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20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 

ਇਹ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਸੈਕਟਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਿੂਿੰ ਪੂਰੇ ਪਰਦੇਸ਼ 

ਵਿਿੱਚ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਸਥਾਿਕ 

ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ-ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸਥਾਿਕ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦੇ 

ਅਿੁਸਾਰ ਿਧੇਰੇ ਸਖਤ ਵਿਯਮ ਲਾਿੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਇਸਲਈ 

ਮਾਲਕਾਾਂ ਿੂਿੰ ਖੋਲਹਣ-ਸਬਿੰਧੀ 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  ਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਵ ਸ ਵਿਚ ਕਿੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਵਿਿਾਸੀਆਾਂ ਿਿੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫਲੈਣ ਿਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੜ 

ਸੀ। 

ੂ ੇ

ੁ ੂ ੂ ੋ

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

ਹਲਕੀ (ਕਝ ਲਕਾਾਂ ਿਿੰ ਵਬਲਕਲ ਲਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ) ਤੋਂ ਿਿੰਭੀਰ ਹੈ ਵ ਸਦੇ ਿਤੀ ੇ ਿ ੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ। ਕਝ ਸਮੂਹ, ਵ ਿਾਾਂ ਵਿਚ 65 ਸਾਲ  ਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਕ ਅਤੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਮੌ ੂਦ ਿਿੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀਆ ਿਾਲ ਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਵਦਲ  ਾ ਫੇਫੜੇ ਦੀ 

ਵਬਮਾਰੀ  ਾਾਂ ਸ਼ੂਿਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਿੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਿੀਆਾਂ ਦੇ ਿਿੱਧ  ੋਖਮ 'ਤੇ ਹਿ। ਸਿੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਿਾ ਉਦੋਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ  ਦੋਂ 

ਲਕ ਸਿੰਕ੍ਰਵਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਬਹਤ ਕਰੀਬੀ ਸਿੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੋਣ  ਾਾਂ ਮਾੜੇ ਹਿਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਿੰਦੇ ਹਿ ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੰ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ 

ਿਹੀਂ ਹਿ  ਾਾਂ ਅ ੇ ਤਕ ਲਿੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹੋਏ ਹਿ। 

ੋ

ੁ ੋ ੂ ੁ ੈ ੁ ਹ ਾਂ

ੋ ਾਂ ੇ ੋ ਾਂ

ੋ ੁ ੂ

ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਿ ਸਿੰਰਚਿਾ-ਸਬਿੰਧੀ ਿਰਕਰਾਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਿ  ਾ ਵਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਮਹੂਾਾਂ ਦਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿੰਵਖਆ ਅਤੇ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਟੀਕ 

 ਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਹ। ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰ -ਸਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਕਈਂ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਹੋ ਚੁਿੱਕੇ ਹਿ,  ੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ 

ਵਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲ ਸਿੰਕ੍ਰਵਮਤ ਹੋਣ  ਾਾਂ ਫੈਲਣ ਦਾ  ੋਖਮ ਹੈ। ਇਹਿਾਾਂ ਕਾਰ -ਸਥਾਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਿੰਬੇ-

ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾ,  ੇਲਾ, ਭੋ ਿ ਉਤਪਾਦਿ, ਿੋਦਾਮ, ਮੀਟ ਪਰੋਸੈਵਸਿੰਿ ਪਲਾਾਂਟ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅਤੇ ਕਵਰਆਿ ਦੀਆਾਂ ਦਕਾਿਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਿ। 

ਾਂ ੁ

ੈ

ੂ

ਾਂ ਹ ਾਂ ੇ ੁ ਾਂ

ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਘਰ-ਵਿਿੱਚ-ਰਵਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿਿੰ ਸਵਧਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ  ਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਿਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਹਰ ਸਿੰਭਿ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇ  ਾਣ। 

ੂ ੋ ੂ

ਮੁਿੱਖ ਰੋਕਥਾਮ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

✓ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਿੰਭਾਿੀ ਹਿੱਦ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ, ੂ

✓ ਿਰਕਰਾਾਂ (ਵ ਿੱਥੇ ਸਾਹ-ਸਬਿੰਧੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਲੜ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਿਾਹਕਾਾਂ ਦਆਰਾ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ੋ ੁ

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

✓ ਇਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਯੋ ਿਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿਿੰ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। ਹ ੂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਾਰ ਸਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਿੇਂ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਲਈ ਢਕਿੀਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਿੇਿਾ 

ਅਤੇ, ਉਿਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਏ  ਾਣ ਤੇ,  ਲਦੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ  ਿਤਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਿਾਲ 

ਕਿੰਮ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਏਿਾ। 

ੁ ੋ

ਹ ੂ

  



 

ਉਦਸ਼ੇ 

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ, ਸਾਫ ਮਾਹੌਲ ਪਰਦਾਿ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਹੋਟਲ, ਲਵ ਿੰਿ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ-ਵਮਆਦ

ਦੇ ਰੇਂਟਲ ਉਦਯੋਿਾ (ਲਵ ਿੰਿ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ) ਲਈ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਵ ਿੱਥੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਿੱਲ ਵਰਹਾ ਹ, ਕਾਉਂਟੀ  ੋਖਮ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਿਰਾਿੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਲਈ ਲੜੀਂਦੇ ਸਮਾਯੋ ਿ 

ਕਰਿ: 

ੋ  

ਾਂ ੋ

ੈ ਾਂ ੋ

•  ਾਮਿੀ – ਕਾਫੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਫਵੈਲਆ ਹਇਆ ੋ – ਟੀਅਰ 1: ਲਵ ਿੰਿ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦੀ ਇ ਾ਼ਿਤ ਹ। ਵਫਟਿੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਲਈ 

ਬਾਹਰੀ ਥਾਾਂਿਾ ਵਿਿੱਚ ਕਿੰਮ ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਆਉਟਡੋਰ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਵਸਰਫ ਘਰੇਲ ਸਮੂਹਾ ਦਆਰਾ ਿਰਤਣ ਲਈ  ਾਾਂ ਵ ਹੜੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ 

ਵਿਿੱਚ ਛੇ ਫਿੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖੀ  ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੈੱਥੇ ਖੁਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਿਡੋਰ ਪੂਲ, ਹੋਟ ਟਿੱਬ, ਸੌਿਾ, ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਰੂਮ 

ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੰਦ ਰਵਹਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਲਵ ਿੰਿ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹ।  

ੋ ੈ ੈ

ਾਂ ੂ ਾਂ ੁ

ੁ ੂ ਹ

ੇ ੋ ੈ

• ਲਾਲ – ਕਾਫੀ – ਟੀਅਰ 2: ਲਵ ਿੰਿ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆ ਦੀ ਇ ਾ਼ਿਤ ਹੈ। ਵਫਟਿੈੱਸ ਸੈਂਟਰ 10% ਸਮਰਿੱਥਾ 'ਤੇ ਇਿਡੋਰ ਖੁਿੱਲ 

ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਿਡੋਰ ਪੂਲ, ਹੋਟ ਟਿੱਬ, ਸੌਿਾ, ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੰਦ ਰਵਹਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਲਵ ਿੰਿ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਲਈ 

ਇਸ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਿਿੱਚਲ ਸਸ਼ੋਧਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹ।  

ੋ ਾਂ ੈ ਹ

ੇ ੋ

ੇ ਿੰ ੈ

• ਸਤਰੀਿੰ  – ਦਰਵਮਆਿਾ – ਟੀਅਰ 3: ਲਵ ਿੰਿ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦੀ ਇ ਾ਼ਿਤ ਹ। ਵਫਟਿੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਇਿਡੋਰ 25% ਸਮਰਿੱਥਾ 'ਤੇ ਖਲ 

ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਿਡੋਰ ਪੂਲ ਖੁਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਿ  ਦੋਂ ਿੈਰ-ਘਰੇਲ ਸਮੂਹਾ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖੀ  ਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਿਡੋਰ 

ਪੂਲਸ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਇਿਡੋਰ ਿਾਟਰ ਪਾਰਕ  ਾਾਂ ਿਾਟਰ ਰਾਈਡ਼ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦੇ ਹਿ। ਇਿਡੋਰ ਹਟ ਟਿੱਬ, ਸੌਿਾ, ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਰਮੂ 

ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੰਦ ਰਵਹਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਲਵ ਿੰਿ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਿਿੱਚਲ ਸਿੰਸ਼ੋਧਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹ।  

ੋ ੈ ੈ ੁਿੱ ਹ

ਹ ੂ ਾਂ ੂ ੈ

ੋ

ੇ ੋ ੇ ੈ

• ਪੀਲਾ – ਘਟ ਤਿੱ  ਘੋਂ ਟ ਿੱ – ਟੀਅਰ 4: ਲਵ ਿੰਿ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦੀ ਇ ਾ਼ਿਤ ਹ। ਵਫਟਿੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਇਿਡੋਰ 50% ਸਮਰਿੱਥਾ 'ਤੇ 

ਖੁਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਿਡੋਰ ਪੂਲ, ਹੋਟ ਟਿੱਬ, ਸੌਿਾ, ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਖੁਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਿੈਰ-ਘਰੇਲ ਸਮੂਹਾਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਿ 

ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਿਡੋਰ ਪੂਲਸ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਇਿਡੋਰ ਿਾਟਰ ਪਾਰਕ  ਾਾਂ ਿਾਟਰ ਰਾਈਡ਼ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦ ੇ

ਹਿ। ਲਵ ਿੰਿ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਿਿੱਚਲ ਸਿੰਸ਼ੋਧਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹ।  

ੋ ੈ ੈ

ਹ ਹ ੂ ੂ ੂ ਿੰ

ੋ ੇ ੈ

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਟੀਅਰ ਸਵਥਤੀ ਉੈੱਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਅਿੱਪਡੇਟ  ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Blueprint for a Safer Economy (ਵ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ 

ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਲਈ ਖਰੜਾ) ਦੇਖੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਟ ਕਰੋ ਵਕ ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ ਮਵਹਕਵਮਆਾਂ ਦ ੇਵ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬਿੰਦਤ ਮਾਿਦਿੰਡ ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ 

ਸਮਾਪਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸਥਾਿਕ  ਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲਿਾਓ। 

ੋ

ਿੋਟ:  ੋਖਮ ਿਿੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਵਿਕ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਲਵ ਿੰਿ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਦੇ ਹਰੋ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਿਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰ ੇਕਾਰ ਸ਼ੀਲ 

ਪਵਹਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਓਪਰੇਟਰਾਾਂ ਿਿੰ ਉਹਿਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਲਿਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਹਲਆਾਂ 'ਤੇ ਢਕਿੇਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਿਿੰ ਲਾਿੂ 

ਕਰਿ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਿੀ ਹਏਿੀ। ਅਵ ਹੇ ਸਿੰਚਾਲਿਾ ਵਿਿੱਚ ਵਿਮਿਵਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

ੂ ੋ

ੂ ਾਂ ੂ ਾਂ ੂ ੁ ੂ

ੋ ਾਂ

• ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡਾਈਵਿਿੰਿ, ਅਤੇ ਭੋ ਿ ਸੇਿਾ (ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਬਾਰ (ਬਾਰ, ਬਰੂਅਰੀ਼ਿ, ਅਤੇ ਵਡਸਵਟਲਰੀ਼ਿ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਵ ਮ, ਵਫਟਿੈੱਸ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਵਹਦਾਇਤ (ਵਫਟਿੈੱਸ ਸਵੁਿਧਾਿਾਾਂ ਦਾ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇਖੋ) ੈ ੈ

• ਉਪਹਾਰ ਦੀਆ ਦਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਿ ਓਪਰੇਸ਼ਿ (ਪਰਚੂਿ ਸਬਿੰਧੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ) ਾਂ ੁ

• ਪਵਰਿਾਰਕ ਮਿਰਿੰ ਿ ਕੇਂਦਰ, ਵਮਿੀਏਟਰ ਿੋਲਫ ਅਤੇ ਆਰਕੇਡਸ ਸਮੇਤ (ਪਵਰਿਾਰਕ ਮਿਰਿੰ ਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ) ੋ ੋ

• ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ (ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਸਬਿੰਧੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

• ਟੈਮ਼ਿ, ਸ਼ਟਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਿਾ ਾਈ ( ਿਤਕ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਯਾਤਰੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਆਿਾ ਾਈ, ਅਤ ੇਇਿੰਟਰਵਸਟੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ) 

ਰ

o  ਦੋਂ ਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹ  ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵ਼ਿਿੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਅਿਸਾਰ ਸ਼ਟਲ ਸੇਿਾ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ੁ

• ਮੈਦਾਿ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਿੰਭਾਲ, ਰਖਿਾਲੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ (ਸੀਮਤ ਸੇਿਾਿਾ ਸਬਿੰਧੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ) ਾਂ

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/


 

ਮੀਵਟਿੰਿ ਸਥਾਿਾਾਂ ਿਾਲ ਹੋਟਲ, ਲਵ ਿੰਿ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਵਮਆਦ ਦੀਆਾਂ ਰੇਂਟਲ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ, ਦਾਅਿਤ ਹਾਲ,  ਾਾਂ ਸਿੰਮਲੇਿ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਲਈ ਇਹਿਾਾਂ 

ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਿਿੰ ਬਿੰਦ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ,  ਦੋਂ ਤਕ ਸਿੰਸ਼ਵਧਤ  ਾਾਂ ਪੂਰੀ ਵਕ੍ਰਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿਿੰ ਦਬਾਰਾ ਚਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਇ ਾ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ  ਾਦੀ।   

ਸਿੰਪਿੱਤੀ ਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂ, ਟਾਈਮਸ਼ੇਅਰ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ, ਅਤੇ ਦ ੇ ਰੇਂਟਲ ਯਵੁਿਟ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ ਖਾਲੀ ਯਵੁਿਟ ਵਕਰਾਏ 'ਤ ਦੇ ਣਾੇ  

ਲਾ਼ਿਮੀ ਹ ਅਤੈ  ੇਵਕਸ ਮੇ ਲਿੱ ੀ ਹਈ ਵੋ ਰਹਾਇਸ਼ ਦ ਅੇ ਦਰ ਕਮਰਿੰ   ਾੇ  ਖਾਂ ਾਲੀ ਥਾਿਾਾਂ  ਿਾਂ ੂ  ਵਿੰ ਕਰਾਏ 'ਤ ਿਹੀਂ ੇ ਦ ੇਸਕਦ, ੇ  ਦ ਤਕ ਵੋਂ ਕਸ ਹੇ ਰ ਤਰੀੋ ਕ ਵੇ ਿਚ ਿੱ

ਸਚਿਾ ੂ ਿਹੀਂ ਵਦਤੀਿੱ   ਾਦੀਾਂ ।ਅਵ ਹੀ ਵਰਹਾਇਸ਼  ਾਾਂ ਯੁਵਿਟ ਵ ਸ ਿਿੰ ਸਿੰਚਾਲਕ ਦੇ ਆਪ ਮੌ ੂਦ ਿਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਵਦਿੱਤਾ  ਾਾਂਦਾ ਹੈ,  ਾਾਂ 

ਵ ਸਦਾ ਿਿੱਖਰਾ ਬਾਹਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹ ਹੁਿੰਦਾ ਹ ਵ ਸ ਲਈ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਸੁਵਿਧਾਿਾ ਿਿੰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੜ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 

ਤਰੀਕੇ ਵਿਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਿਿੰ ਖਾਲੀ ਯੁਵਿਟ ਮਿੰਵਿਆ  ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।  ਦੋਂ ਸਿੰਸ਼ੋਧਣ ਕੀਤੀ  ਾਾਂ ਪੂਰੀ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਰਾ-ਖੋਲਣ 

ਦੀ ਇ ਾ਼ਿਤ ਵਦਿੱਤੀ  ਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਿ Blueprint for a Safer Economy (ਵ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਲਈ 

ਖਰੜਾ) ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।  

ੇ ੋ

ੂ ੋ ੂ ੁ ੂ ਾਂ

ੂ

ੂ

ੈ ਾਂ ੂ ੋ

ੂ ੈ ੁ ਹ

ਾਂ ੂ ਿੰ

ੈ

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਵਿਧਾਵਿਕ,  ਵਿਯਾਮਕ  ਾਾਂ ਵਫਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦੌੇਬਾ਼ਿੀ ਕੀਤੇ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਿਿੰ ਰਿੱਦ ਕਰਿਾ  ਾਾਂ 

ਅਸਵਕ੍ਰਅ ਕਰਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ,  ਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪੂਰਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਕਾਉਂਟੀ ਵਸਹਤ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਹ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਮੌ ੂਦਾ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਿਾਲ  ੁੜੀ ਵਿਯਾਮਕ ਼ਿਰਰੂਤਾਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਵ ਿੇਂ Cal/OSHA ਦੀ ਲੜ।1   ਿਤਕ ਵਸਹਤ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼/ਸਥਾਿਕ ਆਰਡਰਾ ਵਿਿੱਚਲੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਵਥਤੀ  ਾਰੀ ਹ। 

Cal/OSHA ਕੋਲ ਆਪਣ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਲੜਾਾਂ ਉੈੱਤੇ Cal/OSHA ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿੈਬਪੇ  ਉੈੱਤੇ ਹੋਰ 

ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਉਪਲਬਧ ਹੁਿੰਦੇ ਹਿ।CDC ਵਿਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਅਵਤਵਰਕਤ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਮੌ ੂਦ 

ਹਿ। 

ੂ

ੋ

ਾਂ ੈ

ੇ ੂ ੋ

ਾਂ

ਵਚਹਰ ਦੇ  ਮੇ ਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਰਤੋਂ 

18  ੂਿ ਿ, CDPH ਿ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉੈੱਤੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ  ਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ  ਿਤਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤੇ 

ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਵ ਹੀਆਾਂ ਸਾਰਿ ਵਿਕ ਥਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹ ਵ ਿੱਥੇ ਇਸਦੇ 

ਸਿੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਿਧ ਖਤਰਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹ। ਇਿਾ ਵਿਯਮਾ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲੜਾਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ ਸਮਤੇ, ਸਾਰੀ  ਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰਦਸ਼ੇਿ ਵਿਿੱਚ 

ਪਾਈ  ਾ ਸਕਦੀ ਹ। 

ੂ ਿੰ ੇ

ੈ

ੈ ਹ ਾਂ ਾਂ ੋ

ੈ

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

ਅਵਤਵਰਕਤ ਅਪਡੇਟਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹਿ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਸ਼ਧੋਿਾਾਂ ਲਈ ਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੇਖ। 

ੂ

ਿੰ ੋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?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


 

ਕਾਰ ਸਥਾਿ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਯ ਿਾੋ  

• ਹਰ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਲਖਤੀ, ਕਾਰ ਸਥਾਿ-ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਯੋ ਿਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰ,ੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰ  

ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਭਾਰਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿਆਪਕ  ੋਖਮ ਆਕਲਿ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਯੋ ਿਾ ਿਿੰ ਲਾਿੂ ਕਰਿ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। 

ੂ

• CDPH ਚੇਹਰੇ ਿਿੰ ਢਕਣ-ਸਬਿੰਧੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾ ਿਿੰ ਕਾਰ ਸਥਾਿ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਯੋ ਿਾ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ ਿਾਲ 

ਵਿਪਟਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

ੂ ਾਂ ੂ

• ਿਰਕਰਾਾਂ  ਾਾਂ ਮਵਹਮਾਿਾ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਬਾਰੇ  ਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੰਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ, ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ 

ਵਿਭਾਿ ਵ ਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹਲੂਤ ਸਵਥਤ ਹੈ ਲਈ ਸਿੰਪਰਕ  ਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਓ। 

ਾਂ

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਪਰਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਿਿੰ ਯੋ ਿਾ ਸਬਿੰਧੀ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਓ ਅਤੇ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋ ਿਾ 

ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਿਾਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। 

ੂ

ਹ

• ਯੋ ਿਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਾਰ ਸਥਾਿ ਦਾ ਵਿਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ 

ਕਮੀਆਾਂ ਿਿੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਵ਼ਿਤ ਕਰੋ। ੂ

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ  ਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰਧਾਵਰਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਕਾਰ -ਸਬਿੰਧੀ ਕਾਰਕ ਦੇ 

ਕਾਰਿ ਸਿੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹ। ਹੋਰ ਕੇਸ ਿਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋ ਿਾ ਿ ਅਪਡੇਟ ਕਰ। ੈ ੋ ੂ ਿੰ ੋ

•  ਦੋਂ ਕਾਰ ਸਥਾਿ ਵਿਿੱਚ ਸਿੰਕ੍ਰਮਣ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ CDPH ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ  ਾਾਂ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਿੂ ਕਰੋ। 

ਾਂ

• ਵਕਸੇ ਸਿੰਕ੍ਰਵਮਤ ਿਰਕਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਿੰਪਰਕ (15 ਵਮਿੰਟ  ਾ ਿਧ ਲਈ ਛ ਫਿੱਟ ਦੇ ਅਿੰਦਰ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਵ਼ਿਵਟਿ ਿਰਕਰ(ਰਾਾਂ) ਿਿੰ ਆਈਸੋਲਟ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਿਾਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਿੰਪਰਕਾਾਂ ਲਈ 

ਕਦਮ ਚੁਿੱਕ।ੋ 

ਾਂ ੇ ੁ

ੂ ੇ ਹ

• ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉੈੱਪ-ਠਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਿਿੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ,  ੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ 

ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤ ੇਕਾਰ ਸਥਾਿ ਪਰਕੋਪਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਿਿੰ ਕਰੋ। AB 685 (ਪਾਠ 

84, 2020 ਦੇ ਕਿਿੰਿ) ਅਧੀਿ ਮਾਲਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵ ਿੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਤਵਰਕਤ  ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Cal/OSHA ਤੋਂ 

ਵਿਸਵਤਤ ਲਾਿੂਕਰਿ ਅਤੇ ਿਕਰੀਦਾਤਾ ਵਰਪੋਰਵਟਿੰਿ ਲੜਾਾਂ (Enhanced Enforcement and Employer 

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

Questions about AB 685) ਦੇਖ। 

ੇ ਾਂ ੂ

ੂ

ੂ

ਰ ੌ ੋ

ੌ

ੋ

• ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਵਿਰਦਸ਼ੇਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਵ ਹਾ ਕਰਿ ਵਿਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ ਦੇ ਿਤੀ ੇ ਿ ੋਂ ਕਾਰ ਸਥਾਿ 

ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ ਵ ਸਦੇ ਕਾਰਿ ਸਿੰਚਾਲਿਾਾਂ ਿਿੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿੰਦ  ਾਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਿਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ। ੂ ਹ ੈ

 

 

 

 

 

 

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


 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ 

•  ਕੋਵਿਡ-19, ਇਸਿਿੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਿੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ  ਾਾਂ ਮੌਤ ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਲਕ ਉੈੱਚ  ੋਖਮ ‘ਤੇ ਹਿ, ਬਾਰ ੇ

 ਾਣਕਾਰੀ। 

ੂ ੋ

• ਘਰ ਵਿਖੇ CDC ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਿ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਲਿੱਛਣ ਦੀਆਾਂ  ਾਾਂਚਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਵਿਿੰਿ ਆਪ

ਕਰਿਾ। 

ਾਂ  

• ਕਿੰਮ 'ਤੇ ਿਾ ਆਉਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤਾ: 

o  ੇ ਵਕਸੇ ਿਰਕਰ ਿਿੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੁਿੰਦੇ ਹਿ ਵ ਿੇਂ CDC ਦਆਰਾ ਿਰਣਤ ਹ, ਵ ਿੇਂ ਬੁਖਾਰ  ਾਾਂ ਕਿੰਬਣੀਆ, 

ਖਿੰਘ, ਸਾਹ ਚੜਣਾ  ਾ ਸਾਹ ਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਥਕਾਿਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ  ਾਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਿੱਚ ਦਰਦ, ਵਸਰਦਰਦ, ਸਿਾਦ  ਾ 

ਖੁਸ਼ਬੂ ਿਾ ਆਉਣੀ, ਿਲ ਵਿਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਭਰੀ ਹਈ  ਾਾਂ ਿਿ ਰਹੀ ਿਿੱਕ, ਵਦਲ ਕਿੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਕਰਿੀ, ਦਸਤ,  ਾ 

ੂ ੁ ੈ ਾਂ

ਹ ਾਂ ੈ ਾਂ

ੇ ੋ ਾਂ

o  ੇ ਵਕਸੇ ਿਰਕਰ ਦਾ ਵਿਦਾਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹ ਅਤੇ ਅ ੇ ਆਈਸੋਲਸ਼ਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਹੀਂ ਆਇਆ 

ਹੈ,  ਾਾਂ  

ੈ ੇ

o  ੇ ਵਪਛਲ 14 ਵਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਿਰਕਰ ਵਕਸੇ ਅਵ ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵ ਸਦਾ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿਾਲ ਵਿਦਾਿ ਹਇੋਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵ ਸਿਿੰ ਸਭਾਿੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਿੰਕ੍ਰਾਮਕ ਸਮਵਝਆ ਵਿਆ ਹੈ (ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਅ ੇ 

ਿੀ ਆਈਸੋਲਸ਼ਿ ਵਿਿੱਚ ਹੈ)। 

ੇ

ੂ ਿੰ

ੇ

• ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਿ-ਵਿਦਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਮ 'ਤੇ  ਾਾਂ ਸਕਲ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਸਬਿੰਧੀ CDPH ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਦੀ ਰਿੋ-ਪਛਾਣ ਿਾਲ ਿਰਕਰ ਦੀ ਕਿੰਮ 'ਤੇ ਿਾਪਸੀ ਕਰਿੀ। 

ੂ ੂ

ੇ

•  ੇ ਉਿਾਾਂ ਦ ੇਲਿੱਛਣ ਿਿੰਭੀਰ ਹ ੋ ਾਦੇ ਹਿ ਤਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤਿਿੱ ੋਂ ਦੀ ਮਿੰਿ ਕਰਿੀ, ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਲਿਾਤਾਰ ਦਰਦ  ਾ ਛਾਤੀ ਵਿਿੱਚ 

ਦਬਾਅ, ਭਮ,  ਾਾਂ ਬੁਿੱਲਾ  ਾ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਿੀਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਪਡੇਟਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ CDC ਦੇ ਿੈਬਪੇ਼ਿਤੇ ਉਪਲਬਧ

ਹਿ। 

ਹ ਾਂ ਾਂ ਾਂ

ਰ ਹ ਾਂ ਾਂ  

• ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤਾ, ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ 20 ਸਵਕਿੰਟਾਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਿਾਲ ਮਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

( ਾਾਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 60% ਇਥਾਿਲ (ਤਰ ੀਹੀ)  ਾਾਂ 70% ਇਸੋਪਰੋਪਾਿਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਾ ( ੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਿੈਰ-

ਵਿਿਰਾਿੀ ਿਾਲ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਪਹੁਿੰਚ-ਯੋਿ ਿਹੀਂ ਹੈ)  ਦੋਂ ਿਰਕਰ  CDC ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਵਸਿੰਕ  ਾ ਹਿੱਥ 

ਧੋਣ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਿਹੀਂ  ਾ ਸਕਦੇ)। ਕਦੇ ਿੀ ਮੇਥਾਿਲ ਿਾਲ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਅਤੇ 

ਬਾਲਗਾਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੈਾਪਣ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ੋ ੋ

ੇ ਾਂ ਾਂ

ੋ ੇ

• ਕਿੰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿੰਮ 'ਤੇ ਿਾ ਹਣ ਸਮੇਂ, ਦੋਹਾ ਸਵਮਆਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹਿੱਤਿ (ਹੇਠਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ 

ਸੈਕਸ਼ਿ ਦੇਖੋ)। 

ੋ ਾਂ ੂ ੂ

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

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

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

o ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਿਾਲ ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂਿੰਹ ਢਵਕਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ੈ

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

ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ੂ ੂ ੂ

ੈ

o ਅਿੱਖਾਾਂ, ਿਿੱਕ, ਅਤੇ ਮੂਿੰਹ ਿਿੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ੂ ੂ

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

 ਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

ੇ ੇ ਾਂ

ੇ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use


 

• ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਬਾਰੇ CDPH ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰੇਦਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਾਣਕਾਰੀ,  ੋ ਉਿਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਿਿੰ 

ਲਾ਼ਿਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਦੋਂ ਚੇਹਰੇ ਦ ੇਮਾਸਕ ਪਵਹਣਿ  ਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ ਿਿੰ ਿੀ, ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵ ਹੀਆਾਂ 

ਿੀਤੀਆਾਂ, ਕਾਰ  ਸਬਿੰਧੀ ਵਿਯਮਾਾਂ, ਅਤੇ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਿਿੰ ਲਾ਼ਿਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ  ੋ ਿਕਰੀਦਾਤਾ ਿ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੇ 

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

ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਉਿਾਾਂ ਲਕਾਾਂ ਿਾਲ ਵਿਪਵਟਆ  ਾਏਿਾ ਵ ਿਾਾਂ ਿਿੰ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣਿ ਤੋਂ ਛਟ ਵਦਿੱਤੀ 

ਿਈ ਹ। 

ਹ ੂ

ੇ ੇ ੂ

ੂ ੌ ੇ

ੂ ੌ

ਹ ੋ ਹ ੂ ੂ

ੈ

• ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿਖ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸੁਤਿੰਤਰ ਠਕੇਦਾਰਾਾਂ, ਸਥਾਈ,  ਾਾਂ ਠਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ

ਿੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਚਿੰਿੀ ਤਰਹਾ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਾ ਕੋਲ ਼ਿਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਹਿ। ਸਥਾਈ 

ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਠਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸਿੰਿਠਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਇਿਾ ਵ ਿੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 

ਕਰ।ੋ 

ੇ ੇ ੂ ਿੰ  

ਾਂ ਹ ਾਂ

ੇ ੂ ੇ ਾਂ ਹ ਾਂ

• ਿੈਤਵਿਕ ਛਿੱਟੀ ਦੇ ਅਵ ਹੇ ਲਾਭਾਾਂ ਬਾਰੇ  ਾਣਕਾਰੀ ਵ ਿਾਾਂ ਿ ਿਰਕਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ੋ ਉਸਲਈ 

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

ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਿਰਾਮਾ ਬਾਰ ੇਅਵਤਵਰਕਤ  ਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ  Families First 

Coronavirus Response Act ਦੇ ਤਵਹਤ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛਿੱਟੀ ਸਬਿੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।  

ੁ ਹ ੂ ਿੰ

ੁ

ੇ ਾਂ

ੁ

ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਵਿਯਤਿੰ ਰਣ ਉਪਾਅ ਅਤ ਸੇ ਕ੍ਰੀਵਿਿਿੰ  

• ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਿ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿਾਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੈਂਡਰ  ਾਾਂ ਠਕੇਦਾਰ ਦੀ ਉਿਾ ਦੀ ਵਸ਼ਫਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

'ਤੇ ਤਾਪਮਾਿ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਲਿੱਛਣਾ ਦੀ  ਾਾਂਚ ਹੋਏਿੀ। ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਾਪਮਾਿ/ਲਿੱਛਣ ਦੀ  ਾਾਂਚ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 

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

ੇ ੇ ਹ ਾਂ

ਾਂ

•  ੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਸੈਲਫ-ਸਕ੍ਰੀਵਿਿੰਿ ਦੀ ਲੜ ਹੈ,  ੋ ਇਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਾ ਵਿਿੱਚ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ  ਾਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਢਕਿਾਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, 

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

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਵ ਿੇਂ ਉੈੱਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਿੱਚ ਿਰਵਣਤ ਹੈ। 

ੋ ੁ

ੂ ਿੰ

ਾਂ

• ਉਿਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰੋ  ੋ ਵਬਮਾਰ ਹਿ  ਾਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਿੱਛਣਾ ਿਿੰ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਹ ੂ ਾਂ ੂ

• ਮਾਲਕਾਾਂ ਿਿੰ ਿਰਕਰਾ ਿਿੰ ਸਾਰ ੇਲੜੀਂਦੇ ਰਿੱਵਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਿ, ਲੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਿੱਖਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ 

ਸਮੇਤ, ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਚਾਹੀਦ ੇਹਿ ਅਤੇ ਉਿਾਾਂ ਦਆਰਾ ਇਿਾਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ੂ ਾਂ ੂ ੋ ੋ

ੇ ਹ ੁ ਹ ੂ ੈ

• ਮਾਲਕਾਾਂ ਿਿੰ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ  ਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਦੇ ਇਸਤਮੇਾਲ ਦੀ ਥਾ 'ਤੇ ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਿਰਤਕ-ਸੁਿੱਟਣ-ਯੋਿ 

ਦਸਤਾਵਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵ ਿੱਥੇ ਇਹ ਮਦਦਿਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ; ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਿਾ 

ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ  ੋ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਿਾਸਤ ੇਦਵ ਆ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਵਿਿੰਿ ਕਰਦ ੇਹਿ  ਾਾਂ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਆਈਟਮਾਾਂ ਿਾਲ 

ਵਿਪਟਦੇ ਹਿ। 

ੂ ਾਂ ੇ

ਾਂ ਹ ਾਂ

ੂ ਾਂ

• ਵ ਿਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਲਿਾਤਾਰ ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ  ਾਾਂ ਸਵਹਕਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਛੇ ਫਿੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਰਵਹਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹ, 

ਉਿਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਬਵੈਰਅਰ (ਵ ਿੇਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ  ਾਾਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਐਿਕਾਾਂ) ਪਵਹਣਿਾ 

ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹ। ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਮੇਹਮਾਿਾਾਂ ਦ ੇਿਾਲ ਛੇ ਫਿੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਵਬਤਾਉਣ ਿਾਲ ਸਮੇਂ ਿਿੰ ਘਟਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ਹ ੁ ੂ ੈ

ਹ

ੈ ੂ ੁ ੂ ੇ ੂ

ੈ

• ਹਾਊਸਕੀਵਪਿੰਿ (ਸਫਾਈ ਅਮਲਾ) ਿਿੰ ਵਸਰਫ ਤਾਾਂ ਕਮਵਰਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੇਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਦੋਂ ਮਵਹਮਾਿ ਮੌ ੂਦ ਿਹੀਂ ਹਿ।  

ਹਾਊਸਕੀਪਰਾਾਂ ਿਿੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿਿੱ ੀ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਿ ਦੀ ਵਹਦਾਇਤ ਵਦਿੱਤੀ 

 ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਹਾਊਸਕੀਪਰਾਾਂ ਿਿੰ ਹਿਾ ਦਾ ਆਉਣਾ- ਾਣਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ,  ਦੋਂ ਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਹਿਾਦਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀਆ 

ਿਿੰ ਕਾਰ ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਿਿੰ ਖੁਿੱਲਾ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਵਹਦਾਇਤ ਵਦਿੱਤੀ  ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

ੂ

ੂ

ੈ ੂ ਾਂ

ੂ ੂ ਹ ੈ

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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0


 

• ਮਾਲਕਾਾਂ ਿਿੰ ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ, ਸਫਾਈ ਿਾਲ ਕਮਵਰਆਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਪਰਸਪਰ-ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਲੇ ਖੋਲਣ  ਾਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸਿੰਭਾਲ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਾਲ ਹਿੱਥ ਧੋਣ, 

ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਉਵਚਤ ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।  ਿੈਲਟ ਸਰਵਿਸ 

ਡਾਈਿਰਾਾਂ, ਬੈਿੇ  ਹੈਂਡਲਰਾਾਂ, ਅਤ ੇਹਾਊਸਕੀਵਪਿੰਿ ਿਿੰ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਫਟ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਆਪਣ ਹਿੱਥਾਾਂ ਿਿੰ ਵਿਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਉਵਚਤ ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ੂ ੇ ਹ

ੂ ੈ ੇ

ਰ ੂ ੇ ੂ

ੈ

•  ੇ ਸਿੰਭਿ ਹੈ, ਤਾ ਬੈਿੇ  ਵਡਲੀਿਰੀਆਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆ  ਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਿ,  ਦੋਂ ਮਵਹਮਾਿ ਆਪਣ ਕਮਵਰਆਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦੇ। 

ਾਂ ਾਂ ਾਂ ੇ

• ਲਵ ਿੰਿ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਿਿੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਵਕ ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਿ ਆਪਣ ਆਿਮਿ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਦੀਆਾਂ ਿਿੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਧੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ  ਾਣਕਾਰੀ ਹ। ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਿੀਤੀਆਾਂ 

ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਧੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ਵਕ ਲਵ ਿੰਿ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਕੋਲ ਲਿੱਛਣ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਵਿਵ਼ਿਟਰਾ ਦੀਆਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਲਈ 

ਵਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਰਿੱਦ ਕਰਿ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਇਿੱਥੇ ਚੈਕ-ਇਿ ਕਾਰ ਵਿਧੀਆਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਸਬਿੰਧੀ 

਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਿਾਸਾਾਂ, ਸਹਲੂਤਾਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਚੈਕ-ਇਿ/ਰਵ ਸਟੇਸ਼ਿ ਖਤਰ ਲਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ 

ਿਾਸ਼ਿ ਲਈ ਿਿੀਆ ਸਮਾ-ਸੂਚੀਆਾਂ ਹਿ। 

ੋ ੂ ੇ ੂ ਿੰ ੇ

ਾਂ ੈ ਾਂ

ੈ ੋ ਾਂ

ੂ

ਰ ੇ ੂ

ਾਂ ਾਂ

• ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਿਿੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਿਹੀਂ ਤਾਾਂ, ਉਹਿਾਾਂ ਿਿੰ ਪਵਰਸਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇ ਾ਼ਿਤ ਿਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ  ਾਿੇਿੀ ( ਦੋਂ ਤਕ CDPH ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਿਿੰ ਢਕਣ-ਸਬਿੰਧੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਿਸਾਰ ਛਟ 

ਿਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ  ਾਾਂਦੀ)। ਉਿਾਾਂ ਮਹਮਾਿਾਾਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ  ੋ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਪਹੁਿੰਚਦੇ 

ਹਿ। 

ੂ ੂ

ੂ ੁ ੂ

ਹ ੇ

• ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵ਼ਿਟਰਾ ਦੇ ਪਹੁਿੰਚਣ ਉੈੱਤੇ, ਉਹਿਾ ਦੀ ਤਾਪਮਾਿ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਲਈ  ਾਾਂਚ ਕੀਤੀ  ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈ਼ਿਰ ਿਰਤਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।  ਵ ਹੜੇ ਮਵਹਮਾਿ ਫੇਸ 

ਕਿਵਰਿੰਿਸ ਦੇ ਵਬਿਾਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਿ, ਉਹਿਾਾਂ ਿਿੰ ਇਹ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ,   ੇਮੁਮਵਕਿ ਹੋਿੇ। ਲਵ ਿੰਿ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਕੋਲ ਲਿੱਛਣ 

ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲ ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਿਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਰਿੱਦ ਕਰਿ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਿਿੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ 

ਹੁਿੰਦੇ ਹਿ।  

ਾਂ ਾਂ

ੈ

ੂ ੋ

ੇ ੇ ੇ ੂ

• ਸਾਰੇ ਪਵਰਸਰ ਵਿਿੱਚ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿ ਦੀ ਉਵਚਤ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌ ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਿਰਤੇ  ਾਾਂਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦੇ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਿਿੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਢਕਿੇਂ ਸਿੰਕੇਤ ਿੀ ਪਰਮੁਿੱਖਤਾ ਿਾਲ ਵਡਸਪਲ ਕੀਤ ੇ ਾਣ ਚਾਹੀਦ ੇਹਿ।  

ੂ ੂ

ੁ ੇ ੇ

ਹਿਾਦਾਰੀ, ਸਫਾਈ ਅਤ ਕੀੇ ਟਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਪਟਰੋ ਕੋਲੋ 

• ਵ ਿੱਥੇ ਸਿੰਭਿ ਹੋਏ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਉੈੱਚ-ਕਸ਼ਲਤਾ ਿਾਲ ਏਅਰ ਕਲੀਿਰ ਲਿਾਓ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਏਅਰ ਵਫਲਟਰਾਾਂ ਿਿੰ ਸਿੰਭਾਿੀ 

ਉੈੱਚਤਮ ਕਸ਼ਲ ਵਫਲਟਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਪਿਰੇਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਾਂ, ਿਸੈਟ ਰੂਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਿਡੋਰ ਥਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹਿਾ ਅਤੇ 

ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ ਿੁਣਿਿੱਤਾ ਿਿੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਧਾਾਂ ਕਰੋ।  

ੁ ੇ ੂ

ੁ

ੂ

• ਸਾਈਟ-ਉੈੱਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਸੈਟੋਰੇਂਟਾਾਂ ਿਿੰ ਵਖੜਕੀਆਾਂ  ਾਾਂ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾ਼ਿੀ ਹਿਾ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਿਧਾਇਆ  ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

 ੇ ਸਿੰਭਿ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਕਊਵਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ੂ ਹ

ੈ

• ਇਿਡੋਰ ਹਿਾ ਦੀ ਕਿਾਲਟੀ ਅਤ ੇਇਿਡੋਰ ਸੈਵਟਿੰਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹਿਾ ਦੇ ਪਰਦਸ਼ਣ ਦੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਹਿਾਦਾਰੀ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਮ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ CDPH ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ। 

ੂ

ੇਂ ੋ

• ਵ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਿਾਲ ਖੇਤਰਾ, ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਹੋਟਲ ਲਾਬੀਆਾਂ, ਮੂਹਰਲ ਡੈਸਕ ਦੇ ਚੈਕ-ਇਿ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਬੈੈੱਲ ਡੇਸਕਾਾਂ, 

ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਮਵਰਆਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਚ ਖਤਰਾਾਂ, ਕਿੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਿਾਲ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਲਵਡਿੰਿ ਡੋਕਸ, ਰਸੋਈਆਾਂ, ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਾਂ, 

ਸਟੇਅਰਿੈਲ, ਹਿੱਥ ਿਾਲ  ਿੰਿਵਲਆਾਂ ਸਮੇਤ ਅਿੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ  ਾਣ ਿਾਲ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਏਲੀਿੇਟਰ ਕਿੰਟੋਲਸ ਵਿਿੱਚ 

ਚਿੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ। 

ੇ ਾਂ ੇ

ੇ ੇ ੋ ਹ

ੇ ੇ ਰ

ੋ

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/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਤੀਆਾਂ  ਾਾਂਦੀਆ ਸਤਵਹਾਾਂ ਿ ਸਾਰਾ ਵਦਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਿੇਲ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਦੇ 

ਹੈਂਡਲ, ਿੇਂਵਡਿੰਿ ਅਤੇ ਬਰਫ ਦੀਆ ਮਸ਼ੀਿਾਾਂ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਵਿਿੱਚ, ਫੋਿ, ਿਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਡਾਇਅਰ ਦਰਿਾ਼ਿ ੇਅਤੇ ਕਿੰਟੋਲ, ਬੈਿੇ  

ਕਾਰਟਸ, ਸ਼ਿੱਟਲ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲਾਾਂ, ਪਖਾਵਿਆ, ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸੁਵਿਧਾਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।  ਕਮਰੇ ਦੀ ਰੋ਼ਿਾਿਾ ਸਫਾਈ ਦੇ 

ਦੌਰਾਿ ਸਤਵਹਾ ਿਿੰ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਿਿੰਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾ ਿਿੰ ਰੋਿਾਣ ਮਕਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ। 

ਾਂ ੂ ਿੰ ੇ ੂ

ਾਂ ਰ ਰ

ਾਂ ਾਂ

ਾਂ ੂ ੂ ਾਂ ੂ ੂ ੁ

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਫਟ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਵਭਆਸਾ ਿਿੰ ਲਾਿੂ ਕਰਿ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਵਦਓ। ਕਾਰ ਕਾਰੀ ਸਮੇਂ 

ਦੌਰਾਿ, ਿਰਕਰ ਦੀ ਿਕਰੀ ਦੀਆਾਂ ਵ ਿੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰ  ਸੌਂਪੇ  ਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

ੂ ਾਂ ੂ

ੌ ੇ

• ਕਾਰ -ਸਥਾਿਾਾਂ, ਡੈਸਕਾ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਾਉਂਟਰਾਾਂ ਿਿੰ ਉਵਚਤ ਸੈਵਿਟਸ਼ਿ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਲਸ ਕਰੋ, ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਹੈਂਡ 

ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਅਤੇ ਸੈਵਿਟਾਈਵ਼ਿਿੰਿ ਿਾਈਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਅਤੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸਾਰ ੇਸਟਾਫ 

ਿਿੰ ਵਿਿੱ ੀ ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੋ। 

ਾਂ ੂ ੇ ੈ

ੇ

ੂ

• ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸੈਵਿਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਿਾਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿਿੱਚ ਹਿ ਅਤੇ ਲੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਸਾਬਣ, 

ਪੇਪਰ ਤੌਲੀਓ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। 

ੂ ੋ

ੈ

• ਕੀਟਾਣ-ਿਾਸ਼ਿ ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਿਿੰ ਚਣੁਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਾਤਾਿਰਣ-ਸਬਿੰਧੀ ਰਿੱਵਖਆ ਏ ਿੰਸੀ (ਈਪੀਏ)-ਪਰਮਾਵਣਤ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਦਿੱਤੇ ਕਵੋਿਡ-

19 ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਿਰਤਣ ਲਈ ਪਰਮਾਵਣਤ ਉਤਪਾਦ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਵਿਕਸਤ ਹੁਿੰਦੇ 

ਿਾਇਰਲ ਰੋਿ- ਿਕਾਾਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਬਲ ਿਾਲ ਕੀਟਾਣਿਾਸ਼ਕ ਿਰਤੋ, ਪਤਲ ਘਰੇਲ ਬਲੀਚ ਘਲੋ (5 ਿਿੱਡ 

ਚਮਚੇ ਪਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿੈਲਿ ਲਈ),  ਾਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 70% ਅਲਕਹੋਲ ਿਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਘੋਲ ਿਰਤ ੋ ੋ ਸਤਾ ਲਈ ਢਕਿੇਂ 

ਹਿ। ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਰਸਾਇਵਣਕ ਖਤਵਰਆਾਂ, ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਿੈਂਟੀਲਸ਼ਿ ਲੜਾ, ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਲਈ 

Cal/OSHA ਲੜਾਾਂ ਈ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। ਕਲੀਿਰਾਾਂ  ਾਾਂ ਕੀਟਾਣ-ਿਾਸ਼ਕਾਾਂ ਿਿੰ ਿਰਤਣ ਿਾਲ ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ 

ਦਸਤਾਿ ਪਵਹਣਿਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਿ ਪਵਹਣਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੋਏਿਾ ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ਮੁਤਾਬਕ ਲੜੀਂਦਾ ਹ। ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ  ਿਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਦਆਰਾ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਦਮਾ-ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਸਫਾਈ 

ਤਕਿੀਕਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਹਿਾਦਾਰੀ (ਿੈਂਵਟਲਸ਼ਿ) ਿਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ। 

ੂ ੂ

ੇ ੇ ੂ ੇ ੂ ੇ

ੇ ਹ ੁ

ੂ ੇ ੋ ਾਂ

ੋ ੂ ੂ ੇ

ੇ

ੋ ੈ ੁ ਾਂ

ੇ ੂ

• ਵ ਥੇ ਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਫਰਸ਼ ਿਿੰ ਝਾੜ ਮਾਰਣ  ਾਾਂ ਰੋਿਾਣਆਾਂ ਿਿੰ ਹਿਾ ਵਿਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਿਾਲ ਹੋਰਿਾਾਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦਆਰਾ ਉਦੋਂ 

ਤਕ ਸਾਫ ਿਾ ਕਰੋ  ਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਸਥਾਿ ਵਿਿੱਚ ਮੌ ੂਦ ਸਾਰ ੇਲਕਾਾਂ ਿ ਢਕਿੀਂ ਪੀਪੀਈ ਿਾ ਪਾਈ ਹੋਏ। ਵ ਿੱਥੇ ਸਿੰਭਿ ਹੋਏ, 

HEPA ਵਫਲਟਰ ਿਾਲਾ ਿੈਕਊਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

ੂ ੂ ੂ ੂ ੇ ੁ

ੋ ੇ ੁ

• ਲੀਵ ਓਵਿਰੇਸ ਰੋਿ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ  ੁੜੇ ਹੋਰ ਰੋਿਾਾਂ ਦੇ  ੋਖਮ ਿਿੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ 

ਚੁਿੱਕ ਵਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫੀਚਰ (ਵ ਿੇਂ ਪੀਣ ਿਾਲ ਫਿੱਿਾਰੇ, ਸ ਾਿਟੀ ਫਿੱਿਾਰ)ੇ, ਲਿੰਮੇ ਸਮ ਤਕ 

ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਦ ੇਬਿੰਦ ਰਵਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਲਈ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹਿ।  

ੂ

ੋ ੇ ੇਂ

•  ਦੋਂ ਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਫੋਿ, ਟੈਬਲਟ, ਲਪਟੌਪ, ਡੈਸਕ, ਪੈੈੱਿ, ਕਿੰਮ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਾਂ,  ਾਾਂ ਦਫਤਰਾਾਂ ਿਿੰ, ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

ਕਦੇ ਿੀ PPE ਿਿੰ ਸਾਾਂਝਾ ਿਾ ਕਰੋ। ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿੰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਿ ਿਿੰ ਹਰ ਵਸ਼ਫਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਦੌਰਾਿ ਅਤੇ 

ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ,  ਾ ਉਪਕਰਿ ਿਿੰ ਵਕਸੇ ਿਿੇਂ ਿਰਕਰ ਿਿੰ ਟਾਾਂਸਫਰ ਕਰਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ  ਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।  ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਫੋਿ, ਰਡੇੀਓ, ਕਿੰਵਪਊਟਰ, ਅਤੇ ਦ ੇ ਸਿੰਚਾਰ ਵਡਿਾਈਸ, ਭਿਤਾਿ ਟਰਵਮਿਲ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਮਾਿ, 

ਇਿੰ ੀਵਿਅਵਰਿੰਿ ਸਿੰਦ, ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਬਟਿ, ਫੋਲੀਓ, ਹਾਊਸਕੀਵਪਿੰਿ ਕਾਰਟ ਅਤ ਸਫਾਈ ਉਪਕਰਿ, ਚਾਬੀਆਾਂ, ਟਾਈਮ 

ਕਲਕਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਰਤਖ ਸਿੰਪਰਕ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

ੇ ੈ ੂ

ੂ ੂ

ਾਂ ੂ ੂ ਰ ੂ

ੈ ੂ ੁ

ੇ

ੋ ਿੱ

• ਬਰਤਿਾਾਂ, ਪੈਿ, ਅਤੇ ਭਾਾਂਵਡਆਾਂ ਸਮੇਤ ਰਸੋਈ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿਿੰ ਹਰ ਮਵਹਮਾਿ ਦ ੇਠਵਹਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ ਕਰਿਾ 

ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹ। ਸਾਰੇ ਭਾਾਂਵਡਆਾਂ ਿਿੰ, ਕੈਵਬਿਟ ਵਿਚਲ ਅਤੇ ਵ ਹੜੇ ਿਿੱਖਰੇ-ਿਿੱਖਰੇ ਕਮਵਰਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਛਿੱਡ ਿਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, 

ਇਹਿਾਾਂ ਸਮੇਤ ਧੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹ।  ਹਰ ਮਵਹਮਾਿ ਦ ੇਆਉਣ ‘ਤੇ, ਉਹਿਾਾਂ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਵਡਸ਼ ਸੋਪ ਅਤੇ ਿਿੀਆਾਂ, 

ਅਣਿਰਤੀਆਾਂ ਸਪਿੰ ਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰ।ੋ  

ੂ

ੈ ੂ ੇ ੇ ੇ

ੈ

 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


 

• ਸਾਰੇ ਸਾ਼ਿ-ਸਾਮਾਿ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀਆਾਂ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਿ ਚਿੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ, ਵ ਹਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਫਵਰਿੱ  ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਲਫਾਾਂ, ਓਿਿ 

ਸਟਿੋਟੋਪ, ਕਾਫੀ-ਮੇਕਰ, ਟੋਸਟਰ, ਪੈਿਟਰੀ ਸ਼ੈਲਫਾਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 

ੂ ਿੰ ੈ

ਾਂ

• ਿਿੰਦੇ ਵਲਿਿ (ਚਾਦਰਾਾਂ) ਉਤਾਰ ਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਿ ਦ ੇਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਿਾਲ, ਸੀਲਬਿੰਦ 

ਥੈਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਲ ਾਏ  ਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਹਰ ਮਵਹਮਾਿ ਦ ੇਠਵਹਰਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਵਲਿਿ 

ਿਿੰ ਉਤਾਰਿ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਿ ਦ ੇਕਿੰਮ ਵਿਿੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਿਰਤੀਆਾਂ ਿ਼ਿਰ 

ਆਉਂਦੀਆ ਹਿ  ਾਾਂ ਿਹੀਂ। ਇਹਿਾਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿਿੰ ਮਵਹਮਾਿ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਥੈਲ ਵਿਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ  ੋ ਵਲ ਾਏ 

 ਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਿਧੀਕ ਸਿੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਵਚਆ  ਾਿੇ।  ਸਾਰੇ ਿਿੰਦ ੇਵਲਿਿ ਅਤੇ ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਿਿੰ  CDC ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ 

ਅਿਸਾਰ ਤੇ਼ਿ ਤਾਪਮਾਿ 'ਤੇ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ੇ ੇ

ੇ

ੂ

ਾਂ ੂ ੇ ਾਂ

ੂ ਾਂ

ੁ ੈ

• ਵਕਸੇ ਮਵਹਮਾਿ ਦੇ  ਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਵਰਆਾਂ ਿਿੰ 24 ਤੋਂ 72 ਘਿੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛਿੱਡਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ,  ੇ ਮੁਮਵਕਿ ਹੈ। ੂ

• ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵਕਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਮਵਹਮਾਿ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਿੱਚ ਸੇਿਾ ਦੇਣੀ ਬਿੰਦ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਆਰਿੰਟੀਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।  ਮਵਹਮਾਿ ਦ ੇਕਮਰੇ ਵਿਿੱਚ ਤਦ ਤਕ ਦਬਾਰਾ ਸੇਿਾ ਿਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,  ਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲ 

ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ  ਾਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਿ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੋ਼ੇਿਵਟਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਕਮਰੇ ਵਿਿੱਚ ਸੇਿਾ ਵਸਰਫ CDC 

ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਅਿਸਾਰ ਿਧਾਇਆ ਵਿਆ ਰੋਿਾਣ ਿਾਸ਼ਿ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ  ਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ। 

ੁ ੈ ੁ ੇ

ਾਂ ੁ ੂ

ੈ

• ਮਵਹਮਾਿ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਦਾਖ਼ਵਲਆਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਖੇਤਰਾ ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਡਾਈਿਿੇਅ, ਵਰਸੇਪਸ਼ਿ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਹੋਟਲ 

ਲਾਬੀਆਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੇਂਟ ਦਾਖ਼ਵਲਆਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਸਿੰਮੇਲਿ ਸਥਾਿਾ, ਏਲੀਿੇਟਰ ਲਵਡਿੰਿ, ਪੂਲ, ਸੈਲਿ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਤੇ,  ਦੋਂ ਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਸਪਰਸ਼-ਰਵਹਤ ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਵਡਸਪੇਂਸਰ ਲਿਾਓ। 

ਾਂ ਰ

ਾਂ ੈਂ ੋ

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬਿੰਧੀ ਵਿਰਦਸ਼ਿੇ  

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

• ਿਰਕਰਾਾਂ, ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਲਕਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਿਿੰ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਿੂ ਕਰੋ। ਇਹਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਿਭਾ ਿਾਾਂ  ਾਾਂ ਵਦਸ਼ ਸਿੰਕੇਤਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ (ਵ ਿੇਂ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਿ ਲਿਾਉਣਾ  ਾਾਂ ਸਿੰਕੇਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਿ 

ਵਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)। ਕਈੋ ਿੀ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਥੇ ਮਵਹਮਾਿ  ਾਾਂ ਿਰਕਰ ਲਾਈਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ, ਿਿੰ ਢਕਿੀਂ ਸਰੀਰਕ 

ਦਰੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਿਾਲ ਵਚਿੰਵਿਤ ਕੀਤਾ  ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਚੈਕ-ਇਿ, ਚੈਕ-ਆਉਟ, ਏਲੀਿੇਟਰ ਲਾਬੀਆਾਂ, 

ਕਾਫੀ ਦੀਆ ਦਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਡਾਈਵਿਿੰਿ, ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਸਾਾਂਝੀ ਸਿਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਲਾਈਿਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

ੋ ੁ ੂ ੂ

ਰ

ੂ ਿੰ

ਹ ੂ ੁ

ੂ ਹ ੈ

ਾਂ ੁ

• ਿਰਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਿਰਦੀ ਵਿਯਿੰਤਣ ਖੇਤਰਾ, ਵਸਖਲਾਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਾਂ, ਦਫਤਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਝੀਆਾਂ ਥਾਾਂਿਾਾਂ, ਿਰਕਰ 

ਸਰਵਿਸ ਵਿਿੰਡੋ (ਟੈਲਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਿੰਡ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ), ਅਤੇ ਦ ੇ ਵ਼ਿਆਦਾ-ਘਣਤਾ ਿਾਲ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਰਕਰਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਵਚਤ 

ਦਰੀ ਿਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਿਰਤੇ  ਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

ਰ ਾਂ ਾਂ

ੋ ੂ ੇ

ੂ ੂ ੂ ੇ

• ਵਸ਼ਫਟ-ਪੂਰਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਿਰਚੁਅਲ ਢਿੰਿ ਿਾਲ  ਾਾਂ ਅਵ ਹੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ  ੋ ਿਰਕਰਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ

ਢਕਿੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਲਈ ਇ ਾ਼ਿਤ ਵਦਿੰਦੇ ਹਿ। ਿਿੱਡ ਵਿਭਾਿਾਾਂ ਿ ਆਿਮਿ ਸਮੇਂ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਰਿੱਖਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਹੋ 

ਵਪਛਲ ਲਾਾਂਵਘਆਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਏਲੀਿੇਟਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਰਿੱਖੀ  ਾਿੇ। 

 

ੁ ੂ ੇ ੂ ਿੰ ੇ

ੇ

• ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਾਂ ਿਿੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਤਿਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਘਿੰਟੇ ਦੇ ਕਾਇਵਦਆਾਂ ਸਬਿੰਧੀ ਹੁਕਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕਰਵਦਆਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ-ਸਵਮਆਾਂ ਿਿੰ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿੱਖ। 

ੂ ੂ

ੂ ੋ

• ਿਰਕਰ  ੋ ਅਵ ਹੇ ਸਿੰਸ਼ੋਵਧਤ ਵਡਊਟੀ ਵਿਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਦੇ ਹਿ  ੋ ਉਿਾਾਂ ਦੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਾਲ 

ਸਿੰਪਰਕ ਿਿੰ ਘਟਾਉਣ, ਉਿਾਾਂ ਿ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ (ਵ ਿੇਂ, ਦਰਬਾਿ ਡਸਕ 'ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਬ ਾਏ 

ਇਿਿੈਂਟਰੀ ਿਿੰ ਪਰਬਿੰਵਧਤ ਕਰਿਾ  ਾਾਂ ਟੈਲੀਫੋਿ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ਾਸਵਿਕ ਲੜਾਾਂ ਿਿੰ ਪਰਬਿੰਵਧਤ ਕਰਿਾ)।  

ਹ

ੂ ਹ ੂ ਿੰ ੈ

ੂ ੋ ੂ

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


 

• ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਿਰਕਰ ਆਰਾਮ-ਕਮਵਰਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ, ਉਹ ਅਵ ਹਾ ਬਵੈਰਅਰਾਾਂ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਿਿੱਖ ਕਰਿ ਲਈ ਮੇ ਾਾਂ/ਕਰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਿ ਦਰੀ ਿਿੰ ਿਧਾ ਕੇ ਕਰਿ। ਵ ਿੱਥੇ ਸਿੰਭਿ ਹੋਏ,

ਸ਼ੇਡ ਕਿਵਰਿੰਿ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਿੰਦਬੋਸਤਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਖੇਤਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ  ੋ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਿਿੰ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਆਰਾਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਇਕਿੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱਕ ਦ ੇ ਿਾਲ ਛੇ 

ਫਿੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਅਿੰਦਰ ਬਿੈਰ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣ ਕਝ ਖਾਾਂਦੇ  ਾ ਪੀਂਦੇ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

ੂ

ੂ ੁ ੂ ੂ  

ੂ ੂ

ੂ ੇ ੂ

ੁ ੂ ੇ ੁ ਾਂ

• ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਥਾਿਾਾਂ, ਵਕਊਵਬਕਲ (ਛੋਟੇ ਕਮਵਰਆਾਂ), ਲਾਬੀਆਾਂ, ਮਹੂਰਲ ਡੈਸਕ ਦੇ ਚੈਕ-ਇਿ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾ, 

ਦਰਬਾਿੀ ਸੇਿਾ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਿਿੰ ਦਬਾਰਾ ਵਤਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ  ੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ  ਾਿੇ ਵਕ ਕਾਰ -ਸਥਾਿ 

ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਿ ਵਿਿਾਸ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫਿੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਦੀ ਇ ਾ਼ਿਤ ਵਦਿੰਦੇ ਹਿ। 

ੇ ਾਂ

ੂ ੁ

ੁ ੂ

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਿੰ ਵ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਿਾਲ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਹਾਲਿੇਅ ਵਿਿੱਚ ਇਕਿੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਤਰਿ 

ਿਾਵਲਆ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾਤਮਕ ਹਾਲਿੇਅ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਿੇਅ ਬਣਾਓ,  ੇ ਸਿੰਭਿ ਹੈ, ਤਾਾਂ   ੋਲਕਾਾਂ ਿਿੰ ਇਿੱਕ ਦ ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿੰਘਣ ਤੋਂ 

ਬਚਾਇਆ  ਾਿੇ। 

ੂ ੇ ੇ ੁ

ਾਂ ੋ ੂ ੂ ੋਂ

• ਇਿੱਕ ਏਲੀਿੇਟਰ ਵਿਿੱਚ ਚੜੇ ਲਕਾਾਂ ਦੀ ਸਿੰਵਖਆ ਸੀਵਮਤ ਕਰੋ।  ਇਹਿਾਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਦਾ ਸਿੰਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਈਿ  (ਸਿੰਕੇਤ) 

ਿਰਤੋਂ। 

ਹ ੋ ੇ

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਿਾ ਕਰਿ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਿਰੀਵਟਿੰਿ  ਾਾਂ ਹੋਰਿਾਾਂ ਵਿਿਹਾਰਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ

ਿਾ ਕਰਿ  ੋ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਿਿੰ ਤੜੋਦੇ ਹਿ। 

 

ੂ ੂ

• ਭੌਵਤਕ ਦਫਤਰਾਾਂ 'ਤੇ ਚੀ਼ਿਾ ਦੀ ਵਡਵਲਿਰੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ਿਿੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦ ੇ ਲਕਾਾਂ ਦੇ ਪੈੈੱਿ 

ਅਤੇ ਕਵਲਪਬੋਰਡ ਸਾਾਂਝੇ ਿਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਥਾਾਂ ਿਿੰ ਧੋਿੋ  ਾਾਂ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰੋ। 

ਾਂ ੂ ੂ ੋ

ੂ

• ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਿਿੰ ਅਵ ਹੇ ਦਰਿਾਵ਼ਿਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵ ਹਿਾਾਂ ਿਿੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰਿੱਵਖਆ  ਾਦਾ ਹੈ,  ੇ ਸਿੰਭਿ ਹੈ, ਅਤੇ 

 ੋ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਿਸਾਰ ਹੈ,  ਾਾਂ ਇਹ ਸੈਿਚਵਲਤ ਹਿ  ਾਾਂ ਕੋਈ ਿਰਕਰ ਆਪ ਇਸ ਿਿੰ ਖੋਲ ਵਰਹਾ  ਾਾਂ 

ਬਿੰਦ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ  ੋ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹਿੱਥ ਧੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ/ ਾ ਉਵਚਤ ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ। 

ੂ ੂ ਹ ਾਂ

ੁ ੂ ਹ

ੈ ਾਂ ੈ

• ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਈਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰ ਵਿਧੀਆਾਂ ਲਾਿੂ ਕਰੋ, ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲਾਬੀ ਿਰੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ

ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਲਾਈਿਾਾਂ ਬਣਿਾਓ।   

 

ੁ ੂ  

• ਿੇਸਟ ਰੂਮ ਸੇਿਾ, ਲਾਾਂਡਰੀ ਅਤੇ ਡਾਈ-ਕਲੀਵਿਿੰਿ ਸੇਿਾਿਾ, ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਦੀ ਵਡਲੀਿਰੀ, ਸਿੰਪਰਕ-ਰਵਹਤ ਵਪਕ-ਅਿੱਪ ਅਤੇ 

ਵਡਲੀਿਰੀ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ  ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵ ਿੱਥੇ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ। 

ਰ ਾਂ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ਛਟੀੋ -ਵਮਆਦ ਦ ਰੇਂੇ ਟਲ ਯਵਿਟਾੁ  ਲਈਾਂ  ਿਾਧ ਸੋੂ ਚ-ਵਿਚਾਰ 

• ਸਿੰਪਿੱਤੀ ਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂ, ਟਾਈਮਸ਼ੇਅਰ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ, ਅਤੇ ਦ ੇ ਰੇਂਟਲ ਯਵੁਿਟ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ ਖਾਲੀ ਯਵੁਿਟ 

ਵਕਰਾਏ 'ਤ ਦੇ ਣਾੇ  ਲਾ਼ਿਮੀ ਹ ਅਤੈ  ਵੇ ਕਸ ਮੇ ਲਿੱ ੀ ਹਈ ਵੋ ਰਹਾਇਸ਼ ਦ ਅੇ ਦਰ ਕਮਰਿੰ   ਾੇ  ਖਾਂ ਾਲੀ ਥਾਿਾਾਂ  ਿਾਂ ੂ  ਵਿੰ ਕਰਾਏ 'ਤ ਿਹੀਂ ੇ ਦ ੇ

ਸਕਦ, ੇ  ਦ ਤਕ ਕੋਂ ੋਈ ਹਰ ਸੋ ਚਿਾ ੂ ਿਹੀਂ ਵਦਤੀਿੱ   ਾਦਾਂ ੀ।ਅਵ ਹੀ ਵਰਹਾਇਸ਼  ਾਾਂ ਯੁਵਿਟ ਵ ਸ ਿਿੰ ਸਿੰਚਾਲਕ ਦੇ ਆਪ ਮੌ ੂਦ ਿਾ 

ਹੋਣ ਦੌਰਾਿ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਵਦਿੱਤਾ  ਾਦਾ ਹੈ,  ਾ ਵ ਸਦਾ ਿਿੱਖਰਾ ਬਾਹਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵ ਸ ਲਈ 

ਸਾਾਂਝੀਆ ਸੁਵਿਧਾਿਾਾਂ ਿ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੜ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰੀਕੇ ਵਿਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਿਿੰ ਖਾਲੀ ਯੁਵਿਟ 

ਮਿੰਵਿਆ  ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।  ਦੋਂ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਘਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਕਰਾਏਦਾਰ, ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਿ ਆਮ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਰਸੋਈ 

ਦਾ ਸਾ਼ਿ-ਸਾਮਾਿ, ਲਾਾਂਡਰੀ ਸਵਿਧਾਿਾਾਂ  ਆਵਦ ਸਾਾਂਝੀਆ ਕਰਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਉਵਚਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਿਾਸ਼ਿ ਪਰੋਟੋਕੋਲਾਾਂ ਿਿੰ 

ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ। ਸਾਾਂਝਾ, ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਿੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ 

ਦਰੀ ਦੇ ਿਾਲ ਚੁਣਤੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।   

ੂ

ੂ

ਾਂ ਾਂ

ਾਂ ੂ ਿੰ ੋ ੂ

ੈ

ੁ ਾਂ ੂ ੂ

ੈ

ੂ ੌ ੈ

• ਸਿੰਪਿੱਤੀ ਪਰਬਿੰਧਕਾਾਂ, ਟਾਈਮਸ਼ੇਅਰ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਂਟਲ ਯੁਵਿਟ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਿਿੰ ਸਿੈ  ਾਾਂ ਦਰੋਂ ਦੀ ਚੈਕ-ਇਿ 

ਅਤੇ ਚੈਕ-ਆਉਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵ ਿੱਥੇ ਸਿੰਭਿ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਲਾਕਬਾਕਸ  ਾਾਂ ਕੀਪਡ ਿਾਲਾ ਇਿੱਕ ਸਮਾਰਟ 

ਲਾਕ ਲਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਿਿੰ ਢਕਿੀਆਾਂ ਸਿੈ ਚੈਕ-ਇਿ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। 

ੂ ੂ

ੈ

ੂ ੁ

•  ੇ ਸਿੰਭਿ ਹੈ, ਵਮਆਰੀ ਚੈਕ-ਇਿ ਅਤੇ ਚੈਕਆਉਟ ਸਮੇਂ ਲਾਿ ੂਕਰੋ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਆਿਮਿ  ਾਾਂ ਲਟ ਰਿਾਿਿੀਆਾਂ ਿਿੰ ਰੋਕੋ, ਤਾਾਂ 

 ੋ ਮਵਹਮਾਿ ਦ ੇਠਵਹਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਿਧਾਈ ਿਈ ਸਫਾਈ ਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਿਾ ਿਿੰ ਘਟਾਇਆ 

 ਾਿੇ।   

ੇ ੂ

ੂ

• ਪਵਰਸਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦ ੇ ਰਣਿੀਤਕ ਸਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿ ਦੀ ਉਵਚਤ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌ ਦੂਾ ਸਮੇਂ ਿਰਤੇ  ਾਾਂਦ ੇ

ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦੇ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਿਿੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦਖਾ ਰਹੇ ਢਕਿੇਂ ਸਿੰਕੇਤ ਿੀ ਪਰਮੁਿੱਖਤਾ ਿਾਲ ਵਡਸਪਲ ਕੀਤੇ  ਾਣ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਿ।  

ੇ ੂ

ੂ ੂ ੁ ੇ ੇ

• ਹਰ ਮਵਹਮਾਿ ਦੇ ਠਵਹਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਂਟਲ ਯੁਵਿਟ ਿਿੰ ਚਿੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਵਚਤ ਕਦਮ 

ਚੁਿੱਕ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵ਼ਿਆਦ-ਸਿੰਪਰਸ਼ ਿਾਲੀਆਾਂ ਥਾਾਂਿਾਾਂ, ਵ ਹਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬੈਡ ਰਲੇ, ਮੇ਼ਿਾਾਂ, ਟੀਿੀ ਦੇ ਰੀਮੋਟ, ਹੈੈੱਡਬੋਰਡ, 

ਕਾਉਂਟਰਟੋਪਸ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾ਼ਿ-ਸਾਮਾਿ, ਫਵਰਿੱ  ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਸਟੋਿ ਦੇ ਿਬਸ, ਸ਼ੀਸ਼,ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਿਿੰ ਪੂਿੰਝਣਾ 

ਅਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ। 

ੂ ੂ

ੋ

ੋ ੂ

ੂ ੈ

• ਰੇਂਟਲ ਯੁਵਿਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹਏ ਰੀਸਾਇਕਲ ਉਤਪਾਦਾ, ਕਚਰੇ, ਅਤੇ ਕੜੇ ਿਿੰ ਹਟਾ ਵਦਓ।  ਕਚਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵਬਆਾਂ ਿਿੰ 

ਵਲਫਾਫਾ ਲਿਾਓ,  ੋ ਵਟਸ਼ੂਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਿੱਿਰੀ ਦਾ ਵਿਪਟਾਿ ਕਰਿਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਿਾ। ਖਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਚੀ਼ਿਾਾਂ,  ੋ ਵਪਛਲਾ ਮਵਹਮਾਿ ਫਵਰਿੱ , ਫੀ਼ਿਰ, ਅਤੇ ਪੈਿਟਰੀ ਵਿਿੱਚ ਛਿੱਡ ਵਿਆ ਹ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਿੰ ਖਾਲੀ ਕਰ।ੋ 

ੋ ਾਂ ੂ ੂ ਿੱ ੂ

ਰ ੋ ੂ

• ਹਰ ਮਵਹਮਾਿ ਦੇ ਠਵਹਰਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ ਸਾਰੇ ਵਲਿਿ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਣ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹਿ, ਉਹਿਾ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਸਮੇਤ  ੋ 

ਿਰਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਿਹੀਂ ਿੀ ਲਿੱਿਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਵਬਸਤਰੇ, ਤੌਲੀਏ,  ਾਾਂ ਰੇਂਟਲ ਯੁਵਿਟ ਵਿਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਾਂਡਰੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿਿੰ 

ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਿਿੰਦੇ ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਿਿੰ ਹਿੱਥ ਲਿਾਉਂਦੇ ਸਮ ਸੁਿੱਟਣ ਿਾਲ ਦਸਤਾਿ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਿ 

ਸੁਿੱਟ ਵਦਓ। ਦਸਤਾਿ ਉਤਾਰਿ ਤੋਂ ਤਰਿੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਦ ੇਿਾਲ ਹਥਾਾਂ ਿਿੰ ਧੋਿੋ  ਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

ਰੇਂਟਲ ਯੁਵਿਟ ਵਿਿੱਚ ਿਧੀਕ ਵਲਿਿ ਸਟੋਰ ਿਾ ਕਰੋ। ਅਵ ਹੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਵਸਰਫ ਬੇਿਤੀ ਉੈੱਤੇ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। 

ੇ ੇ ਾਂ

ੂ

ੂ ੇਂ ੇ ੇ ੇ

ੇ ੁ ਿੱ ੂ ੈ

• ਮੈਲ ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਿਿੰ ਵਹਲਾਓ ਿਹੀਂ। ਇਹ ਹਿਾ ਰਾਹੀਂ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਿਾ ਿਿੰ ਘਟਾਏਿਾ। ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਿਿੰ 

ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਢਕਿੇਂ ਹੋਣ ਿ ੋਂ ਧਿਾਓ। ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿਿੰ ਉਿਾ ਲਈ ਵਿਰਧਾਵਰਤ ਢਕਿੇਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਉਿਾ ਿਿੰ ਚਿੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੁਕਾਓ। ਲਾਾਂਡਰੀ ਦੇ ਹੈਂਪਰਾਾਂ ਿਿੰ ਉੈੱਪਰ ਸਤਵਹਾਾਂ ਲਈ ਵਦਿੱਤੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ 

ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।  ੇ ਸਿੰਭਿ ਹੋਏ, ਤਾਾਂ ਇਿੱਕ ਬਿੈ ਲਾਈਿਰ ਰਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ  ੋ  ਾਾਂ ਤਾਾਂ ਹਰ 

ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਿੱਟਣ ਯੋਿ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਿੱਵਟਆ  ਾਿੇ,  ਾਾਂ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਧੋਤਾ  ਾ ਸਕੇ। 

ੇ ੂ ੂ ੂ

ੁ ੂ ਹ ਾਂ ੁ  

ਹ ਾਂ ੂ ੂ

ੂ

• ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਿਸਾਰ, ਢਕਿਾਾਂ ਹੋਣ ਿ ੋਂ, ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਤਵਹਾ ਿਿੰ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਵਦਖ ਰਹੀ ਵਮਿੱਟੀ ਅਤੇ 

ਮੈਲ ਿਿੰ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਮਿੱਿਰੀ ਲਈ ਢਕਿੇਂ ਕਲੀਿਰ ਦ ੇਿਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।  ੇ ਸਿੰਭਿ ਹੈ, ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 

ੁ ੁ ਾਂ ੂ

ੂ ੁ

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_prevent-2Dgetting-2Dsick_social-2Ddistancing.html&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=vkoMMkjn7xVH8CYmTck-TtbGlMavzBWTeSXysnMgvX8&s=Z9gVdi7Kg3nMt6D6nvcUjVOY7ndiVEyOYOkUN9PfcfU&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_prevent-2Dgetting-2Dsick_social-2Ddistancing.html&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=vkoMMkjn7xVH8CYmTck-TtbGlMavzBWTeSXysnMgvX8&s=Z9gVdi7Kg3nMt6D6nvcUjVOY7ndiVEyOYOkUN9PfcfU&e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_prevent-2Dgetting-2Dsick_social-2Ddistancing.html&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=vkoMMkjn7xVH8CYmTck-TtbGlMavzBWTeSXysnMgvX8&s=Z9gVdi7Kg3nMt6D6nvcUjVOY7ndiVEyOYOkUN9PfcfU&e


 

ਅਿਸਾਰ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿਿੰ ਮਸ਼ੀਿ ਵਿਿੱਚ ਧੋਿ। ੁ ੂ ੋ

• ਬਰਤਿਾਾਂ, ਪੈਿ, ਅਤੇ ਭਾਾਂਵਡਆਾਂ ਸਮੇਤ ਰਸੋਈ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿਿੰ ਹਰ ਮਵਹਮਾਿ ਦ ੇਠਵਹਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ ਕਰਿਾ 

ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹ। ਸਾਰੇ ਭਾਾਂਵਡਆਾਂ ਿਿੰ, ਕੈਵਬਿਟ ਵਿਚਲ ਅਤੇ ਵ ਹੜੇ ਿਿੱਖਰੇ-ਿਿੱਖਰੇ ਕਮਵਰਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਛਿੱਡ ਿਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, 

ਇਹਿਾਾਂ ਸਮੇਤ ਧੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹ।  ਹਰ ਮਵਹਮਾਿ ਦ ੇਆਉਣ ‘ਤੇ, ਉਹਿਾਾਂ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਵਡਸ਼ ਸੋਪ ਅਤੇ ਿਿੀਆਾਂ, 

ਅਣਿਰਤੀਆਾਂ ਸਪਿੰ ਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰ।ੋ  

ੂ

ੈ ੂ ੇ ੇ ੇ

ੈ

• ਹਰ ਮਵਹਮਾਿ ਦੇ ਠਵਹਰਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਸਾ਼ਿ-ਸਾਮਾਿ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀਆਾਂ ਥਾਾਂਿਾ ਿਿੰ ਚਿੰਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ, 

ਵ ਹਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਫਵਰਿੱ  ਦੀਆ ਸ਼ੈਲਫਾਾਂ, ਓਿਿ ਸਟੋਿਟੋਪ, ਕਾਫੀ-ਮੇਕਰ, ਟੋਸਟਰ, ਪੈਿਟਰੀ ਸ਼ੈਲਫਾਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਿ। 

ਾਂ ੂ

ਾਂ

• ਵ ਥੇ ਿੀ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਫਰਸ਼ ਿਿੰ ਝਾੜ ਮਾਰਣ  ਾਾਂ ਰੋਿਾਣਆਾਂ ਿਿੰ ਹਿਾ ਵਿਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ਿਾਲ ਹੋਰਿਾਾਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦਆਰਾ 

ਸਾਫ ਿਾ ਕਰੋ। ਵ ਿੱਥੇ ਸਿੰਭਿ ਹੋਏ, HEPA ਵਫਲਟਰ ਿਾਲਾ ਿੈਕਊਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।  

ੂ ੂ ੂ ੂ ੇ ੁ

• ਬਾਥਰੂਮ ਪਖਾਵਿਆ, ਸ਼ਾਿਰਾਾਂ, ਬਾਥਟਿੱਬਾਾਂ, ਵਸਿੰਕ, ਕੈਵਬਿਟਾਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਲੈਫਾਾਂ ਿਿੰ EPA ਦਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਖਲਾਫ 

ਿਰਤਣ ਲਈ ਮਿ਼ਿੂਰ ਕੀਤੇ ਬਹੁ-ਸਤਵਹੀ ਕਲੀਿਰ ਦੇ ਿਾਲ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ  ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਸ਼ੀਵਸ਼ਆਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸੇ 

ਿੀ ਕਿੱਚ ਦੇ ਸਾਮਾਿ ਿਿੰ ਚਿੰਿੀ ਤਰਹਾ ਪੂਿੰਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਿਿੰ ਿੈਕਯੂਮ ਦੇ ਿਾਲ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਪੋਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਿੀ 

ਸਾਫ ਕੀਤਾ  ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।  

ਾਂ ੇ ੂ ੁ

ੂ ੈ

ੂ ਾਂ ੈ ੂ

ੈ

• ਰੇਂਟਲ ਯੁਵਿਟ ਿਿੰ ਿਾਧੂ ਹਿੱਥ ਦੇ ਸਾਬਣ, ਪੇਪਰ ਟਾਿਲ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ, ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਸਪਰੇ  ਾਾਂ ਿਾਈਪਸ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ 

ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਦੇ ਿਾਲ ਲਸ ਕਰੋ। 

ੂ ੂ

ੈ

•  ੇ ਵਕਸੇ ਬਾਹਰੀ  ਾਾਂ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸਫਾਈ ਕਿੰਪਿੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਿਾਸ਼ਿ ਵਮਆਰਾ ਲਈ 

ਉਮੀਦਾਾਂ ਅਤੇ ਯੋ ਿਾਿਾਾਂ ਦਿੱਸੋ, ਅਤੇ ਵਮਆਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਕ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਿਾਲੀ ਕਿੰਪਿੀ ਦਆਰਾ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕੀਤਾ  ਾ ਵਰਹਾ ਹ। 

ੂ ਾਂ

ੁ

ੈ

• ਠਵਹਰਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਠਵਹਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਦੋਹਾ ਸਵਮਆਾਂ ‘ਤੇ, ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਤਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੰਪਿੱਤੀ ਦੀ  ਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀ ਵਕਤਾਬੜੀ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਿਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਮਵਹਮਾਿ ਸਾਰੇ 

ਚੈਕ-ਇਿ ਅਤੇ ਚੈਕਆਉਟ ਪਟੋਕਲਾਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ  ਾਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਿੀਤੀਆਾਂ ਿਿੰ ਸਮਝਦੇ 

ਹਿ (ਉਦਾਹਰਿ, ਅਪਾਰਟਮੇਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬਦਲਾਿ)। 

ਾਂ ਾਂ

ਰੋ ੋ ੂ

• ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਪਰਦਾਵਤਆ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਿਿੰ ਵਧਆਿ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ, ਸੇਿਾ ਬੇਿਤੀਆਾਂ ਉੈੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ  ਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਉਘਾੜ ਿ ਸੀਵਮਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਿੈਰ-਼ਿਰੂਰੀ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਅ ਿਿੰ ਟਾਲ ਵਦਓ  ਦਵਕ ਰੇਂਟਲ ਯੁਵਿਟ ਭਵਰਆ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵ ਿੱਥੇ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਲਾਿੂ ਕਾਿਿੰਿ ਦਆਰਾ ਇ ਾ਼ਿਤ ਵਦਿੱਤੇ ਿ ੋਂ ਵਸਰਫ ਆਪਾਤਕਾਲ  ਾਾਂ ਬੇਹਿੱਦ ਼ਿਰੂਰੀ 

ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਦਾ ਵਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। 

ਾਂ ੂ

ੈ ੂ ਿੰ ੂ

ੂ ੁ

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ HVAC/ਏਅਰ ਵਫਲਟਰ ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਿਸਾਰ ਬਦਲ ਿਏ ਹਿ। ਇਹ 

ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ, ਕੀ ਵਫਲਟਰਾ ਿਿੰ ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਿਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੈੱਚ ਵਫਲਟਸ਼ਿ ਵਿਪੁਿੰਿਤਾ ਿਾਲ 

ਵਫਲਟਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿਰਤੇ ਿਏ ਏਅਰ ਵਫਲਟਰਾ ਦੀ ਸਤਵਹ ਿਿੰ ਸਪਰਸ਼ ਿਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਿੱਟਣ ਿਾਲ ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਦੇ ਿਾਲ ਉਹਿਾਾਂ ਿਿੰ ਉਤਾਰ ੋਅਤੇ ਸੁਿੱਟ ਵਦਓ। 

ੁ ੇ

ਾਂ ੂ ਰ ੇ ੇ

ਾਂ ੂ ੇ

ੂ

• ਵਕਸੇ ਮਵਹਮਾਿ ਦੇ  ਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਰਾਏ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ਿਿੰ 24 ਤੋਂ 72 ਘਿੰਵਟਆਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛਿੱਡਣ 'ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰੋ,  ੇ 

ਮੁਮਵਕਿ ਹੈ।  

ੂ

• ਸਿੰਮੇਲਿਾਾਂ ਅਤੇ ਮੀਵਟਿੰਿਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਿੱਡੇ ਇਕਿੱਠਾਾਂ ਲਈ ਵਿਯਤ ਵਕਸੇ ਰੇਂਟਲ ਯੁਵਿਟ ਿਿੰ, ਅਵ ਹੀਆਾਂ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦ ੇ

ਦਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਤਕ ਖਵਲਆ ਿਹੀਂ  ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ੂ

ੁ ੋ ਹ

 

 



 

ਸਵਿਵਮਿ ਪੂਿੰ ਲਸ ਅਤ  ਲਘਰਾੇ  ਲਈਾਂ  ਿਾਧ ਸੋੂ ਚ-ਵਿਚਾਰ 

• ਸਵਿਵਮਿੰਿ ਪੂਲਾ, ਸਪਲਸ਼ ਪੈਡ਼ਿ, ਹੋਟ ਟਿੱਬਸ ਸੌਿਾ, ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਿਾਲ ਲਵ ਿੰਿ ਸਿੰਚਾਲਕਾ ਲਈ ਿਾਧ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ 

ਹੈ ਤਾ  ੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ  ਾਿੇ ਵਕ ਇਹ ਫੈਵਸਵਲਟੀਆ  CDC ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦ ੇਅਿਸਾਰ ਪੈਟਰਿ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹੀ 

ਤਰਹਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆ  ਾਾਂਦੀਆ ਹਿ। 

ਾਂ ੈ ੇ ੋ ਾਂ ੂ

ਾਂ ਾਂ ਾਂ ੁ

ਾਂ ੂ ਾਂ ਾਂ

• ਖੁਿੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁਿੰਚ-ਯੋਿ ਆਉਟਡੋਰ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਿਾਲੀਆ ਫੈਵਸਵਲਟੀਆ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਹੀ 

ਘਰ ਤੋਂ ਿਾ ਆਉਣ ਿਾਲ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਿਰਤੋਂਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਛੇ ਫਿੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖੀ  ਾਾਂਦੀ ਹੈ  ਾ 

ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸੀਵਮਤ ਕੀਤੀ  ਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਹ ੇ ਾਂ ਾਂ

ੇ ਾਂ ੁ ੂ ਾਂ

ੂ

o ਮਵਹਮਾਿਾ ਿ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਿਾ ਕਾਰਿ ਵਕ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿਸ ਵਿਿੱਲੀਆ ਹ ੋ ਾਣਿੀਆ, ਇਹ ਹਟਾ ਦੇਣੀਆ 

ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਿ  ਦੋਂ ਉਹ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਅਿੰਦਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੜ ਅਿਸਾਰ ਇਹਿਾਾਂ ਿ 

ਪਵਹਣਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਾਂ ੂ ਿੰ ਾਂ ਾਂ ਾਂ

ਾਂ ੋ ੁ ੂ ਿੰ

o ਫੈਵਸਵਲਟੀਆ ਿ ਧੋਣ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤ ੇਿਏ ਤੌਲੀਏ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਾਤਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਉੈੱਚ ਸਿੰਪਰਕ ਿਾਲੀਆ ਸਤਹਾ ਿ ਵਿਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਾਂ ੂ ਿੰ

ਾਂ ਾਂ ੂ ਿੰ ੂ

o ਦਰੀ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿ ਦੀਆ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।  ੂ ਾਂ

o ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਲਈ ਦਰੀ ਸਬਿੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹ ੈਅਤੇ,  ੇ ਦਰੀ ਿ ਲਿਾਤਾਰ ਬਣਾ 

ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ ਸਿੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੰਦ ਕੀਤੀ  ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਾਂ ੂ ੂ ੂ ਿੰ

ਾਂ

• ਵਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਿਤ, ਵਿਿੱ ੀ ਆਉਟਡੋਰ ਹੋਟ ਟਿੱਬਸ ਿਾਲੀਆ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆ ਲਈ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਵਕ

ਆਪਣੀ ਿਰਤੋਂ ਿ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਘਰੇਲ ਸਮੂਹ ਤਕ ਸੀਵਮਤ ਕਰਿ।  

ਾਂ ਾਂ  

ੂ ਿੰ ੂ

o ਮਵਹਮਾਿਾ ਿ ਇਸ ਿਿੱਲ ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਿਾ ਕਾਰਿ ਵਕ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿਸ ਵਿਿੱਲੀਆ ਹ ੋ ਾਣਿੀਆ, ਇਹ ਹਟਾ ਦੇਣੀਆ 

ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਿ  ਦੋਂ ਉਹ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਅਿੰਦਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਹੋਟ ਟਿੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੜ ਅਿਸਾਰ ਇਹਿਾਾਂ ਿ 

ਪਵਹਣਿਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਾਂ ੂ ਿੰ ਾਂ ਾਂ ਾਂ

ਾਂ ੋ ੁ ੂ ਿੰ

o ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿ ਦੀਆ ਼ਿਰੂਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੰਕੇਤ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਾਂ ਾਂ

o ਹੋਟ ਟਿੱਬਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਲਕਾਾਂ ਿ ਿਰਤ ੇਿਏ ਕਈੋ ਤੌਲੀਏ ਧੋਣ ਲਈ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ

ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆ ਥਾਾਂਿਾ ਿ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। 

ਾਂ ੂ ਿੰ ੇ । 

ਾਂ ਾਂ ੂ ਿੰ ੂ

• ਇਿਡੋਰ ਪੂਲਸ ਲਈ,  ਦੋਂ ਪਾਣੀ  ਾਾਂ ਸ਼ਾਿਰ ਖੇਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਿੰਦ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿਸ ਿਿੰ ਪਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, 

 ਦੋਂ ਤਕ CDPH ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿਲ ਛੋਟ ਿਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ  ਾਾਂਦੀ।  ਦੋਂ ਕਿੱਪੜੇ ਦੀਆਾਂ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿਸ ਵਿਿੱਲੀਆਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਿ, 

ਤਾਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਦਆਰਾ ਸਾਹ ਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।  ਦੋਂ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿਸ ਿਰਤੋਂ ਵਿਿੱਚ ਿਹੀਂ ਹੁਿੰਦੀਆ ਹਿ ਤਾਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਿਿੰ 

ਦਰ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਤਾਾਂ   ੋਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਿਲਤੀ ਿਾਲ ਇਸ ਿਿੰ ਸਪਰਸ਼ ਿਾ ਕਰਿ  ਾਾਂ ਿਾ ਚੁਿੱਕਣ ਿਹੀਂ। 

ਾਂ ੂ

ੋਂ

ੁ ੈ ੈ ਾਂ ੂ

ੂ ੈ ੋ ੂ

• ਇਿਡੋਰ ਪੂਲਸ ਲਈ,  ਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿਸ ਿਿੰ ਪਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹ,  ਦੋਂ ਤਕ CDPH 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿਲ ਛੋਟ ਿਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ  ਾਾਂਦੀ। 

ੂ ੈ

ੋਂ

• ਉਵਚਤ ਰੋਿਾਣ-ਿਾਸ਼ਿ ਪਿੱਧਰਾਾਂ (1-10 ਵਹਿੱਸ ੇਪਰਤੀ ਵਮਲੀਅਿ ਫੀ ਕਲੋਰੀਿ  ਾਾਂ 3-8 ppm ਬਰੇਮਾਈਿ) ਅਤੇ pH (7.2-8) 

ਿਿੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖ। 

ੂ ਰ

ੂ ੋ

•  ਲਘਰ ਿਿੰ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ ਕਿੰਪਿੀ  ਾਾਂ ਇਿੰ ੀਵਿਅਰ ਿਾਲ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਲਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰੋ ਵਕ EPA 

ਦਆਰਾ ਮਿ਼ਿੂਰ ਕੀਤ ੇਸੂਚੀ N ਦ ੇਵਕਹੜੇ ਰੋਿਾਣ-ਿਾਸ਼ਿ  ਲਘਰਾਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹਿ। ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਿਿੰ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਤੋਂ 

ਦਰ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢਿੰਿ ਿਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਿ ਸਮੇਤ, ਰੋਿਾਣ-ਿਾਸ਼ਿਾਾਂ ਦੀ  ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇ  ਿਿੰ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਓ। 

ੂ ੈ

ੁ ੂ ੂ

ੂ ੂ ੂ

 

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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


 

• ਇਿੱਕ ਪਰਣਾਲੀ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ ਤਾਾਂ  ੋ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ  ਾਣ ਦੀ ਲੜ ਿਾਲ ਫਰਿੀਚਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਿ 

(ਉਦਾਹਰਿ, ਬੈਠਕ ਿਾਲੀਆਾਂ ਕਰਸੀਆਾਂ) ਿਿੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਅਤ ੇਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ  ਾ ਚੁਿੱਕੇ ਫਰਿੀਚਰ ਤੋਂ ਿਿੱਖਰਾ 

ਰਿੱਵਖਆ  ਾਿੇ। ਹਾਲ ਤਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਿਾ ਕੀਤੇ ਿਏ ਉਪਕਰਿ ਲਈ ਿਰਤੇ ਿਏ ਕਿੰਟੇਿਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ 

ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਿ ਲਈ ਕਿੰਟੇਿਰਾਾਂ ਿਿੰ ਲਬਲ ਕਰੋ।  

ੂ ੋ ੇ

ੁ ੂ ੂ

ੇ ੂ

ੂ ੂ ੇ

• ਤੌਲੀਏ ਅਤੇ ਕਿੱਪਵੜਆਾਂ ਿ ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆ ਵਹਦਾਇਤਾ ਅਿਸਾਰ ਧੋਿੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਿੱਘੇ ਤੋਂ ਵਿਿੱਘਾ ਢਕਿਾਾਂ ਤਾਪਮਾਿ ਿਰਤੋਂ 

ਅਤੇ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿਿੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੁਕਾਓ।  ਤੌਲੀਏ ਿਿੰ ਿਰਤ ਕੇ ਸੁਿੱਟਣ ਿਾਲ ਦਸਤਾਵਿਆ ਦੇ ਿਾਲ, ਅਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਵਿਘਿ ਦੇ 

ਿਾਲ, ਯਾਾਂਿੀ, ਇਹਿਾਾਂ ਿ ਵਹਲਾਓ ਿਹੀਂ, ਹਿੱਥ ਲਿਾਓ। 

ੂ ਿੰ ਾਂ ਾਂ ੁ ੁ

ੂ ੂ ੇ ਾਂ

ੂ ਿੰ

• ਲਕਾਾਂ ਿਿੰ ਚੀ਼ਿਾ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕਰਿ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਵ ਹਿਾਾਂ ਿਿੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ 

 ਾਾਂ ਵ ਹੜੀਆਾਂ ਵਚਹਰੇ ਦ ੇਸਿੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਾਂ ਹਿ (ਉਦਾਹਰਿ, ਐਿਕਾਾਂ, ਿ਼ਿ ਕਵਲਪ, ਅਤੇ ਸਿਰਕੇਲ)। 

ੋ ੂ ਾਂ ੂ ੂ

ੋ ੋ

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਲਈ, ਵ ਿੱਥੇ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਕਲੋ ਮਵਹਮਾਿਾਾਂ ਲਈ ਮੁਿਾਸਬ 

ਉਪਕਰਿ ਹੈ, ਵ ਿੇਂ ਵਕ ਵਕਿੱਕ ਬੋਰਡ, ਪੂਲ ਿਡਲਸ, ਅਤੇ ਤੈਰਿ ਿਾਲ ਹੋਰ ਵਡਿਾਈਸ।   ਆਇਟਮਾਾਂ ਿਿੰ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। 

ੂ ੇ ੂ

ੂ

• ਇਿਡੋਰ  ਲਘਰਾਾਂ ਲਈ, ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਿਿੰ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਪਿੱਖੇ,  ਾਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ,

ਵ ਿੰਿੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਵਲਆਓ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੰਚਰਿ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਵਕ, ਉਦੋਂ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਿਾ ਖੋਲ,  ੇ 

ਅਵ ਹਾ ਕਰਿਾ ਿਰਕਰਾਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ,  ਾਾਂ ਤੈਰਾਕਾਾਂ ਿਿੰ ਵਕਸੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ  ੋਖਮ ਵਿਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹ। 

ੂ ਹ  

ਾਂ ਹ ੋ

ੂ ੈ

• ਡੇਕ ਦੇ ਖਾਕੇ ਅਤੇ ਪੂਲ ਦ ੇਆਲ-ਦਆਲ ਦੀਆਾਂ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਿ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ, ਵਕ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ 

ਿਾਲੀਆ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ।  ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਬੈਠਕ ਿਾਲੀਆ ਕਰਸੀਆ 

ਿਿੰ ਹਟਾਉਣਾ  ਾ ਖੇਤਰਾਾਂ ਿਿੰ ਟੇਪ ਲਿਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ੋ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਰੋਕੀ  ਾ ਸਕੇ। 

ੇ ੁ ੇ ੂ ਿੰ ੋ

ਾਂ ੂ ਾਂ ੁ ਾਂ

ੂ ਾਂ ੂ

• ਭੌਵਤਕ ਸਿੰਕੇਤ  ਾਾਂ ਮਾਰਿ ਦਰਸ਼ਕਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਵਿਿੱਚ  ਾਾਂ ਡੈਸਕ ਉੈੱਤੇ ਕਰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮ਼ਿਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਲਿ 

ਲਾਈਿਾਾਂ) ਅਤੇ ਵਦਸ਼ਕ ਸਿੰਕੇਤਾ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਡੇਕ, ਫਰਸ਼ਾ,  ਾਾਂ ਿਾਲ ਿਾਲ  ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਡਿੰਡੀਆ ਉੈੱਤੇ ਟੇਪ) ਅਤੇ ਵਚਿਾਾਂ 

ਿਿੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ ਵਕ ਿਰਕਰ, ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਅਤੇ ਤੈਰਾਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਿੇਂ 

ਥਾਾਂਿਾਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਦ ੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫਿੱਟ ਦਰ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਿ। 

ੁ ੇ ੇ

ਰ ਾਂ ਾਂ ਾਂ ਹ

ੂ

ੂ ੁ ੂ

• ਵ ਿੱਥੇ ਮੁਮਵਕਿ ਹੋਿੇ, ਅਪਹੁਿੰਚ ਭੌਵਤਕ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਲਿਾਓ, ਵ ਿੇਂ ਪਲਕਸੀਿਲਾਸ, ਵ ਿੱਥੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਿਾਾਂ ਿ ਆਪਸ 

ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਲਬਾਤ/ਮਲ- ੋਲ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ।  

ੇ ੇ

ੇ ੂ ੈ

• ਪੂਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿਾਾਂ ਿਿੰ ਲਾਿੂ ਕਰਿ ਉੈੱਤੇ  ਾ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਛੇ ਫਿੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਿ 

ਕਰਿ ਲਈ ਹੋਰ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਿਿੰ ਲਾਿ ੂਕਰਿ ਉੈੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਲਪ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ 

ਪੂਰੀਆਾਂ ਲਿਾਾਂ ਿ ਵਰ਼ਿਰਿ ਕਰਿਾ, ਤੈਰਾਕਾਾਂ ਿਿੰ ਬਦਲਿੀਆਾਂ ਲਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਘਰੇਲ ਿਰਤੋਂ ਲਈ 

ਅਿੱਧੀਆ-ਲਿਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

ੂ ਾਂ ੁ ੂ

ੂ ੈ

ੇ ੂ ਿੰ ੂ ੇ ੂ

ਾਂ ੇ

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਵ ਹੜੇ ਲਾਈਫਿਾਰਡ ਸਰਿਰਮੀ ਿਾਲ  ੀਿਿ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਕਰ ਰਹ ੇਹਿ, ਉਹਿਾਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਥ ਧੋਣ, 

ਕਿੱਪੜੇ ਦੀ ਫੇਸ ਕਿਵਰਿੰਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ,  ਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਦੀ ਵਿਿਰਾਿੀ ਕਰਿ ਦੀ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ  ਾਾਂਦੀ। ਇਹ 

ਵਿਿਰਾਿੀ ਵ਼ਿਿੰਮੇਿਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਿਰਕਰ ਿਿੰ ਸੌਂਪ। 

ੂ

ੂ ੋ

•  ਲਘਰਾਾਂ ਿਿੰ ਅਵ ਹੀਆਾਂ ਿਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ੋ ਸਮੂਹ ਇਕਿੱਠ ਿਿੰ ਿਧਾਿਾ ਵਦਿੰਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ 

ਇਹਿਾਾਂ ਿਿੰ ਿ ਿਾਿ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਖੇਡਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਿੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਕਿੱਠ ਕਰਿ ਸਬਿੰਧੀ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਦੀ 

 ਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ੋ ਇਹ ਵਿਰਧਾਰਿ ਕੀਤਾ  ਾਿ ੇਵਕ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਵਫਟਿੈੱਸ ਕਲਾਸਾਾਂ, ਤੈਰਾਕੀ 

ਪਾਠ, ਤੈਰਿ ਸਬਿੰਧੀ ਟੀਮ ਅਵਭਆਸ, ਸਵਿਮ ਮੀਟਸ,  ਾਾਂ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਰਿੱਖੀਆਾਂ  ਾ ਸਕਦੀਆ ਹਿ। 

ੂ ੂ

ੂ ੌ ੇ

ੈ

ਾਂ

• CDC ਦੇ ਮੋਡਲ ਏਕੇਵਟਕ ਹੈਲਥ ਕੋਡ  ਕੋਲ  ਿਤਕ ਪੂਲਸ ਵਿਖੇ ਰੋਿ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾਾਂ ਿਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੋ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਹਿ। ਵ ੂ

 

 

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


 

 

1 ਅਸੁਰਿੱਵਖਅਤ  ਿਤਕ ਸਮੂਹਾਾਂ ਲਈ ਿਾਧ ੂਲੜਾਾਂ ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ  ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਹੋਟਲ, ਲਵ ਿੰਿ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਰੇਂਟਲ ਉਦਯੋਿਾ ਿਿੰ ਸਾਰੇ 

Cal/OSHA ਮਾਿਕਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਪਏਿੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰਦਸ਼ੇਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਰੋਿ ਵਿਯਿੰਤਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾ (ਸੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ 

ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦ ੇ ਿਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ (ਸੀਡੀਪੀਐਚ)ਦ ੇਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਹੋਏਿਾ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 

ਰੁ਼ਿਿਾਰਦਾਤਾਾਂਿਾਾਂ ਿ ਇਿਾ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦ ੇਬਦਲਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। 

ੋ ੇ ੈ ੋ ਾਂ ੂ

ਰ ਾਂ

ਾਂ

ੂ ਿੰ ਹ ਾਂ ੈ

 

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