿ ਼ਿੇ ਿ  ਖੋਲ੍ਹੋ , ਜੇ 

ਅਨਜਹ  ਕਰਿ  ਿਰਕਰ ਾਂ, ਮੁਲ੍ ਕ ਤੀਆਾਂ, ਜ ਾਂ ਤੈਰ ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਕਸੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਜੋਖਮ ਨਿਿੱਚ ਪ ਉਂਦ  ਹੈ। 

• ਡੇਕ ਦੇ ਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਲ੍ ਦ ੇਆਲੇ੍-ਦੁਆਲੇ੍ ਦੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਬਦਲੋ੍, ਨਕ ਖੜਹ ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ 

ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਦ  ਸਮਰਥਿ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ।  ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਬੈਠਕ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ 

ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਹਟ ਉਣ  ਜ ਾਂ ਖੇਤਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਟੇਪ ਲ੍ਗ ਉਣ  ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜ ੋਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰਕੋੀ ਜ  ਸਕੇ। 

• ਭੌਨਤਕ ਸੂੰਕੇਤ ਜ ਾਂ ਮ ਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਾਂ (ਉਦ ਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਪ ਣੀ ਨਿਿੱਚ ਜ ਾਂ ਡੈਸਕ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮ਼ੇਿ ਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇ੍ਿ 

ਲ੍ ਈਿ ਾਂ) ਅਤੇ ਨਦਰਸ਼ਕ ਸੂੰਕੇਤ ਾਂ (ਉਦ ਹਰਿ ਲ੍ਈ, ਡੇਕ, ਫਰਸ਼ ਾਂ, ਜ ਾਂ ਿ ਲ੍ ਿ ਲ੍ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਡੂੰਡੀਆਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਪ) ਅਤੇ ਨਚਿਹ ਾਂ 

ਿੂੂੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ ਨਕ ਿਰਕਰ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ, ਅਤੇ ਤੈਰ ਕ, ਪ ਣੀ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਅਤੇ ਬ ਹਰ ਦੋਿੇਂ 

ਥ ਾਂਿ ਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੂਰ ਰਨਹੂੰਦੇ ਹਿ। 

• ਨਜਿੱਥੇ ਮੁਮਨਕਿ ਹੋਿੇ, ਅਪਹੁੂੰਚ ਭੌਨਤਕ ਰੁਕ ਿਟ ਾਂ ਲ੍ਗ ਓ, ਨਜਿੇਂ ਪਲੇ੍ਕਸੀਗਲ੍ ਸ, ਨਜਿੱਥੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਿ ਾਂ ਿੇ ਆਪਸ 

ਨਿਿੱਚ ਗਿੱਲ੍ਬ ਤ/ਮਲੇ੍-ਜੋਲ੍ ਕਰਿ  ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣ ਉਣ  ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਹੈ।  

• ਪੂਲ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ ਉੱਤੇ ਜ ਾਂ ਭੌਨਤਕ ਦੂਰੀ ਦ  ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਹੋਰ ਨਕ੍ਰਆ-

ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ ਉੱਤੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈ੍ਪ ਤੈਰ ਕੀ ਲ੍ਈ ਪੂਰੀਆਾਂ ਲੇ੍ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਰ਼ਿਰਿ 

ਕਰਿ , ਤੈਰ ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬਦਲ੍ਿੀਆਾਂ ਲੇ੍ਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣ , ਅਤੇ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ੍ ਿਰਤੋਂ ਲ੍ਈ ਅਿੱਧੀਆਾਂ-ਲੇ੍ਿ ਾਂ ਸ਼ ਮਲ੍ ਹ ੋ

ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਨਜਹੜੇ ਲ੍ ਈਫਗ ਰਡ ਸਰਗਰਮੀ ਿ ਲ੍ ਜੀਿਿ ਦੀ ਰਿੱਨਖਆ ਕਰ ਰਹ ੇਹਿ, ਉਹਿ ਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਥ ਧੋਣ, 

ਕਿੱਪੜੇ ਦੀ ਫੇਸ ਕਿਨਰੂੰਗਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਜ ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰ ਿੀ ਕਰਿ ਦੀ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ। ਇਹ 

ਨਿਗਰ ਿੀ ਨ਼ਿੂੰਮੇਿ ਰੀ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰਕਰ ਿੂੂੰ ਸੌਂਪੋ। 

• ਜਲ੍ਘਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਇਕਿੱਠ ਿੂੂੰ ਿਧ ਿ  ਨਦੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ 

ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿੌਜਿ ਿ ਅਤੇ ਬ ਲ੍ਗ ਖੇਡ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥ ਿਕ ਿੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਿ ਸਬੂੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਾਂ ਦੀ 

ਜ ਣਕ ਰੀ ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧ ਰਿ ਕੀਤ  ਜ ਿ ੇਨਕ, ਕੀ ਪ ਣੀ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਨਫਟਿੈੱਸ ਕਲ੍ ਸ ਾਂ, ਤੈਰ ਕੀ 

ਪ ਠ, ਤੈਰਿ ਸਬੂੰਧੀ ਟੀਮ ਅਨਭਆਸ, ਸਨਿਮ ਮੀਟਸ, ਜ ਾਂ ਪੂਲ੍ ਪ ਰਟੀਆਾਂ ਰਿੱਖੀਆਾਂ ਜ  ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

• CDC ਦੇ  ਮੋਡਲ੍ ਐਕਵ ੇਨਟਕ ਹੈਲ੍ਥ ਕੋਡ ਕੋਲ੍ ਪ ਰਕ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਜਿਤਕ ਪੂਲ੍ਸ ਨਿਖੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਹੋਰ 

ਨਸਫ ਰਸ਼ ਾਂ ਹਿ। 

https://www.cdc.gov/mahc/index.html


 

ਕੈਗਬਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਂਟਲ ਯ ਗਿਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਧੂ ਸੋਚ-ਗਵਚਰਰ 

• ਕ ਉਂਟੀ ਦੀ ਟੀਅਰ ਸਨਥਤੀ ਉੱਤ ੇਨਿਰਭਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਟਲ੍ ਅਤੇ ਲੋ੍ਨਜੂੰਗ ਉਦਯੋਗ 

ਲ੍ਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ  Blueprint for a Safer Economy (ਨ਼ਿਆਦ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਅਰਥ-ਨਿਿਸਥ  ਲ੍ਈ ਖਰੜ ) 

ਿੈਬਸ ਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੈ। 

• ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡਸ, ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ, ਸਕੀ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਨਬਿ ਾਂ ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਰੇਂਟਲ੍ ਯੁਨਿਟ ਾਂ ਿ ਲੇ੍ ਹੋਰ ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ 

ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਉਹਿ ਾਂ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਉਨਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣੇ ਚ ਹੀਦੇ 

ਹਿ। ਇਸ ਨਿਿੱਚ ਬੈਡ ਰਲੇ੍, ਮੇ਼ਿ ਾਂ, ਟੀਿੀ ਦੇ ਰੀਮੋਟ, ਹੈੱਡਬੋਰਡ, ਕ ਉਂਟਰਟੋਪਸ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਫਨਰਿੱਜ ਦੇ ਹੈਂਡਲ੍, 

ਸਟੋਿ ਦੇ ਿੋਬਸ, ਸ਼ੀਸ਼,ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪੂੂੰਝਣ  ਅਤੇ ਸ ਫ ਕਰਿ  ਸ਼ ਮਲ੍ ਹੈ। 

• ਹਰ ਮਨਹਮ ਿ ਦੇ ਠਨਹਰਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦਰਨਮਆਿ ਸ ਰੇ ਨਲ੍ਿਿ ਹਟ ਉਣੇ ਅਤੇ ਧੋਣੇ ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹਿ, ਉਹਿ ਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ 

ਿਰਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿਹੀਂ ਿੀ ਲ੍ਿੱਗਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਨਬਸਤਰੇ, ਤੌਲ੍ੀਏ, ਜ ਾਂ ਰੇਂਟਲ੍ ਯੁਨਿਟ ਨਿਿੱਚ ਹੋਰ ਲ੍ ਾਂਡਰੀ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਦੂਜੀਆਾਂ 

ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਿਰਕਰ ਗੂੰਦੇ ਕਿੱਪਨੜਆਾਂ ਿੂੂੰ ਹਿੱਥ ਲ੍ਗ ਉਂਦ ੇਸਮੇਂ ਸੁਿੱਟਣ ਿ ਲੇ੍ 

ਦਸਤ ਿੇ ਪ ਉਂਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਦਸਤ ਿੇ ਸੁਿੱਟ ਨਦੂੰਦੇ ਹਿ। ਦਸਤ ਿੇ ਉਤ ਰਿ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬ ਅਦ ਸ ਬਣ 

ਦੇ ਿ ਲ੍ ਹਿੱਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਧੋਿੋ ਜ ਾਂ ਹੈਂਡ ਸਨੈਿਟ ਈ਼ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਰੇਂਟਲ੍ ਯੁਨਿਟ ਨਿਿੱਚ ਿਧੀਕ ਨਲ੍ਿਿ ਸਟੋਰ ਿ  ਕਰੋ। 

ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਨਸਰਫ ਬੇਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ। 

• ਮੈਲੇ੍ ਕਿੱਪਨੜਆਾਂ ਿੂੂੰ ਨਹਲ੍ ਓ ਿਹੀਂ। ਇਹ ਹਿ  ਰ ਹੀਂ ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈ੍ਣ ਦੀ ਸੂੰਭ ਿਿ  ਿੂੂੰ ਘਟ ਏਗ । ਕਿੱਪਨੜਆਾਂ ਿੂੂੰ 

ਨਿਰਮ ਤ  ਦੀਆਾਂ ਨਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦ ੇਮੁਤ ਬਕ ਢੁਕਿੇਂ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਧਿ ਓ। ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਤ ਾਂ ਕਿੱਪਨੜਆਾਂ ਿੂੂੰ ਉਿਹ ਾਂ ਲ੍ਈ 

ਨਿਰਧ ਨਰਤ ਢੁਕਿੇਂ ਕੋਸੇ ਪ ਣੀ ਦ ੇਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਿ ਲ੍ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਸੁਕ ਓ। ਲ੍ ਾਂਡਰੀ ਦੇ ਹੈਂਪਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਉੱਪਰ 

ਸਤਹ ਾਂ ਲ੍ਈ ਨਦਿੱਤ ੇਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਮਤੁ ਬਕ ਸ ਫ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਤ ਾਂ ਇਿੱਕ ਬਗੈ ਲ੍ ਈਿਰ ਰਿੱਖਣ 

ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ ਜੋ ਜ ਾਂ ਤ ਾਂ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸੁਿੱਟਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਿੱਨਟਆ ਜ ਿੇ, ਜ ਾਂ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਫੇਰ 

ਧੋਤ  ਜ  ਸਕੇ। 

• ਭ ਾਂਨਡਆਾਂ, ਕੜ ਈਆਾਂ, ਅਤੇ ਬਰਤਿ ਾਂ ਸਮੇਤ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸ ਮ ਿ ਿੂੂੰ ਹਰ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਚਕ ਰ, ਤਰਜੀਹੀ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਨਡਸ਼ਿ ਸ਼ਰ ਨਿਿੱਚ ਸ ਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪ ਣੀ ਦ ੇਿ ਲ੍ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਸ ਫ ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ।   ਹਰ 

ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਉਹਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਬਥੇਰ  ਨਡਸ਼ ਸੋਪ ਅਤੇ ਿਿੀਆਾਂ, ਅਣਿਰਤੀਆਾਂ ਸਪੂੰਜ ਾਂ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ।  ਬਰਤਿ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਇਿੱਕ-ਿ ਰ ਿਰਤਣ ਿ ਲੇ੍ ਨਡਿਰਿੇਅਰ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਤਬਦੀਲ੍ ਕਰਿ ਉੱਤੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੁਮਨਕਿ ਹਏੋ। 

• ਰੇਂਟਲ੍ ਯੁਨਿਟਸ ਸਮੇਤ, ਨਕਸ ੇਿੀ ਸਮ ਈਆਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਫ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਦੇ ਚੈਕ-ਆਉਟ ਤੋਂ ਬ ਅਦ 24-ਘੂੰਟੇ 

ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਮਆਦ ਿੂੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ। 

• ਸੂੰਮੇਲ੍ਿ ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਨਟੂੰਗ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਿੱਡੇ ਇਕਿੱਠ ਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਯਤ ਨਕਸੇ ਰੇਂਟਲ੍ ਯੁਨਿਟ ਿੂੂੰ, ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਦ ੇ

ਦੁਬ ਰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਤਕ ਖਨੋਲ੍ਹਆ ਿਹੀਂ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ । 

ਭੋਜਿ ਅਤੇ ਡਰਈਗਿਿੰ ਲਈ ਅਗਤਗਰਕਤ ਗਵਚਰਰ 

• ਕ ਉਂਟੀ ਦੀ ਟੀਅਰ ਸਨਥਤੀ ਉੱਤ ੇਨਿਰਭਰ ਕਰਨਦਆਾਂ ਲੋ੍ੜੀਂਦੇ ਸੁਧ ਰਕ-ਬਦਲ੍ ਿ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਸੈਟਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ 

Blueprint for a Safer Economy (ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਅਰਥ-ਨਿਿਸਥ  ਲ੍ਈ ਖ ਕ )  ਿੈਬਸ ਈਟ ਉੱਤੇ 

ਉਪਲ੍ਬਧ ਹ।ੈ 

• ਡ ਈਿ-ਇਿ ਰੈਸਟਰ ਾਂ, ਬ ਰ, ਸਿੈਕ ਬ ਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੰਸੈਸ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ   Blueprint for a Safer Economy 

(ਨ਼ਿਆਦ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਅਰਥ-ਨਿਿਸਥ  ਲ੍ਈ ਖਰੜ ) ਿੈਬਸ ਈਟ ਉੱਤੇ ਅਨਜਹੀਆਾਂ ਸਥ ਪਿ ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਿਰਤਮ ਿ 

ਆਦੇਸ਼ ਾਂ ਅਤੇ ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ ੇਅਿੁਸ ਰ ਚਲ੍ ਉਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। ਸ ਰ ੇਸੈਲ੍ਫ-ਸਰਨਿਸ ਭੋਜਿ-ਸਥ ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ 

ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਕ ਫੀ ਮਸ਼ੀਿ ਾਂ, ਸੋਡ  ਫ ਊਿਟੇਿਸ, ਜ ਾਂ ਟੋਸਟਰ ਾਂ ਸਮੇਤ। 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
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• ਨਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਖ ਣ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਔਿਲ੍ ਈਿ ਜ ਾਂ ਫੋਿ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਿੀਆਾਂ 

ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਭੋਜਿ ਨਪਕ-ਅਪ ਲ੍ਈ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਿ ਕ-ਅਪ ਸਿੈਕ ਬ ਰ ਜ ਾਂ ਕੂੰਸੈਸ਼ਿ ਸੇਿ ਿ ਾਂ, 

ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਆਈਟਮ ਾਂ ਦੇ ਨਪਕ-ਅਪ ਲ੍ਈ ਉਪਲ੍ਬਧ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਜੇ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਤੋਂ 

ਆਰਡਰ ਕਰਿ ਦੀ ਸੁਨਿਧ  ਉਪਲ੍ਬਧ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਭੋਜਿ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਆਰਡਰ 

ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਦੇ ਹਿ। 

• ਸਿੈਕਸ ਬ ਰ ਅਤੇ ਕੂੰਸੈਸ਼ਿੇਰੀ਼ਿ ਿੂੂੰ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਕਿੱਲੇ੍-ਇਕਿੱਲੇ੍ ਲ੍ਪੇਨਟਆਾਂ ਭੋਜਿ ਿੇਚਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ, ਨਜਿੱਥੇ 

ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ। ਨਸਲ੍ਿਰਿੇਅਰ ਜ ਾਂ ਪਲ੍ ਸਨਟਕਿੇਅਰ ਿੂੂੰ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੈਪਨਕਿ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲ੍ਪੇਟੋ ਤ ਾਂ ਜੋ ਲੋ੍ਕ 

ਉਿਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਟੋਕਰੀ, ਕਿੱਪ, ਜ ਾਂ ਬ ਕਸ ਨਿਿੱਚ ਬਰਤਿ ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਿ  ਕਿੱਢ ਸਕਣ। 

• ਖ ਣ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਕ੍ਰੈਨਡਟ ਕ ਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ ਪਰੇਨਰਤ ਕਰੋ ਜ ਾਂ ਫੋਿ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤ ਿ ਸਿੀਕ ਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੈ। 

• ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪੋਟਲ੍ਿੱਕਸ ਜ ਾਂ ਇਹੋ ਨਜਹੇ ਪਨਰਿ ਰ- ਸ਼ੈਲ੍ੀ ਿ ਲੇ੍ ਖ ਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮ ਰੋਹ ਿਹੀਂ 

ਰਿੱਖਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਜ ੋਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਿਅਕਤੀ ਨਿਿੱਚ ਛੂਤਕ ਰੀ ਲ੍ ਗ ਿੂੂੰ ਿਧ ਉਂਦੇ ਹਿ।  ਜੇ ਭੋਜਿ ਅਤ ੇਪੇਯ ਿੂੂੰ ਪਰੋਸਣ  ਜ ਾਂ 

ਸ ਾਂਝ  ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਸੂੰਗਲ੍-ਸਰਿ, ਨਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ੍ ਡਿੱਨਬਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਪਰਦ ਿ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹਏੋ। 

ਭੋਜਿ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਜ ਾਂ ਸਿੈਸੇਿਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿ ਰ-ਿ ਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਨਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ੍ ਦਸਤ ਿੇ ਪਨਹਣਿੇ 

ਚ ਹੀਦੇ ਹਿ। 

ਕੈਂਪਿ੍ਰਊਂਡ ਅਤੇ ਆਰਵੀ ਪਰਰਕ ਲਰਾਂਡਰੀ ਫੈਗਸਗਲਟੀਆਾਂ ਲਈ ਵਰਧੂ ਸੋਚ-

ਗਵਚਰਰ 

• ਜੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਲ੍ ਾਂਡਰੀ ਕਮਰ ੇਦੀਆਾਂ ਸਨੁਿਧ ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਸੂੰਚ ਲ੍ਿ ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਿੂੂੰ ਲੋ੍ੜ ਅਿੁਸ ਰ ਿਧ ਓ-ਘਟ ਓ, ਇਹ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਨਕ ਿਰਕਰ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਲ੍ ਾਂਡਰੀ ਦ ੇਢਿੱਕਣ ਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿ ਨ਼ਿਆਾਂ, ਨਲ੍ੂੰਟ ਸਕ੍ਰੀਿ ਾਂ, ਟੇਬਲ੍ਟੌਪ ਅਤੇ 

ਕ ਊਂਟਰ ਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਜ ਾਂ ਬੇਂਚ ਾਂ, ਸ ਬਣ ਨਡਸਪੇਂਸਰ ਾਂ, ਿੇਂਨਡੂੰਗ ਮਸ਼ੀਿ ਾਂ, ਚੇਂਜ ਮਸ਼ੀਿ ਾਂ, ਨਸੂੰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਅਕਸਰ 

ਸ ਫ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਬਥੇਰ  ਸਮ ਾਂ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

• ਲ੍ ਾਂਡਰੀ ਕਮਰੇ ਨਿਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸਨੈਿਟ ਈ਼ਿਰ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਿ ਲ੍ੀਆਾਂ ਿ ਈਪਸ ਰਿੱਖਣ ਉੱਤੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ, ਤ ਾਂ ਜ ੋ

ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਆਪਣੇ ਿਲ੍ੋਂ  ਮਸ਼ੀਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ/ਬ ਅਦ ਨਿਿੱਚ ਉਸ ਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪੂੂੰਝ ਕੇ ਸ ਫ ਕਰ ਸਕਣ।  

• ਲ੍ ਾਂਡਰੀ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ਼ਿ ਤੋਂ ਸ ਰੀਆਾਂ ਗੇਮ ਾਂ, ਨਕਤ ਬ ਾਂ, ਬਰੋਸ਼ਰ, ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹਟ  ਨਦਓ।  ਜੇ ਪਰਦ ਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

ਹਿ, ਤ ਾਂ ਲ੍ ਾਂਡਰੀ ਬ ਸਕੇਟ ਜ ਾਂ ਨਬਿਸ ਿੂੂੰ ਹਟ  ਨਦਓ।  

• ਲ੍ ਾਂਡਰੀ ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਅਪੌਇੂੰਟਮੇਂਟ-ਨਕਸਮ ਦ  ਨਸਸਟਮ ਨਿਕਨਸਤ ਕਰਿ ਬ ਰੇ ਨਿਚ ਰ ਕਰੋ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਜ ਣਕ ਰੀ ਹੋੇੋਿੇ ਨਕ ਸੁਨਿਧ ਿ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜ  ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਬੇਲੋ੍ੜੇ ਮੇਲ੍ਜਲੋ੍ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। 

ਲ੍ ਾਂਡਰੀ ਫੈਨਸਨਲ੍ਟੀ਼ਿ ਦੀ ਸਫ ਈ ਲ੍ਈ ਬਥੇਰ  ਸਮ ਾਂ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲ੍ਈ ਨਿਰਧ ਰਤ ਅਪੌਇੂੰਟਮੇਂਟ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ 

ਇਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਲੌ੍ਕ ਰਿੱਖੋ।  

• ਜੇ ਅਪੌਇੂੰਟਮੇਂਟ-ਨਕਸਮ ਦੀ ਪਰਣ ਲ੍ੀ ਿੂੂੰ ਲ੍ ਗੂ ਕਰਿ  ਸੂੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਿ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ 

ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖੋ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖੀ ਸ  ਸਕੇ। ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਬ ਹਰ 

ਉਡੀਕ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕਰੋ, ਜਦਨਕ ਕਿੱਪੜੇ ਧੋਤੇ/ਸੁਕ ਏ ਜ  ਰਹੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ। ਿਹੀਂ ਤ ਾਂ, ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲ੍ਈ 

ਨਕ ਨਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ  ਹੈ, ਨਦਰਸ਼ਕ ਸੂੰਕੇਤ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਿੂੂੰ ਸੀਨਮਤ ਕਰੋ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਇਕਿੱਲ੍ -ਇਕਿੱਲ੍  ਨਿਨ਼ਿਟਰ 

ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਪਈਆਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦ  ਮਸ਼ੀਿ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।  ਇਹ ਨਿਰਧ ਰਿ ਕਰੋ ਨਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕ ਰ ਲ੍ਈ 

ਅਨਧਕਤਮ ਸਮਰਿੱਥ  ਨਕੂੰਿੀ ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦਰਿ ਼ਿੇ ਉੱਤੇ ਇਿੱਕ ਨਚੂੰਿ ਲ੍ਗ ਓ ਜੋ ਦਿੱਸਦ  ਹਿੋੇ ਨਕ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 

ਨਕੂੰਿੇ ਨਿਅਕਤੀ ਕਮਰੇ ਨਿਿੱਚ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਿ, ਨਜਸਦੇ ਿ ਲ੍ ਸਫ ਈ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਅਿੁਸੂਚੀਆਾਂ ਲ੍ਗ ਓ।।  

 



 

ਮੈਦਰਿ ਅਤੇ ਇਮਰਰਤ ਦੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਰਅ ਲਈ ਵਰਧੂ ਸਚੋ-ਗਵਚਰਰ 

• ਮੈਦ ਿ ਦੇ ਅਮਲੇ੍ ਅਤੇ ਇਮ ਰਤ ਦੇ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ  Blueprint for a Safer Economy (ਨ਼ਿਆਦ  ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ 

ਅਰਥ-ਨਿਿਸਥ  ਲ੍ਈ ਖਰੜ ) ਿੈਬਸ ਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲ੍ਬਧ ਸੀਨਮਤ ਸੇਿ ਿ ਾਂ ਉੱਤੇ ਿ ਧੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦ  ਹਿ ਲ੍  ਲੈ੍ਣ  

ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਸ ਰ ੇਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰ ਤਰਹ ਾਂ ਦੀ ਸਫ ਈ ਲ੍ਈ ਕਲ੍ੀਿਰ ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਕ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ 

ਦੀ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਿ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਇਹਿ ਾਂ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਸਪਲ੍ ਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋ੍ੜ ਪਏ।  ਸਫ ਈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਣੂ-

ਿ ਸ਼ਿ ਲ੍ਈ ਸੂੰਪੂਰਣ CDC ਨਦਸ਼ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰੋ।  

• ਨਸ਼ਫਟ ਾਂ ਨਿਿੱਚਕ ਰ ਜ ਾਂ ਉਪਯੋਗਤ ਿ ਾਂ ਨਿਿੱਚਕ ਰ ਸਪਰਸ਼-ਯੋਗ ਸਤ ਹ ਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਫ ਕਰੋ, ਜੋ ਿੀ ਿਧ ਿ ਰ 

ਹੁੂੰਦ  ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿਿੱਚ ਕ ਰਜਕ ਰੀ ਸਤ ਹ ਾਂ, ਟੂਲ਼੍ਿ, ਹੈਂਡਲ੍ ਾਂ ਅਤੇ ਨਚਟਕਿੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਿਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬ ਈਲ੍ ਉਪਕਰਿ ਾਂ 

'ਤੇ ਨਿਯੂੰਤਰਣ, ਸ ਰੇ ਿ ਹਿ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੈਬ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸਤ ਹ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਸ਼ ਮਲ੍ ਹਿ ਪਰ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

• ਸ ਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੂੰਦ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਜ ਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੂੰਦ ਸ ਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਿ, ਤ ਾਂ  CDC ਨਦਸ਼ -

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦੇ ਮੁਤ ਬਕ ਹਰੇਕ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਚਕ ਰ ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ ਕੂੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਸ ਰੇ ਸੂੰਦ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ। 

• ਸ ਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣ ਨਜਿੇਂ ਿਰਕ-ਸਟੇਸ਼ਿ ਟੂਲ੍, ਰੇਡੀਓ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ੍ ਕ ਰਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਾਂ, ਦੀ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ 

ਿਰਕਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਹਿੱਥ ਧੋਣੇ ਜ ਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟ ਈ਼ਿਰ ਦ  ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਕਰਿ  ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣ ਓ।  

• ਜੈਨਿਟੋਨਰਅਲ੍ ਜ ਾਂ ਕਸਟਨਡਅਲ੍ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸ ਬ ਰੇ ਦਿੱਸਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਥ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਕੂੰਮ 

ਕਰਿ ਜ  ਰਹੇ ਹਿ ਨਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂੰਕ੍ਰਨਮਤ ਨਿਅਕਤੀ ਰਨਹ ਚੁਿੱਨਕਆ ਹੈ। ਪਰਭ ਨਿਤ ਥ ਾਂਿ ਾਂ ਦੀ ਛੂਤਕ ਰੀ ਲ੍ ਗ ਿੂੂੰ ਹਟ ਉਣ 

ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਤੀਜੀ-ਨਧਰ ਦੀਆਾਂ ਯੋਗ ਸਫ ਈ ਸੇਿ ਿ ਾਂ ਦੀ ਨਸਫ ਨਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ ਾਂ ਨਕ ਿਰਕਰ ਸਫ ਈ ਲ੍ਈ ਦ ਖ਼ਲ੍ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਨਜਹੀ ਨਕਸੇ ਥ ਾਂ ਿੂੂੰ 24 ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਲ੍ਈ ਬੂੰਦ ਕਰਿ  ਅਤੇ 

ਹਿ  ਨਫਰ ਉਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੈ ਨਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂੰਕ੍ਰਨਮਤ ਨਿਅਕਤੀ ਰਨਹ ਚੁਿੱਨਕਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਤ ਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਿੂੂੰ 

ਨ਼ਿਆਦ  ਤੋਂ ਨ਼ਿਆਦ  ਸੂੰਭਿ ਸਮੇਂ ਲ੍ਈ ਹਿ  ਲ੍ਿ ਓ, ਪਰ ਕਦੇ ਿੀ 3 ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਰਪੂ ਨਿਿੱਚ, ਨਜਹੜੇ ਿੀ 

ਲ੍ ਗਦ ਰ ਖੇਤਰ ਨਿਿੱਚ ਪਹੁੂੰਚ ਅਸਰਦ ਰ ਢੂੰਗ ਿ ਲ੍ ਰੋਕੀ ਜ  ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਿੂੂੰ ਿੂੂੰ ਸਿੱਤ ਨਦਿ ਾਂ ਲ੍ਈ ਬੂੰਦ ਕੀਤ  ਜ  

ਸਕਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਿ ਇਰਸ ਮਰ ਜ ਏ।  

• ਜੇ ਜੈਨਿਟੋਨਰਅਲ੍ ਜ ਾਂ ਕਸਟਨਡਅਲ੍ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮ ਮਨਲ੍ਆਾਂ ਿ ਲ੍ੀ ਨਕਸੇ ਨਗਆਤ ਥ ਾਂ ਿੂੂੰ 

ਕੀਟ ਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਕਹ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਉਹਿ ਾਂ ਿੂੂੰ ਤਦ ਤਕ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਿਹੀਂ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ , ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ 

ਿੇ ਉਨਚਤ ਸੁਰਿੱਨਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਨਸਖਲ੍ ਈ, ਜ ਾਂ ਇਿੱਕ ਨਰਫਰੈਸ਼ਰ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਪਰਦ ਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਜੈਨਿਟੋਨਰਅਲ੍ ਜ ਾਂ ਕਸਟਨਡਅਲ੍ ਿਰਕਰ ਾਂ ਲ੍ਈ ਸਫ ਈ ਨਕਨਰਆ ਦੇ ਸ ਰੇ ਕੂੰਮ ਾਂ ਲ੍ਈ, ਕਚਰੇ ਦ  ਨਿਪਟ ਿ ਕਰਿ ਸਮੇਤ, 

ਨਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ੍ ਦਸਤ ਿੇ ਪਨਹਣਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ।  ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਯ ਦ ਕਰ ਇਆ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹ ੈਨਕ ਉਹ 

ਦਸਤ ਨਿਆਾਂ ਿੂੂੰ ਉਤ ਰਿ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬ ਅਦ ਹਿੱਥ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਬਣ ਅਤੇ ਪ ਣੀ ਿ ਲ੍ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਧੋਣ ਜ ਾਂ ਹੈਂਡ ਸ ਿੀਟ ਈ਼ਿਰ ਦ  

ਇਸਤੇਮ ਲ੍ ਕਰਿ। ਿਰਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਸਫ ਈ/ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਕ ਉਤਪ ਦ ਾਂ ਉੱਤ ੇਅਤੇ ਕੀ ਨਛੜਕ ਉ ਦ  ਜੋਖਮ ਹੈ, ਇਸ ਦ ੇ

ਆਧ ਰ ਉੱਤੇ ਅਿੱਖ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਐਿਕ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਨਤਨਰਕਤ ਪੀਪੀਈ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਨਿਟੋਨਰਅਲ੍ ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤੇ 

ਜ  ਰਹੇ ਕਲ੍ੀਿਰ ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਕ ਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਾਂ ਉੱਤੇ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਡੇਟ  ਸ਼ੀਟ ਾਂ ਦੀ ਉਪਲ੍ਬਧੀ, ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਪੀਪੀਈ, ਅਤੇ 

ਲੋ੍ੜੀਂਦੀ ਹਿ ਦ ਰੀ ਉੱਤੇ ਨਸਖਲ੍ ਈ ਅਤੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰਦ ਿ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

• ਿਰਕਰ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਅਨਜਹੇ ਖੇਤਰ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਹਿ ਦ ਰੀ (ਹਿ  ਦ  ਿਹ ਓ) ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਫ ਈ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਿ। ਜੇਕਰ ਨਕਸੇ ਬ ਥਰੂਮ ਜ ਾਂ ਹਰੋ ਛੋਟੀ ਥ ਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸਫ ਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਤ ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਦਰਿ ਼ਿ  ਅਤੇ 

ਨਖੜਕੀਆਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਾਂ ਖੁਿੱਲ੍ਹ ੀਆਾਂ ਹਿ।  

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


 

• ਰੋਗ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਿ ਿ ਲ੍ ਸਬੂੰਧਤ ਦਮੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਣ ਲ੍ਈ, ਪਰਗੋਰ ਮ ਾਂ ਿੂੂੰ ਦਮ -ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਤਿੱਤ ਾਂ (ਹ ਈਡਰ ੋਜੇਿ 

ਪੇਰੋਕਸ ਈਡ, ਨਸਨਟਰਕ ਐਨਸਡ ਜ ਾਂ ਲੈ੍ਕਨਟਕ ਐਨਸਡ) ਿ ਲ੍ੀ ਐਿ ਸਚੂੀ ਉੱਤੇ ਕੀਟ ਣੂ-ਿ ਸ਼ਕ ਉਤਪ ਦ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿ 

ਦ  ਉਦੇਸ਼ ਰਿੱਖਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ।  ਅਨਜਹੇ ਉਤਪ ਦ ਾਂ ਿੂੂੰ ਿ  ਿਰਤੋਂ ਜ ੋਇਹਿ ਾਂ ਤਿੱਤ ਾਂ ਿੂੂੰ ਪੇਰੋਕਸੀਐਸੇਨਟਕ ਐਨਸਡ, ਸਡੋੀਅਮ 

ਹ ਈਪੋਕਲੋ੍ਰ ਈਟ (ਬਲ੍ੀਚ) ਜ ਾਂ ਚ ਰ ਭ ਗੀ ਅਮੋਿੀਅਮ ਯੌਨਗਕ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਨਮਲ੍ ਉਂਦੇ ਹਿ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਦਮ  ਹੋ ਸਕਦ  

ਹ।ੈ   ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭ ਗ ਦੁਆਰ  ਨਸਫ ਨਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਦਮ -ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਸਫ ਈ ਨਿਧੀਆਾਂ  ਦੀ 

ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰੋ। 

• ਨਕਸੇ ਚੀਨਰਆਾਂ, ਰਗੜ ਾਂ, ਜ ਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਖੁਿੱਲ੍ਹੇ  ਼ਿਖਮ ਾਂ ਿੂੂੰ ਢਕਣ ਲ੍ਈ ਪਿੱਟੀਆਾਂ ਜ ਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਫ ਈ ਕਰ ਰਹੇ 

ਿਰਕਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਫਰਸਟ ਏਡ ਸਪਲ੍ ਈਆਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜ ਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਿ ਾਂ ਕੋਲ੍ ਪਿੱਟੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਅਕਸਰ 

ਬਦਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਬਥੇਰੀ ਸਪਲ੍ ਈ ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਗਰ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਿੂੂੰ ਰਿੱਖ-ਰਖ ਅ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਰਿੱਖ-ਰਖ ਅ, ਜੈਨਿਟੋਨਰਅਲ੍, ਜ ਾਂ ਕਸਟਨਡਅਲ੍ ਿਰਕਰ ਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ 

ਦੂਰੀ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਣ ਲ੍ਈ ਯ ਦ ਕਰ ਉਣ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। ਿਰਕਰ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ ਾਂਚ ਕਰਿ ਲ੍ਈ 

ਇਿੱਕ ਨਕਨਰਆ ਲ੍ ਗੂ ਕਰੋ, ਤ ਾਂ ਜ ੋਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਇਆ ਜ ਿੇ ਨਕ ਮੁਲ੍ ਕ ਤੀ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕੋਲ੍ ਦ  ਪ ਲ੍ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। 

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਓ ਨਕ ਿਰਕਰ ਬਦਲੇ੍ ਜ ਾਂ ਜਿ ਬੀ ਕ ਰਿ ਈ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਬਿ ਾਂ ਅਨਜਹੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸ ਾਂਝੀ ਕਰਿ ਦੇ 

ਯੋਗ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ।  

• ਆਉਟਡੋਰ ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਮੁਲ੍ ਾਂਕਣ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ ਨਕ, ਕੀ ਮੈਦ ਿ ਾਂ ਉੱਤ ੇਡੋਗ ਪ ਰਕ ਇੂੰਿ  ਕੁ ਿਿੱਡ  

ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਉਨਚਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰ ਰ ਰਿੱਖਨਦਆਾਂ ਨਿਨ਼ਿਟਰ ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿ ਾਂ ਦ ੇਜ ਿਿਰ ਾਂ ਦੀ ਸਮ ਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ 

ਥ ਾਂ ਬਥੇਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਡੋਗ ਪ ਰਕ ਦ  ਨਿਸਤ ਰ ਕਰਿ , ਸਮ ਈ ਸੀਮ  ਿੂੂੰ ਘਟ ਉਣ , ਜ ਾਂ ਇਸ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਿ  ਲ੍ ਼ਿਮੀ 

ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ਕਮ਼ੋਿਰ ਜਿਤ  ਲ੍ਈ ਅਨਤਨਰਕਤ ਲੋ੍ੜ ਾਂ ਬ ਰ ੇਨਿਚ ਰ ਕਰਿ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਕੈਂਪਗਰ ਊਂਡ, ਆਰਿੀ ਪ ਰਕ ਾਂ, ਸਕੀ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਉਟਡਰੋ 

ਮਿੋਰੂੰਜਿ ਸੂੰਚ ਲ੍ਕ ਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਰੇ  Cal/OSHA  ਮ ਿਕ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰਿੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ  ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ੍-ਿ ਲ੍ ਰੋਗ ਨਿਯੂੰਤਰਣ  ਅਤੇ 

ਰੋਕਥ ਮ ਕੇਂਦਰ ਾਂ (ਸੀਡੀਸੀ)  ਅਤੇ  ਕੈਲ੍ੀਫੋਰਿੀਆ ਦ ੇਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਿਭ ਗ (CDPH) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਾਂ ਦੀ ਪ ਲ੍ਣ  ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ ਰਨਹਣ  

ਹੋਏਗ ।  ਇਸਤੋਂ ਇਲ੍ ਿ , ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਇਿਹ ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਾਂ ਦੇ ਬਦਲ੍ਣ ‘ਤੇ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਕ੍ਰਆ-ਪਰਣ ਲ੍ੀਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲ੍ੀ ਕਰਿ ਲ੍ਈ ਨਤਆਰ 

ਰਨਹਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

 

 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.dir.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.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
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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