
  

 

 

 

 

 

ਕਵੋਿਡ-19 ਉਦਯੋਵਿਕ 

ਵਿਰਦਸ਼ੇਿ: 
ਵਿਸਤਰਤ ਵਿਿੱਜੀ ਦਖੇਭਾਲ 

ਸਿੇਾਿਾਾਂ 

 

 

 

20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

 

ਇਹ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਦੇਸ਼ 

ਵਿਿੱਚ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਸਥਾਿਕ 

ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ-ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਥਾਿਕ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੇ 

ਅਿੁਸਾਰ ਿਧੇਰੇ ਸਖਤ ਵਿਯਮ ਲਾਿੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਇਸਲਈ 

ਮਾਲਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਖੋਲਹਣ-ਸਬੂੰਧੀ ਸਥਾਿਕ ਢੁਕਿੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦੀ 

ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 



 

ਸਾਰ 

19 ਮਾਰਚ, 2020 ਿੂੂੰ, ਸਟੇਟ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਪਬਵਲਕ ਹਲੈਥ ਵਿਭਾਿ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿੇ ਇਕ ਆਦਸ਼ੇ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕੁਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਲੀਫਰੋਿੀਆ ਵਿਿਾਸੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ 

ਹਲਕੀ (ਕੁਝ ਲੋਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਬਲਕੁਲ ਲਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ) ਤੋਂ ਿੂੰਭੀਰ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੂਹ, ਵਜਿਹਾਾਂ ਵਿਚ 65 ਸਾਲ ਜਾਾਂ 

ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਿੂੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਦਲ ਜਾਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀ 

ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸ਼ੂਿਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿੂੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਿੀਆਾਂ ਦੇ ਿਿੱਧ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਿ। ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਿਾ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 

ਲੋਕ ਸੂੰਕ੍ਰਵਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਬਹਤੁ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਮਾੜੇ ਹਿਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿੂੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ 

ਿਹੀਂ ਹਿ ਜਾਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਲਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹੋਏ ਹਿ। 

ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਿ ਸੂੰਰਚਿਾ-ਸਬੂੰਧੀ ਿਰਕਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਿ ਜਾਾਂ ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਮਹੂਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੂੰਵਖਆ ਅਤੇ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਟੀਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਕਈਂ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਹੋ ਚੁਿੱਕੇ ਹਿ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ 

ਵਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲ ਸੂੰਕ੍ਰਵਮਤ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਹਿਾਾਂ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, 

ਲੂੰਬੇ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ, ਜੇਲਹ ਾਾਂ, ਭੋਜਿ ਉਤਪਾਦਿ, ਿੋਦਾਮ, ਮੀਟ ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਿ ਪਲਾਾਂਟ, ਰੈਸਟਰੋੈਂਟ ਅਤੇ ਕਵਰਆਿੇ ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਿਾਾਂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਘਰ-ਵਿਿੱਚ-ਰਵਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਵੋਧਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂੰਭਿ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇ ਜਾਣ। 

ਮੁਿੱਖ ਰੋਕਥਾਮ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

✓ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸੂੰਭਾਿੀ ਹਿੱਦ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, 

✓ ਿਰਕਰਾਾਂ (ਵਜਿੱਥੇ ਸਾਹ-ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਿਾਹਕਾਾਂ/ਕਲਾਇੂੰਟਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਚਹਰ ੇਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ, 

✓ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹਣੋਾ, 

✓ ਇਿਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਾਰਜਸਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਿੇਂ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਿੇਿਾ 

ਅਤੇ, ਉਿਹਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਜਲਦੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਤਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਿਾਲ 

ਕੂੰਮ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਏਿਾ।  

  

  



 

ਉਦਸ਼ੇ 

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਵਿਸਤਰਤ ਵਿਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਅਵਜਹੀ ਵਿਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ

ਵਜਸ ਲਈ ਕਲਾਇੂੰਟ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਿੂੂੰ ਹਿੱਥ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਿ ਫੈਸ਼ੀਅਲ ਕਰਿਾ, ਇਲੈਕਟਰ ੋਲਾਈਵਸਸ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਿੈਕਵਸੂੰਿ 

ਕਰਿਾ। ਇਹ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਬਊਟੀ ਪਾਰਲਾਰਾਾਂ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲੈਕਟਰ ੋਲਾਜੀ, ਿਹੁੂੰਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਿੇਾਿਾਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਕਲਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਾਂ, ਟੈਟੂ 

ਪਾਰਲਰਾਾਂ ਅਤੇ ਛੇਕ ਕਰਿ ਿਾਲੀਆਾਂ ਦੁਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ (ਿੈਰ-ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ) ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਲਈ ਲਾਿੂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਿਾਾਂ ਉਦਯੋਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਾਰਬੋਰ ਹਰ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਿੱਲੇ ਹਿ, ਪਰ ਉਹਿਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਸੋਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।  

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਟੀਅਰ ਸਵਥਤੀ ਉੱਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਅਿੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Blueprint for a Safer Economy (ਵ਼ਿਆਦਾ 

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਲਈ ਖਰੜਾ) ਦੇਖੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ ਮਵਹਕਵਮਆਾਂ ਦੇ ਵ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੂੰਦਤ ਮਾਿਦੂੰਡ 

ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਮਾਪਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸਥਾਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਓ। 

ਇਸ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ, ਸਾਫ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇਣ ਿੂੂੰ ਸਮਰਿੱਥ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਾਂ 

ਲਈ ਇਸ ਿਿੱਲ ਿੂੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਰਾਏ ਜਾਾਂ ਪਿੱਟੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਿ ਿਾਲੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣਾ ਕੂੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਾਅ ਕਰਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥ ਹੋਣ। 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ ਅਸਵਕ੍ਰਅ ਕਰਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਸੂੰਵਿਧਾਵਿਕ, ਵਿਯਾਮਕ ਜਾਾਂ ਵਫਰ 

ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾ਼ਿੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੂੰਪੂਰਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਕਾਉਂਟੀ ਵਸਹਤ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਹ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਿਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਯਾਮਕ ਼ਿਰਰੂਤਾਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ Cal/OSHA ਜਾਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਬੋਰਡ ਆਫ 

ਬਾਰਬਵਰੂੰਿ ਐਂਡ ਕੋਸਵਮਟੋਲਾਜੀ ਦੀ ਲੋੜ।1 ਜਿਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼/ਸਥਾਿਕ ਆਰਡਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚਲੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ 

ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। Cal/OSHA ਵਿਿੱਚ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਤੇ 

Cal/OSHA ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿੈਬਪੇਜ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਉਪਲਬਧ ਹਿ। CDC ਦੀਆਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਾਂ 

ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਿਿੱਚ ਅਵਤਵਰਕਤ ਲੋੜਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

ਵਚਹਰ ੇਦ ੇਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਰਤੋਂ 

18 ਜੂਿ ਿੂੂੰ, CDPH ਿੇ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ 

ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਾਰਿਜਵਿਕ ਥਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹ ੈਵਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ 

ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਿਧ ਖਤਰਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਿਹਾਾਂ ਵਿਯਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ ਸਮਤੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰਦਸ਼ੇਿ 

ਵਿਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

CDPH ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਿੂੂੰ ਢਕਣ-ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਕ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਿਰਤਮਾਿ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸਮਝ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ 

ਅਵਤਵਰਕਤ ਅਪਡੇਟਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹਿ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੂੰਸ਼ਧੋਿਾਾਂ ਲਈ ਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੇਖੋ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
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/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਯਜੋਿਾ 

• ਹਰ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਲਖਤੀ, ਕਾਰਜਸਥਾਿ-ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਿਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰ,ੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ 

ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਮ ਆਕਲਿ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਯੋਜਿਾ ਿੂੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਿ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। 

• CDPH ਚੇਹਰੇ ਿੂੂੰ ਢਕਣ-ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਯੋਜਿਾ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ ਿਾਲ 

ਵਿਪਟਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੇਹਮਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਸੂੰਕਰਮਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ 

ਵਿਭਾਿ ਵਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹਲੂਤ ਸਵਥਤ ਹੈ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਓ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਪਰਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਯੋਜਿਾ ਸਬੂੰਧੀ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਓ ਅਤੇ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਿਾ ਿਰਕਰਾਾਂ 

ਅਤੇ ਉਿਹਾਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। 

• ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਦਾ ਵਿਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਠੀਕ 

ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਵ਼ਿਤ ਕਰੋ। 

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰਧਾਵਰਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਕਾਰਜ-ਸਬੂੰਧੀ ਕਾਰਕ ਦੇ 

ਕਾਰਿ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇਸ ਿਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਿਾ ਿੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। 

• ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਵਿਿੱਚ ਸੂੰਕ੍ਰਮਣ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ CDPH ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਿੂ ਕਰੋ। 

• ਵਕਸੇ ਸੂੰਕ੍ਰਵਮਤ ਿਰਕਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ (15 ਵਮੂੰਟ ਜਾਾਂ ਿਧ ਲਈ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 

ਪੋਵ਼ਿਵਟਿ ਿਰਕਰ(ਰਾਾਂ) ਿੂੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਿਹਾਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੋ। 

• ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ 

ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤ ੇਕਾਰਜਸਥਾਿ ਪਰਕੋਪਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਿੂੂੰ ਕਰੋ। AB 685 (ਪਾਠ 84, 

2020 ਦੇ ਕਿੂੂੰਿ) ਅਧੀਿ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਜੂੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Cal/OSHA ਤੋਂ 

ਵਿਸਵਤਰਤ ਲਾਿੂਕਰਿ ਅਤੇ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਰਪੋਰਵਟੂੰਿ ਲੋੜਾਾਂ (Enhanced Enforcement and Employer 

Reporting Requirements) ਅਤੇ CDPH ਤੋਂ AB 685 ਬਾਰੇ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਸਿਾਲ (Employer 

Questions about AB 685) ਦੇਖੋ। 

• ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਵਿਰਦਸ਼ੇਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਵਜਹਾ ਕਰਿ ਵਿਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ 

ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ ਵਜਸਦੇ ਕਾਰਿ ਸੂੰਚਾਲਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਥੋੜਹ ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੂੰਦ ਜਾਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਿਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ ੇ

• ਕੋਵਿਡ-19, ਇਸਿੂੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਿ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

• ਘਰ ਵਿਖੇ CDC ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ ਆਪ 

ਕਰਿਾ। 

• ਕੂੰਮ ਤੇ ਿਾ ਆਉਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤਾ: 

o ਜੇ ਵਕਸੇ ਿਰਕਰ ਿੂੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ ਵਜਿੇਂ CDC ਦੁਆਰਾ ਿਰਣਤ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਾਂ 

ਕੂੰਬਣੀਆਾਂ, ਖੂੰਘ, ਸਾਹ ਚੜਹਣਾ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਮਸ਼ੁਕਲ, ਥਕਾਿਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ, 

ਵਸਰਦਰਦ, ਸਿਾਦ ਜਾਾਂ ਖਸ਼ੁਬੂ ਿਾ ਆਉਣੀ, ਿਲੇ ਵਿਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਾਂ ਿਿ ਰਹੀ ਿਿੱਕ, ਵਦਲ ਕਿੱਚਾ ਹੋਣਾ, 

ਉਲਟੀ ਕਰਿੀ, ਦਸਤ, ਜਾਾਂ 

o ਜੇ ਵਕਸੇ ਿਰਕਰ ਦਾ ਵਿਦਾਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹ ੈਅਤੇ ਅਜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਹੀਂ 

ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਾਂ  

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


 

o ਜੇ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਕੋਈ ਿਰਕਰ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵਜਸਦਾ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿਾਲ ਵਿਦਾਿ ਹਇੋਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸਿੂੂੰ ਸੂੰਭਾਿੀ ਤਰੌ ਤੇ ਸੂੰਕ੍ਰਾਮਕ ਸਮਵਝਆ ਵਿਆ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਜੇ 

ਿੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਿ ਵਿਿੱਚ ਹੈ)। 

• ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਿ-ਵਿਦਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੰਮ ਤੇ ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਸਬੂੰਧੀ CDPH ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿੂੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਿ-ਪਛਾਣ ਿਾਲੇ ਿਰਕਰ ਦੀ ਕੂੰਮ ਤੇ ਿਾਪਸੀ ਕਰਿੀ। 

• ਜੇ ਉਿਹਾਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਿੂੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤਿਿੱਜੋਂ ਦੀ ਮੂੰਿ ਕਰਿੀ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਲਿਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਛਾਤੀ 

ਵਿਿੱਚ ਦਬਾਅ, ਭਰਮ, ਜਾਾਂ ਬੁਿੱਲਹ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਿੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਪਡੇਟਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ CDC ਦੇ ਿੈਬਪੇ਼ਿਤੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹਿ। 

• ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ 20 ਸਵਕੂੰਟਾਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਿਾਲ ਮਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

(ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 60% ਇਥਾਿੋਲ (ਤਰਜੀਹੀ) ਜਾਾਂ 70% ਇਸੋਪਰੋਪਾਿੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਾ (ਜੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਿੈਰ-

ਵਿਿਰਾਿੀ ਿਾਲੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਪਹੁੂੰਚ-ਯੋਿ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਿਰਕਰ CDC ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂੰਕ ਜਾਾਂ ਹਿੱਥ ਧੋਣ 

ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ)। ਕਦੇ ਿੀ ਮੇਥਾਿੋਲ ਿਾਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ 

ਬਾਲਗਾਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

• ਕੂੰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਤੇ ਿਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਦੋਹਾਾਂ ਸਵਮਆਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿੱਤਿ (ਹੇਠਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 

ਸੈਕਸ਼ਿ ਦੇਖੋ)। 

• ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਉਵਚਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਵਿਮਿਵਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

o ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ, ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਰਿੱਵਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਿ (ਪੀਪੀਈ) ਿਹੀਂ ਹਿ। 

o ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਬਦਲ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

o ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਿਾਲ ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਢਵਕਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਇਸਿੂੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹਿੱਥਾਾਂ ਿੂੂੰ ਧੋਣਾ ਜਾਾਂ 

ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਅਿੱਖਾਾਂ, ਿਿੱਕ, ਅਤੇ ਮੂੂੰਹ ਿੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

o ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸਾਾਂਝੇ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਧੋਤੇ ਿਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਾਂ ਹਰ ਵਸ਼ਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਿੱਟ ਵਦਿੱਤੇ 

ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਬਾਰੇ CDPH ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰੇਦਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਉਿਹਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ 

ਿੂੂੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣਿੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਿ ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿੀ, ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਵਕਸੇ ਿੀ 

ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਯਮਾਾਂ, ਅਤੇ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਿੂੂੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਿੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ 

ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਹਿ। ਵਸਖਲਾਈ ਵਿਿੱਚ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਿੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਉਿਹਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿਾਲ ਵਿਪਵਟਆ ਜਾਏਿਾ ਵਜਿਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਚੇਹਰੇ ਦ ੇਮਾਸਕ ਪਵਹਣਿ ਤੋਂ 

ਛੂਟ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

• ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿਖ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸੁਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ, ਸਥਾਈ, ਜਾਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 

ਰੋਕਥਾਮ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਾਂ ਕੋਲ ਼ਿਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਹਿ। 

ਸਥਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਸੂੰਿਠਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਿਹਾਾਂ ਵਜੂੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦੀ 

ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

• ਿੈਤਵਿਕ ਛੁਿੱਟੀ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਲਾਭਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਿਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਲਈ 

ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਵਿਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾਿ ਬਣਾਉਣਿੇ।  ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦਾ 

ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਿਰਾਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ,ੋ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ  Families First 

Coronavirus Response Act ਦੇ ਤਵਹਤ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਸਬੂੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।  

 

 
 

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
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave


 

ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਵਿਯੂੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਅਤ ੇਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ 
• ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਿ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੈਂਡਰ ਜਾਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਉਿਹਾਾਂ ਦੀ ਵਸ਼ਫਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

ਤੇ ਤਾਪਮਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਹੋਏਿੀ। ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਾਪਮਾਿ/ਲਿੱਛਣ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 

ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ ਹਿੱਦ ਤਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੇ।  

• ਜੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਸੈਲਫ-ਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਾ ਵਿਿੱਚ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਢੁਕਿਾਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, 

ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਫਟ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ CDC 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਵਜਿੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਿੱਚ ਿਰਵਣਤ ਹੈ। 

• ਵਜਹੜੇ ਮੁਲਾ਼ਿਮ ਅਤੇ ਿਰਾਹਕ ਬੀਮਾਰ ਹਿ ਜਾਾਂ COVID-19 ਦ ੇਲਿੱਛਣ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਹਿ, ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਘਰ ਰਵਹਣ ਲਈ 

ਪਰੇਵਰਤ ਕਰੋ। 

• ਮਾਲਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਅਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ, ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿੱਵਖਆਤਮਕ 

ਉਪਕਰਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਿਹਾਾਂ ਦ ੇਇਸਤਮੇਾਲ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਮਾਲਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਜਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਦੇ ਇਸਤਮੇਾਲ ਦੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ (ਿਰਤ 

ਕੇ ਸੁਿੱਟਣ-ਯੋਿ) ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਦਦਿਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ; 

ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿਹਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਦੂਵਜਆਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜਾਾਂ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਆਈਟਮਾਾਂ ਿਾਲ ਵਿਪਟਦੇ ਹਿ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਿਾਲ ਦੂਵਸ਼ਤ ਹੋਈਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਹਿੱਥ ਲਿਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਿੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਸਰਫ ਉਹਿਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਲਈ ਇਹਿਾਾਂ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਦਸਤਾਿੇ ਪਵਹਿਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਮ ਿਾਾਂਿ ਹਿੱਥ ਧੋਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇ ਪਵਹਿਣਾ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦਾ 

ਬਦਲ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

• ਵਜਿਹਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਲਿਾਤਾਰ ਿਾਹਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਵਹਕਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਰਵਹਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ 

ਉਿਹਾਾਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਬੈਵਰਅਰ (ਵਜਿੇਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਐਿਕਾਾਂ) ਪਵਹਣਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ 

ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਵਬਤਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿੂੂੰ ਵਬਲਕੁਲ 

ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਿਹਾਾਂ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਉਹਿਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਉਹਿਾਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਵਕਸੇ ਸਦਿੱਸ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਤਾਾਂ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਜੇ ਿਾਹਕ ਦਾ ਜਿਾਬ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਿਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਿਿੱਲ ਯਾਦ ਦਿਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੀ 

ਵਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਹਲੂਤ ਵਿਖੇ ਵਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਸ ੇਿੀ ਦੂਜੇ ਿਾਹਕ ਜਾਾਂ 

ਿਰਕਰ ਲਈ ਵਸਹਤ ਜੋਖਮ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਹਰ ਿਿੱਲਬਾਤ ਫੋਿ, ਐਪ, ਈਮੇਲ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਿੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੇ ਵਿਯਮਾਾਂ ਿੂੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਾਕ-ਇਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਿੂੂੰ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰਿ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮੇਹਮਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਸੂੰਕਰਮਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ 

ਵਿਭਾਿ ਵਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹਲੂਤ ਸਵਥਤ ਹੈ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਓ। 

• ਿਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਤਾਪਮਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ, ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ, 

ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਪਵਹਿਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਿਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸਦੀ CDPH ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੋਈ ਛੋਟ 

ਿਾ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੋਿੇ। ਮਾਲਕਾਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹਿੱਕ ਹੋਿੇਿਾ ਵਕ ਉਹ ਲਿੱਛਣ ਿਾਲੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ 

ਇ਼ਿਾ਼ਿਤ ਿਾ ਦੇਣ। 

• ਿਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇ਼ਿਾ਼ਿਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਿਜੋਂ ਮੂੰਿੇ ਜਾਣਿੇ। 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਪਵਹਿਣ, ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ, ਦੂਜੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ 

ਰਿੱਖਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਆਇਆਾਂ 

ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਵਜਹੀ ਥਾਾਂ 'ਤ ੇਲਿਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਵਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਦਖੇ ਸਕਣ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਰਿੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਤਸਿੀਰਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਅਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਡਜੀਟਲ ਰੂਪ 

ਵਿਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ) 

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/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

ਹਿਾਦਾਰੀ, ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਕੀਟਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਪਰਟੋਕੋਲੋ 

• ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਿਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਾਂ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਖੋਲਹਣ 'ਤ ੇ

ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਵਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਾਲੇ ਏਅਰ ਕਲੀਿਰ ਲਿਾਓ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਏਅਰ ਵਫਲਟਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂੰਭਾਿੀ 

ਉੱਚਤਮ ਕੁਸ਼ਲ ਵਫਲਟਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਪਿਰੇਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਿਾਵਲਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਥਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਅਤੇ ਹਿਾਦਾਰੀ 

ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਧਾਾਂ ਕਰੋ।  

• ਇਿਡੋਰ ਹਿਾ ਦੀ ਕਿਾਲਟੀ ਅਤ ੇਇਿਡੋਰ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹਿਾ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਹਿਾਦਾਰੀ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ CDPH ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਵਹਕਰਮੀਆਾਂ, ਸਾਥੀ ਪਿੱਟੇਦਾਰਾਾਂ, ਬੂਥ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਟਾਫ ਿੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹਰ 

ਵਸ਼ਫਟ ਦੇ ਆਰੂੰਭ ਅਤੇ ਅੂੰਤ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਉਣ ਦੌਰਾਿ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲਈ 

ਇਿੱਕ ਯੋਜਿਾ ਲਾਿੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਿਾਿਤੀ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 

ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਪੌੜੀਆਾਂ, ਸਟੇਅਰਿੇਲ, ਅਤੇ ਹੈਂਡਰੇਲਾਾਂ ਦੀ ਚੂੰਿੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। 

• ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕ੍ਰਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਟਰਮੀਿਲ, ਕਾਉਂਟਰ, ਸਿਾਿਤੀ ਖੇਤਰ 

ਵਿਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਾਂ, ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਲਾਈਟ ਸਵਿਿੱਚ, ਫੋਿ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਾਂ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋਿਾਣੂ-

ਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ 

• ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਾਦਾਰੀ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਅਤੇ ਸਿਿੱਛਤਾ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵ ਰ੍ਕਵਰਆਾਂਿਾਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 

'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਵਜਿਹਾਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿਾਲ ਿਾਹਕ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਜਿੇਂ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਵਿਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ 

ਟੇਬਲ, ਫੇਸ ਕਰੇਡਲ, ਸਟੂਲ, ਬਲੋਟਰ, ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਦਾ ਮੁਿੱਠਾ, ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ, ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਆਵਦ, ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ 

ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਰੇਡ, ਿਾਤਾਿਰਣ ਸੂੰਭਾਲ ਏਜੂੰਸੀ (EPA) ਤੋਂ ਮਿ਼ਿੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸੂੰਪਰਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਵਿਕਸਤ ਹੁੂੰਦੇ ਿਾਇਰਲ 

ਰੋਿ-ਜਿਕਾਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੇਬਲ ਿਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਿਰਤੋ, ਪਤਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬਲੀਚ ਘੋਲ (5 ਿਿੱਡ ੇਚਮਚੇ 

ਪਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿੈਲਿ ਲਈ), ਜਾਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 70% ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲੇ ਅਲਕੋਹਲ ਘਲੋ ਿਰਤੋ ਜੋ ਸਤਹਾ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਹਿ। 

ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰਸਾਇਵਣਕ ਖਤਵਰਆਾਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਹਿਾਾਂਦਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ, ਅਤੇ 

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਲਈ Cal/OSHA ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦ ਿੂੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ 

ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੀਿਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕੀਟਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇ ਪਵਹਣਿਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆਤਮਕ 

ਉਪਕਰਿ ਪਵਹਣਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਜਿਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਦੁਆਰਾ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਦਮਾ-

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਸਫਾਈ ਤਕਿੀਕਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਹਿਾਦਾਰੀ (ਿੈਂਵਟਲੇਸ਼ਿ) ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ। 

• ਵਕਉਂਵਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ ਵਜਹੀਆਾਂ ਛੇਕਾਾਂ ਿਾਵਲਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, 

ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਸਵਟਕ ਜਾਾਂ ਵਡਸਪ਼ੋਿੇਬਲ ਲਾਈਿਰ ਿਾਲ ਢਿੱਕ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰ ਿਾਹਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਿਰ ਿੂੂੰ ਸਾਫ 

ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਸੁਿੱਟਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 

• ਕਾਰਜ ਸਟੇਸ਼ਿਾਾਂ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਕਮਵਰਆਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰੇਕ ਿਰਾਹਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਵਚਤ ਢੂੰਿ ਿਾਲ ਰੋਿਾਣੂ-

ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਿੈਰ-ਛੇਕਾਾਂ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਟਿੀ਼ਿਰ ਜਾਾਂ ਕੈਂਚੀ ਉੱਤੇ ਲਿੱਿੇ ਕਚਰਾ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰਮ, ਸਾਬਣ ਿਾਲੇ 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੁਕਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਕਰਣ 

ਿੂੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ-ਿਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀ-ਿਾਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ-ਿਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਿਾਲੇ EPA-ਪੂੰਜੀਵਕ੍ਰਤ ਤਰਲ ਰੋਿਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਕ 

ਵਿਿੱਚ ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਸੂੰਪਰਕ ਸਮਾਾਂ ਡੁਿੱਬੋ ਕੇ ਰਿੱਖੋ। ਸੂੰਪਰਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ 

ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਾਿ਼ਿ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਿਾਲ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

o ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੈਿਣੀਫਾਈ ਕਰਿ ਿਾਲੇ LED ਲੈਂਪ, ਹੌਟ ਟਾਿਲ ਿਾਰਮਰ, ਅਤੇ ਸੁੂੰਦਰਤਾ 

ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਿੂੂੰ, ਸਪਰੇਅ ਿਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਬਾਹਰੀ ਿੂੰਦਿੀ ਿੂੂੰ ਪੂੂੰਝ ਕੇ ਹਟਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਵਿਰਮਾਤਾ ਦ ੇਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸੂੰਪਰਕ ਸਮੇਂ ਲਈ EPA- ਰਵਜਸਟਰਡ ਕੀਟਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਜਾਾਂ ਪੂੂੰਝ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਿਧਾਿ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ 

ਉਪਕਰਣ ਪਲਿੱਿ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਵਿਆ ਿਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਿਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਿਾ ਕਰੋ। ਟੈਬਲੇਟਸ, ਟਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਿ, ਕੀਬੋਰਡ, 

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


 

ਵਰਮੋਟ ਕੂੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ATM ਮਸ਼ੀਿਾਾਂ ਵਜਹ ੇਇਲੈਕਟਰਾਵਿਕਸ ਲਈ, ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀ ਿੂੰਦਿੀ ਹਟਾਓ, ਜੇ ਮੌਜੂਦ 

ਹੋਿੇ। ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਉਤਪਾਦਾਾਂ ਲਈ ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਣਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਇਲੈਕਟਰਾਵਿਕਸ ਲਈ ਪੂੂੰਝਣ ਯੋਿ ਕਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਰਮਾਤਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੋਈ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਟਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲੇ 

ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਪੂੂੰਝ ਜਾਾਂ ਸਪਰੇਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜੂੰਮਾਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਸਤਹ ਿੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੁਕਾਓ। 

• ਲੀਵਜਓਵਿਰੇਸ ਰੋਿ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਰੋਿਾਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ 

ਚੁਿੱਕੋ ਵਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਫਿੱਿਾਰੇ), ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਫਵੈਸਵਲਟੀ ਦੇ ਬੂੰਦ ਰਵਹਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹਿ। 

• ਵਜਿੱਥੇ ਵਲਿਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਿਾਹਕ ਉਿਹਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾ ਕਰੇ, ਵਫਰ ਿੀ ਵਲਿਿ ਿੂੂੰ ਹਟਾ 

ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਡੈ ਜਾਾਂ ਟੇਬਲ ਿੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਿਾਰ, ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਟੇਬਲਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਟੇਬਲ ਪੇਪਰ, ਇਿੱਕ ਸਾਫ ਤੌਲੀਏ, ਜਾਾਂ ਫੇਰ ਇਿੱਕ ਸਾਫ ਸ਼ੀਟ ਦੇ 

ਿਾਲ ਢਕੋ। 

• ਜਦੋਂ ਿੀ ਿਰਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਵਲਿਿ, ਤਲੌੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਪੜੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਰ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੰਬਲ ਅਤੇ 

ਿਾਹਕ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਉਦੋਂ ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਦਸਤਾਿੇ ਪਵਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਿ। ਿੂੰਦੇ ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਿੂੂੰ 

ਛੂੰਡੋ ਿਹੀਂ। ਹਿਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਿਾ ਿੂੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਏ 

ਵਲਿਿ ਿੂੂੰ ਢਿੱਕਣਦਾਰ ਚੀ਼ਿ ਵਿਿੱਚ ਉਵਚਤ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਦੀ ਥਾਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿੱਖੋ। ਿੂੰਦੇ ਵਲਿਿ ਿੂੂੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ 

ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਿਪਾਰਕ ਲਾਾਂਡਰੀ ਸੇਿਾ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਲਾਾਂਡਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ 

ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਿਾਲ ਧੋਇਆ ਿਹੀਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 160 ਵਡਿਰੀ ਫਾਰਿਹੀਟ ਤਾਪਮਾਿ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ 

ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 25 ਵਮੂੰਟਾਾਂ ਲਈ ਡੁਿੱਬੋ ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ। ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਲਿਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਫ, ਕਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ 

ਰਿੱਖੋ। 

• ਵਜਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਫਰਸ਼ ਿੂੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਣ ਜਾਾਂ ਰੋਿਾਣੂਆਾਂ ਿੂੂੰ ਹਿਾ ਵਿਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਹੋਰਿਾਾਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ 

ਤਕ ਸਾਫ ਿਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਸਥਾਿ ਵਿਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਿੇ ਢੁਕਿੀਂ ਪੀਪੀਈ ਿਾ ਪਾਈ ਹੋਏ। ਵਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, 

HEPA ਵਫਲਟਰ ਿਾਲਾ ਿੈਕਊਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

• ਸਟੇਸ਼ਿਾਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਾਂ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਕਮਵਰਆਾਂ ਅੂੰਦਰ ਭੋਜਿ ਜਾਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਿਾ ਵਦਓ। 

• ਉਤਪਾਦ ਵਦਖਾਉਂਵਦਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ੈਲਫਾਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖਤੇਰ ਿੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਖੁਿੱਲੇ “ਟੈਸਟ” 

ਉਤਪਾਦ ਿੂੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸੁਿੱਟ ਵਦਓ ਅਤੇ ਿੂੰਦਿੀ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਵਜਹੇ ਅਵਭਆਸ ਕਰਿਾ ਬੂੰਦ ਕਰੋ। ਿਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਸੂੰਕੇਤ ਲਿਾਓ ਵਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿੂੂੰ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਰਵਹਤ ਭੁਿਤਾਿ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦਾ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਲੈਕਟਰਾਵਿਕ ਜਾਾਂ 

ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਿਤਾਿ ਕਰਿਾ ਸੂੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਹੀ ਿਕਦ ਭੁਿਤਾਿ ਜਾਾਂ ਚੈੱਕ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਸੂੰਪਰਕ ਰਵਹਤ ਟੂਟੀਆਾਂ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਿ਼ਿ ਤੌਲੀਏ ਵਡਸਪੈਂਸਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਪਿਰੇਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂੰਪਰਕ ਰਵਹਤ, ਆਟੋਮੈਵਟਕ 

ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਵਡਸਪੈਂਸਰਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਿ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਾਬਣ ਵਡਸਪੈਂਸਰ ਅਤੇ 

ਕਾਿ਼ਿ ਤੌਲੀਏ ਦ ੇਵਡਸਪੈਂਸਸਰ ਵਿਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣ। 

• ਸਿਾਿਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਸਟੇਸ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਉਵਚਤ ਸੈਿੀਟੇਸ਼ਿ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਿਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ 

ਅਤੇ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਿਾਈਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਫਟ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਿੂੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਵਦਓ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੇਂ 

ਦੌਰਾਿ, ਿਰਕਰ ਦੀ ਿੌਕਰੀ ਦੀਆਾਂ ਵਜੂੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਮ਼ਿਦੂਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਫੋਿ, ਟੈਬਲੇਟ, ਲੈਪਟਾਪ, ਡੈਸਕ, ਕਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੰਮ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ, ਵਜਿੱਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਿ ਤੋਂ 

ਬਚਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਿੀ PPE ਿੂੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਿਾ ਕਰੋ। 

• ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ 

ਬਾਰਬਵਰੂੰਿ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦ ੇਵਿਯਮਾਾਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸਥਾਿਕ, ਕਾਉਂਟੀ-ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ 

ਹੋਰ ਵਿਯਮ ਿੀ ਲਾਿੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

 

https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.barbercosmo.ca.gov/
https://www.barbercosmo.ca.gov/


 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਰਦਸ਼ੇਿ 

• ਚਤੇਾਿਿੀ: ਕਵੋਿਡ-19 ਿੂੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।  

• ਿ਼ਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਲੋੜੀਦੀਆਾਂ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤ ੇਿਾਹਕਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ 

ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਿੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਿਭਾਜਿਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਵਦਰਸ਼ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਕਿੱਥੇ 

ਖੜਹ ੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਿ ਲਿਾਉਣਾ, ਰੂੰਿ ਿਾਲੀ ਟਪੇ ਲਿਾਉਣਾ, ਜਾਾਂ ਸੂੰਕੇਤ ਬਣਾਉਣਾ)। 

• ਿਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਿੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਹਰਕੇ ਿਰਕਸਟੇਸ਼ਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ 

ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖ,ੋ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿਰਕਸਟੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਬਿਹਾਾਂ ਪਰਿੇਸ਼ ਿਾਵਲਆਾਂ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕਰ।ੋ 

• ਸਿਾਿਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਭੀੜ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਾਹਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ 

ਕਰਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਾਂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਬਿੱਧ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮਾਾਂ ਵਦਓ। ਦੋ ਿਾਹਕਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ 

ਿੂੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਘਿੱਟ ਿਾਹਕਾਾਂ ਿਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਕੂੰਮ ਦ ੇਘੂੰਟੇ ਿਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਿਾਕ-ਇਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰਿ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 

• ਿਾਹਕ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਰਚੁਅਲ ਚੈੱਕ-ਇਿ 

ਤਕਿਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ। ਸਿਾਿਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਭੀੜ ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ, ਿਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਾਂ 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਾਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹੋ। ਸਿਾਿਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਿਾਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਜਾਾਂ ਖੇਤਰ ਿੂੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਿੂੰਵਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਿਿੱਚ 

ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਉਿਹਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਿਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

• ਬਾਹਰੀ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਬਾਹਰੀ ਵਰਸੈਪਸ਼ਿ ਖੇਤਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ ਵਜਿੱਥੇ ਿਰਾਹਕ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ 

ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਦਆਾਂ ਚੈਕ ਇਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਿੂੂੰ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਾਿਤੀ ਡਸੈਕ ਜਾਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਿੇ, ਉੱਥੇ 

ਪਲੇਕਸੀਿਲਾਸ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਵਜਹੇ ਉਪਾਿਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

• ਬਾਹਰੀ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਲਈ, ਸ਼ੇਡ ਕਿਰਾਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਦ ੇਿਾਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਖੇਤਰ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਜਿੱਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਾਿਤੀ ਡੈਸਕ ਜਾਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੋਿੇ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਕਸੀਿਲਾਸ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਵਜਹੇ ਉਪਾਿਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

• ਿਰਕਰ ਜੋ ਅਵਜਹੇ ਸੂੰਸ਼ੋਵਧਤ ਵਡਊਟੀ ਵਿਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਬੂੰਿਤੀ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜੋ ਉਿਹਾਾਂ ਦੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਾਲ 

ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਉਿਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ (ਵਜਿੇਂ, ਇਿਿੈਂਟਰੀ ਿੂੂੰ ਪਰਬੂੰਵਧਤ ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ 

ਟੈਲੀਫੋਿ ਰਾਹੀਂ ਕੂੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ਾਸਵਿਕ ਲੋੜਾਾਂ ਿੂੂੰ ਪਰਬੂੰਵਧਤ ਕਰਿਾ)। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਤੋੜਿ ਿਾਲੀ ਸੁਆਿਤ ਵਜਿੇਂ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ, ਮੁਿੱਠੀ ਿਾਲ ਮੁਿੱਠੀ ਵਮਲਿਾ, ਜਿੱਫੀਆਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ 

ਿੂੂੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਬਣਾਓ। 

• ਲੋਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਿੱਧ ਭੀੜ ਿਾਲੇ ਸਥਾਿਾਾਂ ਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਿਾ ਵਦਓ ਵਜਿੇਂ ਬਾਥਰੂਮ, ਹਾਲਿੇਅ, ਬਾਰ ਸਥਾਿ, 

ਵਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਟਰਵਮਿਲ, ਆਵਦ। 

• ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਿਰਕਰ ਆਰਾਮ-ਕਮਵਰਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ, ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਬਵੈਰਅਰਾਾਂ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਿੱਖ ਕਰਿ ਲਈ ਮੇਜਾਾਂ/ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਿ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਿਧਾ ਕੇ ਕਰਿ। ਵਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ 

ਹੋਏ, ਸ਼ੇਡ ਕਿਵਰੂੰਿ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬੂੰਦੋਬਸਤਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਖੇਤਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਰਾਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ 

ਦੂਜੇ ਿਾਲ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅੂੰਦਰ ਬਿੈਰ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣੇ ਕੁਝ ਖਾਾਂਦ ੇਜਾਾਂ ਪੀਂਦੇ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸੇ ਮੀਵਟੂੰਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਅਿੱਿੇ-ਵਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਵਜਿੱਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, 

ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਾਲ ਫੋਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਿੈਵਬਿਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਵਟੂੰਿਾਾਂ ਕਰੋ। 

 



 

ਸੁੂੰਦਰਤਾ ਅਤ ੇਤਿਚਾ ਦਖੇਭਾਲ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਲਈ ਿਾਧੂ ਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਜਦੋਂ ਿਰਕਰ, ਕਲਾਇੂੰਟ ਿੂੂੰ ਵਚਹਰੇ ਜਾਾਂ ਿਰਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੂੰਟ ਕੋਈ ਫੇਸ 

ਕਿਵਰੂੰਿ ਿਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਅਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ (ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਦੇ ਿਾਲ) 

ਪਵਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਸਮੁਿੱਚੀ ਸੁੂੰਦਰਤਾ ਸੇਿਾ ਦੇਣ ਦੌਰਾਿ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੂੰਟ ਸੈਸ਼ਿ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ 

ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਦਸਤਾਿੇ ਪਵਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਿਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਦਸਤਾਿੇ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ 

ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਲਿਾਓ ਜਾਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਹਿੱਥ ਧੋਿੋ, ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿੇਲੇ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਿਾਲੇ 

ਕਮਰੇ ਿੂੂੰ ਖੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਕਰਿ ਲਈ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵਤਆਰ ਵਡਸਪ਼ੋਿੇਬਲ ਰੁਕਾਿਟ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਾਿ਼ਿ ਤੌਲੀਏ ਜਾਾਂ 

ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਪੂੂੰਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

• ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਟਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਵਲਫਾਫਾ ਲਿੱਿੇ ਕੂੜੇਦਾਿ ਵਿਿੱਚ ਸੁਿੱਟ ਵਦਓ। 

ਕੂੜੇਦਾਿ 'ਤੇ ਢਿੱਕਣ ਲਿੱਵਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਡਸਪੋ਼ਿੇਬਲ ਪਲਾਸਵਟਕ ਬੈਿ ਲਿੱਵਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਲੈਕਟਰਲੋੋਜੀ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਲਈ ਿਾਧੂ ਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਇਲੈਕਟਰ ੋਲੋਜੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੈਵਟੂੰਿ ਵਿਿੱਚ ਪਰਦਾਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਵਕਉਂਵਕ 

ਇਹ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਿਾਲੀਆਾਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਾਂ ਹਿ ਵਜਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢੂੰਿ ਿਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਯੂੰਵਤਰਤ 

ਸਿਿੱਛਤਾ ਿਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

• ਇਲੈਕਟਰ ੋਲੋਵਜਸਟਾਾਂ ਲਈ ਕਲਾਇੂੰਟ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਦੌਰਾਿ ਵਡਸਪੋ਼ਿੇਬਲ ਦਸਤਾਿੇ ਪਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 

ਇਲੈਕਟਰ ੋਲੋਵਜਸਟ, ਕਲਾਇੂੰਟ ਿੂੂੰ ਵਚਹਰੇ ਜਾਾਂ ਿਰਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਿ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੂੰਟ ਕੋਈ 

ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਿਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਾਂ ਇਲੈਕਟਰ ੋਲੋਵਜਸਟਾਾਂ ਿੂੂੰ ਅਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ (ਇਿੱਕ ਫੇਸ 

ਕਿਵਰੂੰਿ ਦੇ ਿਾਲ) ਪਵਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਕਲਾਇੂੰਟ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਿਾ ਦੌਰਾਿ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਪਵਹਿਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਜੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ CDPH ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੂੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਚਮਵਟਆਾਂ, ਰੋਲਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਈ ਹਲੋਡਰ ਕੈਪ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ  ਰੋਿਾਣੂ-ਮਕੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਆਟੋਕਲੇਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੀਲਬੂੰਦ ਪਾਉਚ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਡਰਾਈ ਹੀਟ ਸਟੈੱਰਲਾਇ਼ਿਰ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਲੇ ਕਲਾਇੂੰਟ ਦੇ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਸੈਸ਼ਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਿੱਕ 

ਪਾਉਚ ਿੂੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਹੀਂ ਖੋਵਲਹਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

• ਵਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਪਰੋਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਲਈ ਪਰੋਬ ਵਟਪ ਜਾਾਂ ਕੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਵਬੂੰਦੂ ਘਿੱਟ ਹ ੋਜਾਣਿੇ। ਜੇ ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਪਰੋਬ ਵਟਪ ਜਾਾਂ ਕੈਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਐਪੀਲੇਟਰ ਸੂਈ/ਪਰੋਬ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਹਟਾਉਣਯੋਿ ਵਟਪ ਜਾਾਂ ਕੈਪ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੂੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ- ਮੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਇਲੈਕਟਰ ੋਲਾਈਵਸਸ ਲਈ ਿਰਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਸੂਈਆਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਿਰਤਣ ਯੋਿ, ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ, ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ 

ਅਤੇ ਜੀਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਮਿ਼ਿੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਰਪਸ 

ਕੂੰਟੇਿਰ ਵਿਿੱਚ ਸੁਿੱਟਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਰ ਕੂੰਟੇਿਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਿੇਸਟ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮਤੁਾਬਕ ਸੁਿੱਟਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ 

ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

• ਇਲੈਕਟਰ ੋਲਾਈਵਸਸ ਸੂਈ ਦੁਆਰਾ ਲੂੰਘਦੇ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੂੰਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਰਮੀ, ਇਸ ਿੂੂੰ ਸਟੈੱਰਲਾਇ਼ਿ ਕਰਿ ਲਈ 

ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

• ਅਲਟਰਾਸੋਵਿਕ ਸਫਾਈ ਯੂਵਿਟ, ਫੋਰਸੇਪ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਬੇ, ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਉਹਿਾਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਯੋਿ ਵਹਿੱਸੇ, ਵਿਰਮਾਤਾ 

ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਿਾਹਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਿ। 

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


 

   ਿਹੁੂੰ ਸਬੂੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਿਾਧੂ ਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਿਹੁੂੰ ਸਬੂੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਕਲਾਇੂੰਟਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਼ਿਰੂਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਮੁਲਾ਼ਿਮਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ, ਜਾਾਂ ਵਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਿੂੂੰ ਪਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ 8 

ਸੈਕਸ਼ਿ 5155 ਦੀਆਾਂ ਆਵਿਆਯੋਿ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਸਵਪਰੇਟਰ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੂੰਦ ੇਹਿ ਵਜਿੱਥੇ 

ਐਕਸਪੋਜਰ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿਾਕਾਫੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਵਸਰਫ ਸਹੀ 

ਕਣ ਵਫਲਟਰ ਿਾਲ ਉਵਚਤ ਰਸਾਇਣਕ ਕਾਰਵਟਰਜ ਿਾਲੇ ਇਲਾਸਟਵੋਮਰਕ ਰੈਸਵਪਰੇਟਰ ਹੀ ਢੁਿੱਕਿੇਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹਿ। 

• ਸਮੁਿੱਚੀ ਸੇਿਾ ਦੌਰਾਿ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੂੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਿ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ 

ਕਰਿ ਿੇਲੇ, ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਦਸਤਾਿੇ ਪਵਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਿੇ, ਤਾਾਂ ਦਸਤਾਿੇ 

ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਵਡਸਪੋ਼ਿ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ 

ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਹਿੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਪੇਡੀਵਕਓਰ ਿੂੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਿੱਬਾਾਂ/ਭਾਾਂਵਡਆਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ-ਿਾਸ਼ਕ, 

ਉੱਲੀ-ਿਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ-ਿਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਿਾਲੇ EPA-ਪੂੰਜੀਵਕ੍ਰਤ ਤਰਲ ਰੋਿਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਕ ਿਾਲ ਰਿੋਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਾੜਹ ੇਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲਓ। ਰੋਿਾਣੂ ਿਾਸ਼ਿ ਵਕਵਰਆ, ਿਹੁੂੰ ਦੇ 

ਸੈਲੋਿ ਅੂੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਾ ਵਕ ਅਸਥਾਈ ਬਾਹਰੀ ਸੈਵਟੂੰਿ ਵਿਿੱਚ। 

• ਪੇਡੀਵਕਓਰ ਿਾਲੇ ਭਾਾਂਵਡਆਾਂ ਿੂੂੰ ਬਕੈਟੀਰੀਆ-ਿਾਸ਼ਕ, ਉੱਲੀ-ਿਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ-ਿਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਿਾਲੇ EPA-ਪੂੰਜੀਵਕ੍ਰਤ 

ਤਰਲ ਰੋਿਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਕ ਿਾਲ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਾੜਹ ੇਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ 

ਹਿਾਲਾ ਲਓ। ਿਰਲਪੂਲ ਫੁਿੱਟ ਸਪਾਅ, ਏਅਰ-ਜੈੱਟ ਬੇਵਸਿ ਜਾਾਂ ਪਾਈਪ ਰਵਹਤ ਫੁਿੱਟ ਸਪਾਅ ਲਈ, ਰੋਿਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਿੂੂੰ ਘਿੱਟੋ-

ਘਿੱਟ 10 ਵਮੂੰਟਾਾਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਿੈਰ-ਿਰਲਪੂਲ ਫੁਿੱਟ ਬੇਵਸਿ ਅਤੇ ਟਿੱਬਾਾਂ ਲਈ, ਰਿੋਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਿੂੂੰ ਬੇਵਸਿ 

ਜਾਾਂ ਟਿੱਬ ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 10 ਵਮੂੰਟਾਾਂ ਲਈ ਰਿੱਖੋ। ਫੁਿੱਟ-ਸਪਾਅ, ਬੇਵਸਿ ਅਤੇ ਪੇਡੀਵਕਓਰ ਭਾਾਂਡੇ ਿੂੂੰ ਹਰ ਕਲਾਇੂੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਿਾਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਿੇਂ ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਪਲਾਸਵਟਕ ਵਲਫਾਫੇ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੋਿੇ। 

• ਵਜਿੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਿਹੁੂੰ ਦੇ ਸਲੋੈਿ ਵਿਿੱਚ ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ 

ਬੋਰਡ ਔਫ ਬਾਰਬਵਰੂੰਿ ਅਤੇ ਕੋਸਮੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਿਾਹਕਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੈਰ- ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ 

ਸਪਲਾਈ ਿੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਰੋਿਾਣੂ-ਮਕੁਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਿਾਵਲਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਆਇਟਮਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਿੱਤੇ ਦੀਆਾਂ ਫਾਈਲਾਾਂ, ਡਵਰਲ ਅਤੇ ਬਫਰ ਲਈ 

ਸੈਂਡ-ਬੈਂਡ, ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਸੈਂਡਲ, ਅੂੰਿੂਠੇ ਿਿੱਖ ਕਰਿ ਿਾਲੇ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਟਰ, ਿੂੂੰ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੂੰਤ ਵਲਫਾਫਾ ਲਿੱਿੇ ਢਿੱਕਣਦਾਰ ਕੂੜੇਦਾਿ ਵਿਿੱਚ ਸੁਿੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਸਪਰਸ਼ ਵਬੂੰਦੂ ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ, ਿੇਲ ਪੋਵਲਸ਼ ਦੀ ਵਡਸਪਲੇਅ ਹਟਾਓ। ਿੇਲ ਪੋਵਲਸ਼ ਵਡਸਪਲੇਅ ਿਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਿੱਚ, 

ਇਿੱਕ ਰੂੰਿ ਪਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਿੂੂੰ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੂੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੇਲ ਪੋਵਲਸ਼ ਵਡਸਪਲੇਅ ਿੂੂੰ ਿਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿੇਲ ਪੋਵਲਸ਼ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਡਸਪਲੇਅ ਕਰਿ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਇਸ ਿਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਿਰਕਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇੂੰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਥਾਾਂ ਰਿੱਖਵਦਆਾਂ ਇਿੱਕ ਪਲਾਸਵਟਕ ਵਿਭਾਜਿ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਸੂੰਭਿ ਹੈ, ਵਜਿੱਥੇ ਮੈਿੀਵਕਓਰ ਜਾਾਂ ਪੇਡੀਵਕਓਰ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੈਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹਠੇਾਾਂ ਿਿੱਲ ਆਸਾਿੀ 

ਿਾਲ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਹਰੇਕ ਸਟੇਸ਼ਿ ‘ਤੇ ਮੈਿੀਵਕਓਰ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿੂੂੰ ਇਜਾ਼ਿਤ ਵਦਓ ਅਤੇ ਕਲਾਇੂੰਟਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਇਿੱਕ 

ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਿਾ ਵਦਓ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੈਿੀਵਕਓਰ ਅਤੇ ਪੈਡੀਵਕਓਰ। 

• ਜੇ ਸੈਲੋਿ ਵਿਿੱਚ ਸਵਥਰ ਪਿੱਖੇ ਜਾਾਂ ਪਿੱਕੀ ਤਰਹਾਾਂ ਲਿਾਏ ਪਿੱਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਲ ਪਿੱਵਖਆਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿੱਧੇ ਆ ਰਹੀ ਹਿਾ ਿੂੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੋ। ਜੇ ਪਿੱਖੇ ਅਯੋਿ ਕੀਤੇ ਿਏ ਜਾਾਂ ਹਟਾ 

ਵਦਿੱਤੇ ਿਏ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਰੁ਼ਿਿਾਰਦਾਤਾਾਂਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਮੀ ਦੇ ਸੂੰਭਾਵਿਤ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਪਰਤੀ ਜਾਿਰੂਕ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਿਹੁੂੰ ਸੈਲੋਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਥਾਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਾ ਬਾਹਰ ਕਡ ਰਹੇ ਟੇਬਲਾਾਂ ਿੂੂੰ ਕਿਰ ਕਰਿ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੂੰ ਅਪਿਰੇਡ 

ਕਰਿ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.dir.ca.gov/Title8/5155table_ac1.html
https://www.dir.ca.gov/Title8/5155table_ac1.html


 

ਬਾਡੀ ਆਰਟ ਪਸ਼ੇਿੇਰਾਾਂ, ਟਟੂੈ ਪਾਰਲਰਾਾਂ, ਅਤ ੇਛਦੇਣ ਦੁਕਾਿਾਾਂ 

ਲਈ ਿਾਧ ੂਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਾਂ ਛੇਕ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਦੌਰਾਿ ਅਤੇ ਿਾਹਕ ਸੈਸ਼ਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਫ 

ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਦੌਰਾਿ ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ ਿੂੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਉਤਾਰਿ ਤੋਂ 

ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਿੱਥਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਚੂੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਧਣੋ ਜਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸਾਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ। 

• ਮੂੂੰਹ/ਿਿੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੇਦਣ ਅਤੇ ਟੈਟੂ-ਸਬੂੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਟਾਲੋ। 

• ਕੁਰਸੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਤਰਹਾਾਂ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਿਾਹਕਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਵਣਆ ਰਹੇ। ਵਜਿੱਥੇ 

ਿੀ ਢੁਿੱਕਿਾਾਂ ਹੋਿੇ, ਅਦਾਵਰਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾਧੂ ਵਿਭਾਜਕ ਸ਼ੀਲਡ ਜਾਾਂ ਲੂੰਘੀਆਾਂ ਿਾ ਜਾਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਹੀ ਿਾਹਕ ਿੂੂੰ ਟੈਟੂ ਜਾਾਂ ਛੇਕ ਕਰਿ ਸਬੂੰਧੀ ਸੇਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਮਸਾਜ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਿਾਧ ੂਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ (ਿਰੈ-ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ 

ਸਵੈਟੂੰਿਾਾਂ) 

• ਕਲਾਇੂੰਟਾਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਸੇਿਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਼ਿਰੂਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸੈਟਅਿੱਪ ਵਿਿੱਚ 

ਬਦਲਾਿ ਕਰਿ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਲ ਫੇਸ ਕਰਡੇਲ ਕਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਟੇਬਲ, 

ਟੇਬਲ ਿਾਰਮਰ਼ਿ, ਬੋਲਟਰਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਧੋਣਯੋਿ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਿਾਲ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 

ਵਕ ਵਪਲੋਕੇਸ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੂੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਰਕੁਾਿਟਾਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੀ 

ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਦੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਬਦਲ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

• ਇਸ ਿਿੱਲ ਦਾ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਕਰੋ ਵਕ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਮਸਾਜ ਜਾਾਂ ਵਚਹਰੇ ਲਈ ਹਿੱਥਾਾਂ ਿਾਲਾ ਹੋਰ ਵਿਿਹਾਰਕ ਕੂੰਮਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਜੇ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੈਟੇਕਸ-ਰਵਹਤ 

ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਿ ਲਈ ਕਲਾਇੂੰਟ ਦੇ ਵਚਹਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵਰੂੰਿ ਉਤਾਰਿ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਸਾਜ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਹਿੱਥਾਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਿੂੂੰ ਸੇਿਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਹਿੱਸੇ ਿਜੋਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। 

• ਮਸਾਜ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਤੁੂੰਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

 

 

 

 

 

 

 

1 ਕਮ਼ੋਿਰ ਜਿਤਕ ਸਮੂਹਾਾਂ ਲਈ ਿਾਧ ੂਲੋੜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਾਂਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਰੇ Cal/OSHA ਮਾਿਕਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਹੋਏਿੀ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਰੋਿ ਵਿਯੂੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਾਂ (CDC) ਅਤੇ ਕੈਲੀਫਰੋਿੀਆ ਦੇ ਜਿਤਕ ਵਸਹਤ 

ਵਿਭਾਿ (CDPH) ਦ ੇਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਹੋਏਿਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਰੁ਼ਿਿਾਰਦਾਤਾਾਂਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਿਹਾਾਂ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੇ 

ਬਦਲਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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