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ਸਾਰ 

19 ਿਾਰਚ, 2020 ਿੂੂੰ, ਸਟੇਟ ਪਬਵਿਕ ਹੈਿਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੈਿੀਫੋਰਿੀਆ ਪਬਵਿਕ ਹਿੈਥ ਵਿਭਾਿ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿੇ ਇਕ ਆਦਸ਼ੇ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕ ੁੱਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੁੱਚੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਿੀਫੋਰਿੀਆ ਵਿਿਾਸੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫਿੈਣ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਿਈ ਘਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਿੋੜ 

ਸੀ। 

ਕੈਿੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਿੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਪਰਭਾਿ ਬਾਰ ੇਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵਬਿਾਰੀ ਦੀ ਸੀਿਾ ਬਹ ਤ 

ਹਿਕੀ (ਕ ਝ ਿੋਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਬਿਕ ਿ ਿੁੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ) ਤੋਂ ਿੂੰਭੀਰ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਿੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ ਝ ਸਿੂਹ, ਵਜਿ੍ਾਾਂ ਵਿਚ 65 ਸਾਿ ਜਾਾਂ 

ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਉਿਰ ਦੇ ਿੋਕ ਅਤੇ ਪਵਹਿਾਾਂ ਤੋਂ ਿੌਜੂਦ ਿੂੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਿਾਿੇ ਿੋਕ ਸ਼ਾਿਿ ਹਿ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਦਿ ਜਾਾਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀ 

ਵਬਿਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸ਼ੂਿਰ, ਹਸਪਤਾਿ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿੂੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਿੀਆਾਂ ਦੇ ਿੁੱਧ ਜੋਖਿ 'ਤੇ ਹਿ। ਸੂੰਕ੍ਰਿਣ ਦੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸੂੰਭਾਿਿਾ ਉਦੋਂ ਹ ੂੰਦੀ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੋਕ ਸੂੰਕ੍ਰਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਹ ਤ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਣੋ ਜਾਾਂ ਿਾੜੇ ਹਿਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿੂੂੰ ਕੋਈ 

ਿੁੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹਿ ਜਾਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਿੁੱਛਣ ਿਹੀਂ ਹੋਏ ਹਿ। 

ਿਹੁੱਤਿਪੂਰਿ ਸੂੰਰਚਿਾ-ਸਬੂੰਧੀ ਿਰਕਰਾਾਂ ਸਿੇਤ ਉਦਯੋਿ ਜਾਾਂ ਵਕੁੱਤਾਿ ਖੀ ਸਿਹੂਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੂੰਵਖਆ ਅਤੇ ਦਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਟੀਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਿੇਂ ਉਪਿਬਧ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਕਈਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਹੋ ਚ ੁੱਕੇ ਹਿ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਿ 

ਵਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਿ ਸੂੰਕ੍ਰਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਫੈਿਣ ਦਾ ਜੋਖਿ ਹੈ। ਇਹਿਾਾਂ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹਸਪਤਾਿ, 

ਿੂੰਬੇ-ਸਿੇਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਿ ਸਹੂਿਤਾਾਂ, ਜੇਿ੍ਾਾਂ, ਭੋਜਿ ਉਤਪਾਦਿ, ਿੋਦਾਿ, ਿੀਟ ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਿ ਪਿਾਾਂਟ, ਰੈਸਟਰੋੈਂਟ ਅਤੇ ਕਵਰਆਿੇ ਦੀਆਾਂ ਦ ਕਾਿਾਾਂ 

ਸ਼ਾਿਿ ਹਿ। 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਘਰ-ਵਿੁੱਚ-ਰਵਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਵੋਧਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤਾ ਦੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ 

ਿਈ ਹਰ ਸੂੰਭਿ ਕਦਿ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਣ। 

ਿ ੁੱਖ ਰੋਕਥਾਿ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਿਿ ਹਿ: 

✓ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਸੂੰਭਾਿੀ ਹੁੱਦ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, 

✓ ਿਰਕਰਾਾਂ (ਵਜੁੱਥੇ ਸਾਹ-ਸਬੂੰਧੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਦੀ ਿੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ/ਕਿਾਇੂੰਟਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, 

✓ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੁੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਯਿਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਿ ਕਤ ਹਣੋਾ, 

✓ ਇਿ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਿ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁੱਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਵਸਖਿਾਈ ਦੇਣਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਕਾਰਜਸਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਵਬਿਾਰੀ ਦੇ ਿਿੇਂ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਿਈ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹ ਤ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਿੋੇਿਾ 

ਅਤੇ, ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਜਿਦੀ ਦਖਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਿਣ ਿੂੂੰ ਰੋਕਣ ਿਈ ਜਿਤਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਿਾਿ 

ਕੂੰਿ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਏਿਾ। 

  



 

ਉਦਸ਼ੇ 

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਉਹਿਾਾਂ ਸੀਵਿਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਧਾਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਾਹਕ ਿਾਿ ਿ਼ਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ 

ਦੀ ਿੋੜ ਿਹੀਂ ਹ ੂੰਦੀ। ਸੀਵਿਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਿਿ ਹਿ ਜੋ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਿਤਾ ਤੋਂ ਢ ਕਿੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰਾਰ 

ਰੁੱਖਵਦਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।  ਸੀਵਿਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਟੀਅਰਾਾਂ 'ਤੇ ਖ ੁੱਿੇ੍ ਹਿ, ਪਰ ਉਹਿਾਾਂ ਿਈ ਇਸ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ 

ਵਿੁੱਚ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਸੋਧਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹੈ।  

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਟੀਅਰ ਸਵਥਤੀ ਉੱਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਅੁੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, Blueprint for a Safer Economy (ਵ਼ਿਆਦਾ 

ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਅਰਥ-ਵਿਿਸਥਾ ਿਈ ਖਰੜਾ) ਦੇਖੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ ਿਵਹਕਵਿਆਾਂ ਦੇ ਵ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੂੰਦਤ ਿਾਿਦੂੰਡ 

ਅਤੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਿਾਪਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸਥਾਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਦਾ ਪਤਾ ਿਿਾਓ। 

ਸੀਵਿਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿਾਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿਾਾਂਡਰੋਿਟੈਸ, ਡਰਾਈ ਕਿੀਿਰ, ਹੋਰ ਿਾਾਂਡਰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਆਟੋ ਵਰਪੇਅਰ ਦ ਕਾਿਾਾਂ, 

ਕਾਰ ਿਾਵਸ਼ਸ, ਿੈਂਡਸਕੇਪਰ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀਆਾਂ, ਪੇੱਟ ਿਰੂਵਿੂੰਿ (ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰਾਾਂ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ), ਅਤੇ ਡੋਿ ਿਾਵਕੂੰਿ 

(ਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣਾ) ਸ਼ਾਿਿ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਅਵਤਵਰਕਤ, ਇਹ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਉਹਿਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਿਈ ਿਾਿੂ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਿਈ ਸੇਿਾ ਦਾ 

ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਵਿੁੱਜੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਸ ਵਿਧਾਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਹਾਿੇ ਿੀ ਬਰਕਰਾਰ 

ਰੁੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਹਿਾਾਂ ਕਾਰਬੋਾਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਵਿਟੋਰੀਅਿ ਸਫਾਈ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਤਾਪ, ਹਿਾ-ਸੂੰਚਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੂੰਵਡਸ਼ਵਿੂੰਿ 

(HVAC) ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਿ ਰੂੰਿਤ ਕਰਿ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ,  ਇਿੈਕਟਰੀਸ਼ੀਅਿ, ਪਿੂੰਬਰ ਜਾਾਂ ਿਿਸਾ਼ਿ, ਹੋਰ ਿਕੈਿਕੀ ਛੋਟੇ ਿਪਾਰੀ, 

ਹੈਂਡੀਪਰਸਿ ਜਾਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦਖੇਭਾਿ ਕਰਿ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਆਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਿਿ ਹ ੂੰਦ ੇਹਿ।    

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਾਿਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੂੰਚਾਿਕਾਾਂ ਿਈ ਇਸ ਿੁੱਿ ਿੂੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪੁੱਟੇਦਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣਾ ਕੂੰਿ ਦ ਬਾਰਾ 

ਵਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿੂੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ 

ਉਪਾਅ ਿਾਿੂ ਕਰਿ ਿਈ ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਸਿਰੁੱਥ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ। 

ਿੋਟ: ਇਹ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਿੁੱਜੀ ਦੇਖਭਾਿ, ਘਰ-ਅੂੰਦਰ ਵਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਿ, ਘਰ-ਅੂੰਦਰ ਦੇਖਭਾਿ, ਅਵਸਸਵਟਡ ਵਿਵਿੂੰਿ, ਅਤੇ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਵਿੁੱਜੀ 

ਦੇਖਭਾਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਵਿਯਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਰਾਹਕ ਿਾਿ ਿ਼ਿਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹੇਯਰ ਸੈਿੂਿ, ਿਾਈ 

ਦੀਆਾਂ ਦ ਕਾਿਾਾਂ, ਿੇਿ ਸਿੂੈਿ, ਿਸਾਜ ਪਾਰਿਰ, ਐਸਥੇਟੀਵਸ਼ਅਿ, ਅਤੇ ਕੋਸਿੇਟੋਿੋਜੀ, ਕੂੰਿ ਛੇਦਣ ਿਾਿੇ ਸੈਿੂਿ, ਅਤੇ ਟੈਟੂ ਪਾਰਿਰ ਸ਼ਾਿਿ 

ਹਿ।     ਅਵਜਹੇ ਉਦਯੋਿਾਾਂ ਿਈ ਿਾਧੂ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ Industry Guidance to Reduce Risk (ਜੋਖਿ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਉਦਯੋਵਿਕ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ) ਿੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੇ ਸੂੰਵਿਧਾਵਿਕ, ਵਿਯਾਿਕ ਜਾਾਂ ਵਫਰ ਸਿੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦੌੇਬਾ਼ਿੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰੁੱਦ ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ 

ਅਸਵਕ੍ਰਅ ਕਰਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੂੰਪੂਰਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਕਾਉਂਟੀ ਵਸਹਤ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਿਿ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤੇ ਿਾ ਹੀ ਇਹ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੌਜੂਦਾ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਿਾਿ ਜ ੜੀ ਵਿਯਾਿਕ ਼ਿਰਰੂਤਾਾਂ ਦਾ ਬਦਿ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ Cal/OSHA ਦੀ ਿੋੜ।1 ਜਿਤਕ ਵਸਹਤ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼/ਸਥਾਿਕ ਆਰਡਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚਿੀਆਾਂ ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁੱਖ,ੋ ਵਕਉਂਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਜਾਰੀ 

ਹੈ। Cal/OSHA ਕੋਿ ਆਪਣੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਉੱਤੇ Cal/OSHA ਦੇ ਆਰ਼ਿੀ ਸਧਾਰਿ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ ਿਬੈਪੇਜ 

ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਹੈ। CDC ਦੀਆਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਿਕਾਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਿੁੱਚ ਅਵਤਵਰਕਤ ਿੋੜਾਾਂ ਸ਼ਾਿਿ ਹਿ। 

ਫਸੇ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਦੀ ਿੋੜੀਂਦੀ ਿਰਤੋਂ 

18 ਜੂਿ ਿੂੂੰ, CDPH ਿੇ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਦਸ਼ੇਿ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਕ ਿੈਂਬਰਾਾਂ 

ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਾਰਿਜਵਿਕ ਥਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਜਸਥਾਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਜੁੱਥੇ 

ਇਸਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਿਧ ਖਤਰਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਿ੍ਾਾਂ ਵਿਯਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ ਅਤੇ ਛਟੋਾਾਂ ਸਿੇਤ, ਸੂੰਪੂਰਣ ਿੇਰਿੇ ਇਸ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਵਿੁੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

CDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਕਾਰਕ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਿਾਅ ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਵਿਵਿਆਿਕ ਸਿਝ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ 

ਅਵਤਵਰਕਤ ਅਪਡੇਟਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਹਿ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੂੰਸ਼ਧੋਿਾਾਂ ਿਈ CDPH ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

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://covid19.ca.gov/industry-guidance/
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 ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਇੁੱਕ ਵਿਖਤੀ, ਕਾਰਜਸਥਾਿ-ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਿ ਯੋਜਿਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ 

ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰਾਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਿ ਆਕਿਿ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਹੂਿਤ 'ਤੇ ਯੋਜਿਾ ਿੂੂੰ ਿਾਿੂ ਕਰਿ 

ਿਈ ਇੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਯ ਕਤ ਕਰ।ੋ 

• CDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿੂੂੰ ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਯੋਜਿਾ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਿਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ ਿਾਿ 

ਵਿਪਟਣ ਿਈ ਇੁੱਕ ਿੀਤੀ ਸ਼ਾਿਿ ਕਰੋ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਵਿੁੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਰਕੋਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਿ ਿਈ, ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ 

ਵਿਭਾਿ ਵਜੁੱਥੇ ਇਹ ਸਹਿੂਤ ਸਵਥਤ ਹੈ, ਿਈ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਿਿਾਓ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਪਰਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਯੋਜਿਾ ਸਬੂੰਧੀ ਵਸਖਿਾਈ ਵਦਓ ਅਤੇ ਿੁੱਿਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਿਾ 

ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਓ। 

• ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਿਈ ਸ ਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਯਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ ਿਾਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਕਿੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਠੀਕ 

ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਵ਼ਿਤ ਕਰੋ। 

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਬਿਾਰੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ-ਪੜਤਾਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰਧਾਵਰਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਕਾਰਜ-ਸਬੂੰਧੀ 

ਕਾਰਕਾਾਂ ਿੇ ਸੂੰਕ੍ਰਿਣ ਦੇ ਜੋਖਿ ਵਿੁੱਚ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇਸ ਿਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਿੋੜ 

ਿ ਤਾਬਕ ਯੋਜਿਾ ਿੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। 

• ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਵਿੁੱਚ ਪਰਕੋਪ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ CDPH ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਿ ਤਾਬਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਿਾਿੂ ਕਰੋ। 

• ਵਕਸੇ ਸੂੰਕ੍ਰਵਿਤ ਿਰਕਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ (15 ਵਿੂੰਟ ਜਾਾਂ ਿਧ ਿਈ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਵ਼ਿਵਟਿ ਿਰਕਰ(ਰਾਾਂ) ਅਤੇ ਇਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਈਸੋਿੇਟ ਕਰਿ ਿਈ 

ਕਦਿ ਚ ੁੱਕ।ੋ 

• ਸਾਰੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਿਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਿਖਤ ਵਿੁੱਚ ਸਵੂਚਤ ਕਰ,ੋ ਜ ੋਕੋਵਿਡ-19 

ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਏ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਪਰਕੋਪਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਸਥਾਿਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਿੂੂੰ ਕਰੋ। AB 

685 (ਪਾਠ 84, 2020 ਦੇ ਕਿੂੂੰਿ) ਅਧੀਿ ਿਾਿਕ ਦੀਆਾਂ ਵ਼ਿੂੰਿੇਿਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 

Cal/OSHA ਤੋਂ ਵਿਸਵਤਰਤ ਿਾਿੂਕਰਿ ਅਤੇ ਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਰਪੋਰਵਟੂੰਿ ਿੋੜਾਾਂ (Enhanced Enforcement 

and Employer Reporting Requirements) ਅਤੇ CDPH ਤੋਂ AB 685 ਬਾਰੇ ਿਾਿਕ ਦੇ ਸਿਾਿ 

(Employer Questions about AB 685) ਦੇਖੋ। ਅਵਜਹਾ ਕਰਿ ਵਿੁੱਚ ਅਸਫਿ ਰਵਹਣ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 

ਕਾਰਜਸਥਾਿ ਵਬਿਾਰੀਆਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ ਵਜਸਦੇ ਕਾਰਿ ਸੂੰਚਾਿਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਥੋੜੇ੍ ਸਿੇਂ ਿਈ ਬੂੰਦ ਜਾਾਂ ਸੀਵਿਤ ਕਰਿਾ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

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://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__leginfo.legislature.ca.gov_faces_billTextClient.xhtml-3Fbill-5Fid-3D201920200AB685&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=H345TtSnj5oFsANYVGYpWlnWgImZAEDCU6e5GLVCg0A&s=kQWvajOn7GeL4LiOA03328H-q8cG98GIgkEsiFmtBaE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__leginfo.legislature.ca.gov_faces_billTextClient.xhtml-3Fbill-5Fid-3D201920200AB685&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=H345TtSnj5oFsANYVGYpWlnWgImZAEDCU6e5GLVCg0A&s=kQWvajOn7GeL4LiOA03328H-q8cG98GIgkEsiFmtBaE&e=
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


 

ਿਰਕਰ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ ਿਈ ਵਿਸ਼ ੇ

• ਕੋਵਿਡ-19, ਇਸਿੂੂੰ ਫੈਿਣ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੂੰਭੀਰ ਵਬਿਾਰੀ ਜਾਾਂ ਿੌਤ ਿਈ ਵਕਹੜੇ ਿੋਕ ਉੱਚ ਜੋਖਿ 'ਤੇ 

ਹਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

• CDC ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਪਿਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿੁੱਛਣ ਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਸਿੇਤ, ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ 

ਆਪ ਕਰਿਾ। 

• ਕੂੰਿ 'ਤੇ ਿਾ ਆਉਣ ਦੀ ਿਹੁੱਤਾ: 

o ਜੇ ਵਕਸੇ ਿਰਕਰ ਿੂੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੁੱਛਣ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ ਵਜਿੇਂ CDC ਦ ਆਰਾ ਿਰਣਤ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਬ ਖਾਰ 

ਜਾਾਂ ਕੂੰਬਣੀਆਾਂ, ਖੂੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਣਾ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਿੈਣ ਦੀ ਿ ਸ਼ਕਿ, ਥਕਾਿਟ, ਿਾਸਪੇਸ਼ੀ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੁੱਚ 

ਦਰਦ, ਵਸਰਦਰਦ, ਸਿਾਦ ਜਾਾਂ ਖ ਸ਼ਬੂ ਿਾ ਆਉਣੀ, ਿਿੇ ਵਿੁੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਾਂ ਿਿ ਰਹੀ ਿੁੱਕ, 

ਵਦਿ ਕੁੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਿਟੀ ਕਰਿੀ, ਜਾਾਂ ਦਸਤ, ਜਾਾਂ 

o ਜੇ ਵਕਸੇ ਿਰਕਰ ਦਾ ਵਿਦਾਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿਾਿ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਆਈਸੋਿੇਸ਼ਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਿਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਾਂ  

o ਜੇ, ਵਪਛਿੇ 14 ਵਦਿਾਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ, ਕੋਈ ਿਰਕਰ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਇਆ ਹੈ 

ਵਜਸਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿਾਿ ਵਿਦਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸਿੂੂੰ ਸੂੰਭਾਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰਕ੍ਰਾਿਕ ਸਿਵਝਆ 

ਵਿਆ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਜੇ ਿੀ ਆਈਸੋਿੇਸ਼ਿ ਵਿੁੱਚ ਹੈ)। 

• ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਿ-ਵਿਦਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੰਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਸਕੂਿ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਸਬੂੰਧੀ CDPH ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਿੂੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਿ-ਪਛਾਣ ਿਾਿੇ ਿਰਕਰ ਦੀ ਕੂੰਿ 'ਤੇ ਿਾਪਸੀ ਕਰਿੀ। 

• ਜੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿੁੱਛਣ ਿੂੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤਿੁੱਜੋਂ ਦੀ ਿੂੰਿ ਕਰਿੀ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਿਿਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਾਂ 

ਛਾਤੀ ਵਿੁੱਚ ਦਬਾਅ, ਭਰਿ, ਜਾਾਂ ਬ ੁੱਿ੍ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਚੇਹਰ ੇਦਾ ਿੀਿਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਿਿ ਹੈ। ਅਪਡੇਟਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ CDC ਦੇ 

ਿੈਬਪੇਜਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹਿ। 

• ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਿ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਿਹੁੱਤਾ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ 20 ਸਵਕੂੰਟਾਾਂ ਿਈ ਸਾਬਣ ਿਾਿ ਿਿਣਾ ਸ਼ਾਿਿ 

ਹੈ (ਜਾਾਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 60% ਇਥਾਿੋਿ (ਤਰਜੀਹੀ) ਜਾਾਂ 70% ਇਸੋਪਰਪੋਾਿੋਿ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਿ ਕਰਿਾ (ਜੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ 

ਵਿਿਰਾਿੀ-ਰਵਹਤ ਿਾਿੇ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਪਹ ੂੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਿਰਕਰ  CDC ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਿ ਤਾਬਕ ਵਸੂੰਕ ਜਾਾਂ ਹੁੱਥ 

ਧੋਣ ਿਾਿੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ)। ਕਦੇ ਿੀ ਿੇਥਾਿੋਿ ਿਾਿੇ ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਬੁੱਵਚਆਾਂ 

ਅਤੇ ਬਾਿਗਾਾਂ ਦੋਹਾਾਂ ਿਈ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੈਿਾਪਣ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

• ਕੂੰਿ 'ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੂੰਿ 'ਤੇ ਿਾ ਹਣੋ ਸਿੇਂ, ਦੋਹਾਾਂ ਸਵਿਆਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਹੁੱਤਿ (ਹੇਠਾਾਂ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਸੈਕਸ਼ਿ ਦੇਖੋ)। 

• ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਦਾ ਉਵਚਤ ਇਸਤੇਿਾਿ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਵਿਿਿਵਿਖਤ ਸ਼ਾਿਿ ਹੈ: 

o ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ, ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਰੁੱਵਖਆਤਿਕ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਿਹੀਂ ਹਿ। 

o ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਿੋੜ ਦੀਆਾਂ ਬਦਿ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

o ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਿਾਿ ਿੁੱਕ ਅਤੇ ਿੂੂੰਹ ਢਵਕਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਇਸਿੂੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੱਥਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਧੋਣਾ ਜਾਾਂ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਅੁੱਖਾਾਂ, ਿੁੱਕ, ਅਤੇ ਿੂੂੰਹ ਿੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।  

o ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਸਾਾਂਝੇ ਿਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਸ਼ਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਤੇ ਜਾਾਂ ਸ ੁੱਟ ਵਦੁੱਤੇ ਜਾਣੇ 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/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/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


 

• ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਿ ਕਰਿ ਬਾਰੇ CDPH ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰੇਦਸ਼ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਉਿ੍ਾਾਂ 

ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾ਼ਿਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਪਵਹਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿੀ, ਅਤੇ ਿਾਿ ਹੀ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ, ਕਾਰਜ ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਯਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾ਼ਿਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ ੋਿੌਕਰੀਦਾਤਾ ਿੇ ਫੇਸ 

ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਦੇ ਇਸਤੇਿਾਿ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਹਿ। ਵਸਖਿਾਈ ਵਿੁੱਚ ਿਾਿਕ ਦੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ 

ਿੀ ਸ਼ਾਿਿ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੋਕਾਾਂ ਿਾਿ ਵਿਪਵਟਆ ਜਾਏਿਾ ਵਜਿ੍ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ 

ਪਵਹਣਿ ਤੋਂ ਛੂਟ ਵਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

• ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਹੂਿਤ ਵਿਖ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸ ਤੂੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ, ਅਸਥਾਈ, ਜਾਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 

ਰੋਕਥਾਿ ਿੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਚੂੰਿੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਵਸਖਿਾਈ ਵਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਕੋਿ ਼ਿਰੂਰੀ ਸਪਿਾਈਆਾਂ ਅਤੇ PPE ਹਿ।  

ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਪਿਾਈ ਕਰਿ ਿਾਿੇ ਸੂੰਿਠਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਇਿ੍ਾਾਂ ਵ਼ਿੂੰਿੇਿਾਰੀਆਾਂ 

ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

• ਿੈਤਵਿਕ ਛ ੁੱਟੀ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਿਾਭਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਿ੍ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉਸਿਈ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਰਵਹਣਾ ਵਿੁੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਿ ਬਣਾਉਣਿੇ।  ਕੋਵਿਡ-19 ਿਈ ਵਬਿਾਰੀ ਦੀ ਛ ੁੱਟੀ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ 

ਦਾ ਿ ਆਿ਼ਿਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਾਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਿਰਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ  Families 

First Coronavirus Response Act ਦੇ ਤਵਹਤ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਵਬਿਾਰੀ ਦੀ ਛ ੁੱਟੀ ਸਬੂੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰ ਸ਼ਾਿਿ 

ਹਿ। 

• ਵਜਹੜੇ ਿਕੈਿਕੀ ਛੋਟੇ ਿਪਾਰੀ ਪਿੂੰਵਬੂੰਿ ਿੇਂਟਸ ਜਾਾਂ ਿਿਕੇ ਦੀਆਾਂ ਿੋਰੀਆਾਂ, HVAC ਐਿ਼ਿਾਸਟ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਵਕਸਿ 

ਦੇ ਐਿ਼ਿਾਸਟ ਪੁੱਵਖਆਾਂ ਦੇ ਿੇੜੇ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਼ਿਰੂਰ ਸੂਚਿਾ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ, ਜੇ ਸੂੰਕ੍ਰਵਿਕ 

ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਇਿਾਰਤ ਵਿੁੱਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਐਿ਼ਿਾਸਟ ਦੀ ਹਿਾ ਵਿੁੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿਾਇਰਸ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।    

• ਵਜਹੜੇ ਿਕੈਿਕੀ ਛੋਟੇ ਿਪਾਰੀ ਿੂੰਦੇ ਿਾਿੇ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਿਿਵਕਆਾਂ, ਅਤੇ ਕਸਟਵਡਅਿ ਜਾਾਂ ਜੈਿਟੋਵਰਅਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੰਿ 

ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਼ਿਰੂਰ ਸੂਚਿਾ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਿੇ ਕ ਝ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਿਿ ਵਿੁੱਚ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿਾਇਰਸ ਵਿਵਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਵਿਯੂੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਅਤ ੇਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ 

• ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਿ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣ ਿਾਿੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੈਂਡਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਾਾਂ ਹੋਰਿਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਉਿ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਵਸ਼ਫਟ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ 'ਤੇ ਤਾਪਿਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿੁੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਹਏੋਿੀ। ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਾਪਿਾਿ/ਿੁੱਛਣ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਕਰਿ ਿਾਿਾ ਵਿਅਕਤੀ ਿਧ ਤੋਂ ਿਧ ਹੁੱਦ ਤਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਕਰੀਬੀ ਸੂੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੇ।  

• ਜੇ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਸੈਿਫ-ਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇੁੱਥੇ ਸਥਾਪਿਾ ਵਿੁੱਚ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਈ ਇੁੱਕ ਢ ਕਿਾਾਂ ਵਿਕਿਪ 

ਹੈ, ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਫਟ ਿਈ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ  

CDC ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ, ਵਜਿੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਿਚਾਰੀ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ ਿਈ ਵਿਸ਼ ੇਵਿੁੱਚ ਿਰਵਣਤ 

ਹ।ੈ 

• ਉਿ੍ਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਰਵਹਣ ਿਈ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਵਬਿਾਰ ਹਿ ਜਾਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੁੱਛਣਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਦਖਾ 

ਰਹੇ ਹਿ। 

• ਿਾਿਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਰ ੇਿੋੜੀਂਦੇ ਰੁੱਵਖਆਤਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਿੋੜ ਿ ਤਾਬਕ ਅੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਅਤੇ 

ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ ਸਿੇਤ, ਪਰਦਾਿ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਿਾਿ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

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.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
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
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


 

• ਿਾਿਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਜਾਾਂ ਹੈਂਡ ਸਵੈਿਟਾਈ਼ਿਰ ਦ ੇਇਸਤਿੇਾਿ ਦੀ ਥਾਾਂ 'ਤ ੇਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿੁੱਚ ਿਰਤਕੇ-ਸ ੁੱਟਣ-

ਯੋਿ ਦਸਤਾਵਿਆਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਿ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜੁੱਥੇ ਇਹ ਿਦਦਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਵਿਸਾਿ ਦੇ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਈ ਜ ੋਿੁੱਛਣਾਾਂ ਿਾਸਤ ੇ ਦੂਵਜਆਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਵਿੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜਾਾਂ ਸਾਾਂਝ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਆਈਟਿਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਿ ਹਿ। 

• ਵਜਿ੍ਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਈ ਿਿਾਤਾਰ ਿਵਹਿਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਵਹਕਰਿੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਰਵਹਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ 

ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿਈ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਬਵੈਰਅਰ (ਵਜਿੇਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਿਡ ਜਾਾਂ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਐਿਕਾਾਂ) 

ਪਵਹਣਿਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ੇਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿਾਿ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਵਬਤਾਉਣ ਿਾਿੇ ਸਿੇਂ ਿੂੂੰ 

ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਪਿੂੰਵਬੂੰਿ ਿੇਂਟਸ ਅਤੇ ਛੁੱਤ ਦੇ HVAC ਐਿ਼ਿਾਸਟ, ਜਾਾਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿਾਰਤਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹੋਰ ਵਕਸਿ ਦੇ ਐਿ਼ਿਾਸਟ 

ਪੁੱਵਖਆਾਂ ਦੇ ਿੇੜੇ ਕੂੰਿ ਕਰ ਰਹ ੇਿਕੈਿਕੀ ਛੋਟੇ ਿਪਾਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਇੁੱਕ ਫੇਸ ਸ਼ੀਿਡ ਅਤੇ NIOSH ਦ ਆਰਾ ਿਿ਼ਿੂਰ ਇੁੱਕ 

ਪਰਟੀਕੂਿੇਟ ਰੇਸਵਪਰੇਟਰ ਼ਿਰੂਰ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਜੇ 

ਰੇਸਵਪਰੇਟਰ ਉਪਿਬਧ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਇੁੱਕ ASTM-ਰੇਵਟਡ ਸਰਵਜਕਿ ਿਾਸਕ ਿਰਤਣਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

• ਿੂੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਿਾਿੀਆਾਂ ਉੱਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਿਕੈਿਕੀ ਛੋਟੇ ਿਪਾਰੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਇੁੱਕ ਫੇਸ ਸ਼ੀਿਡ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਅਪਹ ੂੰਚ 

ਫੇਸ ਕਿਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਰਤਣਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ।   ਜੇ ਕੂੰਿ ਕਰਕੇ ਹਿਾ ਵਿੁੱਚ ਿੂੰਦੇ ਿਾਿੇ 

ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਵਿੁੱਕੀਆਾਂ ਬੂੂੰਦਾਾਂ ਫਿੈ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸੀਿਰੇਜ ਦੀ ਿਾਿੀ ਦਾ ਿਿ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ), ਤਾਾਂ 

NIOSH ਦ ਆਰਾ ਿਿ਼ਿੂਰ ਇੁੱਕ ਪਰਟੀਕੂਿੇਟ ਰੇਸਵਪਰੇਟਰ, ਜੇ ਉਪਿਬਧ ਹੈ, ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ।   

• ਿਾਿਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਉਵਚਤ ਉਪਾਅ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਜਿਤਾ ਿੂੂੰ ਸੂੰਬੋਵਧਤ ਐਿਾਿ, ਰਣਿੀਤਕ ਅਤੇ ਿਧ 

ਵਦਖਣ ਿਾਿੇ ਸਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਵਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਿਾਿੇ ਸਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਸੂੰਕੇਤ ਿਿਾਉਣਾ ਸ਼ਾਿਿ, ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਜਿਤਾ ਿੂੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਵਕ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿਈ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿ ਪਵਹਣਿਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੀ ਉਹ ਖਾ ਜਾਾਂ ਪੀ 

ਿਹੀਂ ਰਹੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੁੱਖਣੀ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 20 ਸਵਕੂੰਟ ਿਈ ਸਾਬਣ 

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਾਿ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਿੂੂੰਹ ਿੂੂੰ ਿਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

ਹਿਾਦਾਰੀ, ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਰਿੋਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਿ ਪਰਟੋਕੋਿੋ 

• ਵਜੁੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਪੋਰਟੇਬਿ ਉੱਚ-ਕ ਸ਼ਿਤਾ ਿਾਿੇ ਏਅਰ ਕਿੀਿਰ ਿਿਾਓ, ਇਿਾਰਤ ਦੇ ਏਅਰ ਵਫਿਟਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂੰਭਾਿੀ 

ਉੱਚਤਿ ਕ ਸ਼ਿ ਵਫਿਟਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਅਪਿਰੇਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਿਾਵਿਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਥਾਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਅਤੇ 

ਹਿਾਦਾਰੀ ਿਧਾਉਣ ਿਈ ਹੋਰ ਸਧੋਾਾਂ ਕਰੋ। 

• ਇਿਡੋਰ ਹਿਾ ਦੀ ਕਿਾਿਟੀ ਅਤ ੇਇਿਡੋਰ ਸੈਵਟੂੰਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹਿਾ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਾਂ ਵਬਿਾਰੀਆਾਂ ਿਈ ਹਿਾਦਾਰੀ 

ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਅਪਡੇਟਸ ਿਈ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ 'ਤੇ CDPH ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 

• ਵ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਿਾਿੇ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਰਸੈਪਸ਼ਿ ਖੇਤਰ, ਉਡੀਕ ਕਿਰੇ ਅਤੇ ਿਾਬੀਆਾਂ, ਿੂਹਰਿੇ ਡੈਸਕ ਦੇ 

ਚੈਕ-ਇਿ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਿ ਕਿਵਰਆਾਂ ਅਤੇ ਿੂੰਚ ਿਈ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਪੌੜ੍ੀਆਾਂ, ਸਟੇਅਰਿੈਿ, ਅਤੇ ਹੁੱਥ ਿਾਿੇ 

ਜੂੰਿਵਿਆਾਂ ਸਿੇਤ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸਾਰਾ ਵਦਿ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। 

ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਿਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਵਿਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕ੍ਰਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਟਰਵਿਿਿ, ਕਾਉਂਟਰਾਾਂ, ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਦੇ 

ਹੈਂਡਿਾਾਂ, ਿਾਈਟ ਦੇ ਸਵਿੁੱਚਾਾਂ, ਫੋਿਾਾਂ, ਟਾਇਿਟਾਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਾਂ ਸਹੂਿਤਾਾਂ ਿੂੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰੋ। 

• ਸਾਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣ ਿੂੂੰ ਹਰੇਕ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਿੂੂੰ ਵਕਸੇ ਿਿੇਂ ਿਰਾਹਕ ਜਾਾਂ ਿਰਕਰ ਿੂੂੰ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਯਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰੋ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਟਾਈਿ ਕਿੋਕਸ, ਿੈਂਡਿਾਈਿ ਫੋਿ, 

ਹੈਂਡਿ, ਹੋ਼ਿ, ਸਪਰੇ ਿੋ਼ਿਿਾਾਂ, ਿਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਡਰਾਇਅਰ, ਕੋਈ ਿਸ਼ੀਿਰੀ ਜਾਾਂ ਸੂੰਧ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਿਿ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹਿਾਾਂ ਤਕ ਸੀਵਿਤ ਿਹੀਂ। 

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


 

• ਫੋਿ, ਟੈਬਿੇਟ, ਿੈਪਟੌਪ, ਡੈਸਕ, ਪੈੱਿ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੰਿ ਦੀਆਾਂ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ, ਵਜੁੱਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

ਕਦੇ ਿੀ PPE ਿੂੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਿਾ ਕਰੋ। 

• ਸਾਰੇ ਿੂੰਦੇ ਵਿਿਿ ਇੁੱਕ ਢਕੇ ਹੋਏ, ਛੇਕ-ਰਵਹਤ ਕੂੰਟੇਿਰ ਵਿੁੱਚ ਰੁੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਿਾਿ 'ਤੇ ਧੋਤੇ 

ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ CDC ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਿ ਤਾਬਕ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਚੂੰਿੀ ਚਰ੍ਾਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ 

ਸਾਰੇ ਵਿਿਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਤਕ, ਇੁੱਕ ਬੂੰਦ ਅਿਿਾਰੀ ਜਾਾਂ ਢਕੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਸ਼ਿੈਫਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਕੋਿ ਉਵਚਤ ਸ ਰੁੱਵਖਆਤਿਕ ਉਪਕਰਣ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਫਟ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਵਭਆਸਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾਿੂ ਕਰਿ ਿਈ ਸਿਾਾਂ ਵਦਓ। ਿਰਕਰਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਿੌਕਰੀ ਦੀਆਾਂ ਵ਼ਿੂੰਿੇਿਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਿ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦ ੇਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।  

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸੈਵਿਟਰੀ ਸ ਵਿਧਾਿਾਾਂ ਹਰ ਸਿੇਂ ਚਾਿੂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੁੱਚ ਹਿ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੋੜ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ 

ਅਵਤਵਰਕਤ ਸਾਬਣ, ਪੇਪਰ ਟਾਉਿ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਈ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇੁੱਕੋ ਸਿੇਂ 'ਤੇ 

ਰੈਸਟਰੂਿ ਿਰਤਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਿ ਿਈ, ਵਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਰਾਿ-ਸਵਿਆਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਿ, ਤਾਾਂ ਵਜੁੱਥੇ 

ਿ ਿਵਕਿ ਹੋਿੇ, ਿਾਧੂ ਸਵੈਿਟਰੀ ਸ ਵਿਧਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। 

• ਿੀਵਜਓਵਿਰੇਸ ਰੋਿ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਿ ਜ ੜੇ ਹੋਰ ਰੋਿਾਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿ ਿੂੂੰ ਘਟੋ-ਘੁੱਟ ਕਰਿ ਿਈ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਉਣ ਿਈ  ਕਦਿ ਚ ੁੱਕੋ  ਵਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਿੂੰਿੇ ਸਿੇਂ ਤੁੱਕ ਫੈਵਸਵਿਟੀ ਦੇ 

ਬੂੰਦ ਰਵਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਿਈ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਹਿ। 

• ਕਾਰਜ-ਸਥਾਿ ਅਤੇ ਿਾਬੀਆਾਂ ਸਿਤੇ ਆਿ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਬ ਵਿਆਦੀ ਸੂੰਕ੍ਰਿਣ ਰੋਕਥਾਿ ਉਪਾਿਾਾਂ ਉੱਤੇ ਼ਿੋਰ ਦੇ ਰਹੇ 

ਸੂੰਕੇਤ ਿਿਾਓ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਰਸੇਟਰੂਿ ਵਿੁੱਚ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਿਾਿੇ ਵਚੂੰਿ੍ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਿਿ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

• ਕੀਟਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਿ ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਿੂੂੰ ਚ ਣਦੇ ਸਿੇਂ, ਿਾਤਾਿਰਣ-ਸਬੂੰਧੀ ਰੁੱਵਖਆ ਏਜੂੰਸੀ (EPA)-ਪਰਿਾਵਣਤ ਸੂਚੀ ਤੇ ਵਦੁੱਤੇ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਖਿਾਫ ਿਰਤਣ ਿਈ ਪਰਿਾਵਣਤ ਉਤਪਾਦ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ। 

ਵਿਕਵਸਤ ਹ ੂੰਦੇ ਿਾਇਰਿ ਰੋਿ-ਜਿਕਾਾਂ ਦੇ ਵਖਿਾਫ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿੇਬਿ ਿਾਿੇ ਕੀਟਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਿਰਤੋ, ਪਤਿੇ ਘਰੇਿੂ 

ਬਿੀਚ ਘੋਿ (5 ਿੁੱਡੇ ਚਿਚੇ ਪਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿੈਿਿ ਿਈ), ਜਾਾਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 70% ਅਿਕੋਹਿ ਿਾਿੇ ਅਿਕੋਹਿ ਘੋਿ 

ਿਰਤੋ ਜੋ ਸਤ੍ਾ ਿਈ ਢ ਕਿੇਂ ਹਿ। ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰਸਾਇਵਣਕ ਖਤਵਰਆਾਂ, ਵਿਰਿਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ, ਿੈਂਟੀਿੇਸ਼ਿ ਿੋੜਾਾਂ, 

ਅਤੇ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਿਈ Cal/OSHA ਿੋੜਾਾਂ ਿਈ ਵਸਖਿਾਈ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। ਕਿੀਿਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕੀਟਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਕਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਿਰਤਣ ਿਾਿੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਈ ਦਸਤਾਿੇ ਪਵਹਣਿਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ਰੁੱਵਖਆਤਿਕ ਉਪਕਰਣ ਪਵਹਣਿਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹਏੋਿਾ ਵਜਿੇਂ 

ਵਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿ ਤਾਬਕ ਿੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਿੀਫੋਰਿੀਆ ਦ ੇਜਿਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਦ ਆਰਾ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ 

ਕੀਤੀਆਾਂਦਿਾ-ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਸਫਾਈ ਤਕਿੀਕਾਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਹਿਾਦਾਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ। 

• ਵਜਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਫਰਸ਼ ਿੂੂੰ ਝਾੜੂ ਿਾਰਣ ਜਾਾਂ ਰੋਿਾਣੂਆਾਂ ਿੂੂੰ ਹਿਾ ਵਿੁੱਚ ਫੈਿਾਉਣ ਿਾਿੇ ਹੋਰਿਾਾਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਦ ਆਰਾ 

ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਫ ਿਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਸਥਾਿ ਵਿੁੱਚ ਿੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਿੋਕਾਾਂ ਿੇ ਢ ਕਿੀਂ PPE ਿਾ ਪਾਈ ਹਏੋ। ਵਜੁੱਥੇ 

ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, HEPA ਵਫਿਟਰ ਿਾਿਾ ਿੈਕਊਿ ਇਸਤੇਿਾਿ ਕਰੋ। 

 

 

 

 

 

 

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/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.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.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਰਦਸ਼ੇਿ 

• ਚਤੇਾਿਿੀ: ਕਵੋਿਡ-19 ਿੂੂੰ ਫੈਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਵਸਰਫ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।  

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਉਪਾਅ ਿਾਿੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਿਭਾਜਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਦਰਸ਼ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਿ ਸ਼ਾਿਿ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਿਈ ਵਕ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਕੁੱਥੇ ਖੜੇ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ 

'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਿ ਿਿਾਉਣਾ, ਰੂੰਿ ਿਾਿੀ ਟੇਪ ਿਿਾਉਣਾ, ਜਾਾਂ ਸੂੰਕੇਤ ਬਣਾਉਣਾ)। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਘਾੜ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਕਰਿ ਿਈ, ਿਰਾਹਕ ਸੇਿਾ ਡੈਸਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਜੁੱਥੇ 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਿਹੀਂ ਰੁੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੇਕਸੀਿਿਾਸ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਰ ਕਾਿਟਾਾਂ ਵਜਹੇ ਉਪਾਿਾਾਂ ਦਾ 

ਇਸਤੇਿਾਿ ਕਰੋ।  

• ਿਰਕਰ ਜੋ ਅਵਜਹੇ ਸੂੰਸ਼ੋਵਧਤ ਵਡਊਟੀ ਵਿਕਿਪਾਾਂ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰਦੇ ਹਿ ਜੋ ਉਿ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਿਾਾਂ 

ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਕਰਿ, ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ (ਵਜਿੇਂ, 

ਇਿਿੈਂਟਰੀ ਿੂੂੰ ਪਰਬੂੰਵਧਤ ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ ਟੈਿੀਫੋਿ ਰਾਹੀਂ ਕੂੰਿ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ਾਸਵਿਕ ਿੋੜਾਾਂ ਿੂੂੰ ਪਰਬੂੰਵਧਤ ਕਰਿਾ)। 

• ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਈ ਿ ਿਵਕਿ ਅਤੇ ਢ ਕਿਾਾਂ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਿਾਾਂ ਤੈਅ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਿ ਿਦਦ ਿਈ ਅਪੋਇੂੰਟਿੇਂਟ ਵਸਸਟਿ 

ਿਾਿੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਦਾ ਆਪ ਆਉਣਾ ਘਟਾਓ। ਵਰਸੇਪਸ਼ਿ ਜਾਾਂ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱਚ ਭੀੜ-ਭੜਕੇ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ 

ਿਈ ਅਪੋਇੂੰਟਿੇਂਟਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿੁੱਖਰੇ-ਿੁੱਖਰੇ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।  

• ਿਾਈਿ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰ ੋਵਜਸ ਿਾਿ ਪੈਦਿ ਤ ਰਿ ਿਾਿੇ ਿੋਕਾਾਂ ਵਿੁੱਚ 

ਅਵੜੁੱਕਾ ਪੈਦਾ ਿਹੀਂ ਹ ੂੰਦਾ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਭੂੰਿ ਿਹੀਂ ਹ ੂੰਦੀਆਾਂ। ਕੋਈ ਿੀ ਖੇਤਰ ਵਜੁੱਥੇ 

ਿਰਾਹਕ ਜਾਾਂ ਿਰਕਰ ਿਾਈਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ, ਿੂੂੰ ਢ ਕਿੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਿਾਿ ਵਚੂੰਵਿ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਵਸਵਿਟੀਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਬਦਿਿੇਂ ਦਾਖ਼ਿੇਂ  ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ 

ਇਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਿੇ ਅਤੇ ਆਦਸ਼ੇ-ਪੂਰਿ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿਈ ਵਡਜੀਟਿ ਵਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਸ਼ਾਿਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਵਜੁੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਰਣਿੀਤੀਆਾਂ ਿਾਿੂ ਕਰੋ ਜੋ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਉਹਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਾਾਂ ਅੂੰਦਰ ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਾਂ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਵਹਣ ਿਈ ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਇਸ ਵਿੁੱਚ “ਪੂਰਿ ਸੂੰਪਰਕ-ਰਵਹਤ” ਵਪਕ-ਅੁੱਪ ਜਾਾਂ 

ਵਡਿੀਿਰੀ ਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਰਬਸਾਈਡ ਭ ਿਤਾਿ ਸ਼ਾਿਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਛੁੱਡਣ ਿਾਿੇ ਜਾਾਂ ਿੈਣ ਿਾਿੇ ਸਥਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਵ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਿਾਿੀਆਾਂ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਯਤ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਕਾਇਿ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਪੈਦਿ ਤ ਰਿ ਿਾਿੇ ਿੋਕਾਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਿਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਵਿਯਤ ਕੀਤੇ ਪਰਿੇਸ਼-ਦ ਆਰ ਅਤੇ ਿੁੱਖਰੇ ਵਿਕਾਸ-ਦ ਆਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ ੁੱਿ੍ਦੇ ਅਤੇ ਬੂੰਦ 

ਿਹੀਂ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਵਜੁੱਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਖ ੁੱਿੇ੍ ਛੁੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਿਰਕਰ ਦੇ ਓਿਰਿੈਪ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਰੋਟੋਕੋਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਿਈ, 

ਤਿਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਘੂੰਟੇ ਦੇ ਕਾਇਵਦਆਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਵਿੁੱਚ, ਵਸ਼ਫਟਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਵਿਆਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖੋ, ਕੂੰਿ ਦੀਆਾਂ 

ਸਿਾਾਂ-ਸੂਚੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿੂੰਡੋ ਜਾਾਂ ਿਾਰੀ ਵਸਰ ਰੁੱਖੋ, ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਿ-ਸਵਿਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਵਿਆਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖੋ। 

• ਵਰਸੈਪਸ਼ਿ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰਾਾਂ, ਿਾਬੀਆਾਂ, ਕਾਰਜ-ਸਥਾਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਿ-ਕਿਵਰਆਾਂ ਿੂੂੰ, ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, 

ਦ ਬਾਰਾ ਰੂਪ ਵਦਓ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੁੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਿੋਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿੁੱਧ ਭੀੜ ਿਾਿੇ ਸਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਇਕੁੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਿਾ ਵਦਓ ਵਜਿੇਂ ਬਾਥਰੂਿ, ਹਾਿਿੇਅ, ਿਾਾਂਘੇ, 

ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਟਰਵਿਿਿ, ਆਵਦ। 



 

• ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਤਾਾਂ ਪੈਦਿ ਤ ਰਿ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਿਈ ਵਦਸ਼ਾਤਿਕ ਹਾਿਿੇਅ ਅਤੇ ਪੈਸੇਜਿੇਅ ਵਿਰਧਾਵਰਤ ਕਰੋ, 

ਤਾਾਂ ਜੋ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿੇਵੜਓਂ ਿੂੰਘਣ ਿੂੂੰ ਰਵੋਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਿਾ ਕਰਿ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿਰੀਵਟੂੰਿ ਜਾਾਂ ਹੋਰਿਾਾਂ ਵਿਿਹਾਰਾਾਂ ਦਾ 

ਇਸਤੇਿਾਿ ਿਾ ਕਰਿ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਿ। 

• ਵਜੁੱਥੇ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਾਿ ਫੋਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਿੈਵਬਿਾਰ ਰਾਹੀਂ ਿੀਵਟੂੰਿਾਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸੂੰਭਿ ਿਾ ਹੋਿੇ, ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਿਾਿ ਿੀਵਟੂੰਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਿਾਯੋਵਜਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੈਵਸਵਿਟੀਆਾਂ ਵਿਖੇ 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਿਈ ਛੋਟੀਆਾਂ-ਛੋਟੀਆਾਂ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਿੀਵਟੂੰਿਾਾਂ ਕਰੋ। 

• ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਿਣ ਿੂੂੰ ਸੀਵਿਤ ਕਰਿ ਿਈ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦਾ ਵਿਭਾਜਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਬੂੰਦ ਖੇਤਰਾਾਂ 

ਵਿੁੱਚ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂੰਵਖਆ ਉੱਤੇ ਿਾਧੂ ਸੀਿਾਿਾਾਂ ਿਿਾਓ।   

• ਬੈਵਰਅਰਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਿ ਕਰਕੇ, ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿੁੱਖ ਕਰਿ ਿਈ ਿ਼ੇਿਾਾਂ/ਕ ਰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਦਰਵਿਆਿ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਿਧਾ ਕੇ, ਇਹ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਿਰਕਰ ਵਿਸ਼ਰਾਿ-ਕਿਵਰਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਵਜੁੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਏ, ਸ਼ਡੇ 

ਕਿਵਰੂੰਿ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬੂੰਦੋਬਸਤਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਿ ਖਤੇਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇ

ਹਿ। ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਰਾਿ ਸਿੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਿ ਇਕੁੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਿਾਿ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ 

ਦੂਰੀ ਅੂੰਦਰ ਬਿੈਰ ਿਾਸਕ ਪਵਹਣੇ ਕ ਝ ਖਾਾਂਦੇ ਜਾਾਂ ਪੀਂਦੇ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਿਈ ਿਾਧ ੂਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਿਈ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਿਪਾਰਕ, ਜਾਾਂ ਜਿਤਕ ਇਿਾਰਤਾਾਂ 'ਤ ੇਦਾਖ਼ਿ ਹਣੋ ਦੀ 

ਿੋੜ ਹ ੂੰਦੀ ਹ ੈ

• ਵਜਹੜੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਈ ਆਪਣਾ ਕੂੰਿ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਿਾਸਤੇ ਵਿੁੱਜੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿਪਾਰਕ ਜਾਾਂ ਜਿਤਕ ਇਿਾਰਤਾਾਂ ਵਿੁੱਚ 

ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਿੁੱਜੀ ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾਿਕ ਦ ਆਰਾ 

ਿੋੜ ਿ ਤਾਬਕ ਦ ਬਾਰਾ-ਭਵਰਆ ਅਤੇ ਦ ਬਾਰਾ-ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿਰਾਹਕ ਿਾਿ ਅਿਾਊਂ ਹੀ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੁੱਚ ਅਪੌਇੂੰਟਿੇਂਟ ਤੋਂ ਇੁੱਕ ਵਦਿ ਪਵਹਿਾਾਂ, ਅਪੌਇੂੰਟਿੇਂਟ ਦੀ 

ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਿਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ ੁੱਛਣ ਿਈ ਵਕ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੁੱਸ ਜਾਾਂ ਸਾਈਟ-ਉੱਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ-ਿਰਿ ਵਿੁੱਚੋਂ 

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਿੁੱਛਣਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਦਖਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਬਿਾਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਵਬਿਾਰ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਕੀ ਪਵਰਸਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ 

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਬਿਾਰ ਰਵਹ ਚ ੁੱਕੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਿਰਾਹਕ ਇਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਵਕਸੇ 

ਿੀ ਸਿਾਿ ਿਈ ਹਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਜਿਾਬ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਪੋਇੂੰਟਿੇਂਟ ਿੂੂੰ ਭਵਿੁੱਖ ਵਿੁੱਚ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 10 ਤੋਂ14 ਵਦਿਾਾਂ ਬਾਅਦ 

ਦ ਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰੋ। 

• ਐਡਿਾਾਂਸ ਕਾਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਅਪੌਇੂੰਟਿੇਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਿਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਇਿਾਰਤ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਹ ੋਰਹੇ ਿਰਕਰ ਤੋਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ 

ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਿਹੁੱਤਿ ਉੱਤ ੇ਼ਿੋਰ ਵਦਓ। 

• ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਾਂ ਸੂੰਵਦਿਧ ਵਚੂੰਤਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਿਈ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਸਾਈਟ-ਉੱਤੇ ਪਹ ੂੰਚਵਦਆਾਂ ਹੀ, ਉਹਿਾਾਂ 

ਿਿੋਂ  ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਈ ਸਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿੁੱਿ ਕਰਿ ਦੇ ਿਸਵਿਆਾਂ ਿਾਿਾ ਇੁੱਕ ਵਕਵਰਆ ਿਰਕਫਿੋ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰੋ। 

ਿਰਕਫਿੋ ਵਿੁੱਚ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰਧਾਰਿ ਕਰਿ ਿਈ ਿਚਕਸ਼ੀਿਤਾ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਕੀ, ਕੀ ਉਹ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਇਿਾਰਤ ਵਿੁੱਚ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਢੂੰਿ ਿਾਿ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

• ਜਦੋਂ ਿਰਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਤਵਰਆਾਂ ਿਾਿ ਸਬੂੰਧਤ ਕੂੰਿ ਦੀਆਾਂ ਅਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਜਾਾਂ ਿੈਰ-ਵਸਹਤਿੂੰਦ ਸਵਥਤੀਆਾਂ 

ਕਾਰਿ, ਵਕਸੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਇਿਾਰਤ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣ ਿਈ ਵਝਜਕਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ “ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਸਟਾਪ” 



 

ਬ ਿਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਵਦਓ। ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂਪਰਿਾਈ਼ਿਰ ਿੂੂੰ ਬ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਜੇ ਿ ਿਵਕਿ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ, ਵਕਹੜਾ ਕੂੰਿ ਤ ਰੂੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਵਕਹੜੀਆਾਂ 

ਉਵਚਤ ਸਾਿਧਾਿੀਆਾਂ ਿੈਣੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਿ। ਹਾਿਾਤਾਾਂ ਦਾ ਿ ਿਾਾਂਕਣ ਕਰਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਿਹੀਂ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਾਂ ਸੂਪਰਿਾਈ਼ਿਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ 

ਿਾਿ ਿਰਕਰ ਅੂੰਵਤਿ ਫੈਸਿਾ ਿੈਣ ਿਈ ਦਬਾਅ ਿਵਹਸੂਸ ਿਾ ਕਰਿ।   ਿਰਕਰ ਬਦਿੇ ਜਾਾਂ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ 

ਡਰ ਦੇ ਵਬਿਾਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਿਾ ਿੈਣ ਦ ੇਯੋਿ ਿੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਿ। 

• ਵਜੁੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਅਵਜਹੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਈ ਉਘਾੜ ਸੀਵਿਤ ਕਰੋ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਿਈ ਿਰਚ ਅਿ ਿਰਾਹਕ ਸਿੇਾ ਸਿਰਥਿ ਜਾਾਂ 

ਸੇਿਾ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਿਾਿੂ ਕਰਕੇ ਵਿੁੱਜੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਿਾਰਤਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਫੋਿ ਦ ਆਰਾ 

ਸਿਾਹ-ਿਸ਼ਿਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੈ-ਸਥਾਪਿਾ/ਿ ਰੂੰਿਤ ਰਣਿੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਹਦਾਇਤੀ ਿੀਡੀਓ਼ਿ, ਜ ੇਸੂੰਭਿ 

ਹੈ, ਦ ਆਰਾ ਸਿਰਥਿ ਸ਼ਾਿਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਜਦੋਂ ਵਿੁੱਜੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿੁੱਚ ਕੂੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿੁੱਜੀ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ-

ਘੁੱਟ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਿਪਾਰਕ ਜਾਾਂ ਜਿਤਕ ਇਿਾਰਤਾਾਂ ਵਿੁੱਚ, ਿਰਕਰ ਿੂੂੰ ਫੈਵਸਵਿਟੀ ਦੇ ਿਾਿ ਆਪਣਾ 

ਪਰਸਪਰ-ਪਰਭਾਿ ਸੀਵਿਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵਜੁੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਸਤਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਜੁੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਵਜਹੜੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰ ਦ ਆਰਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੇਿਾ 

ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੁੱਚ ਰੋਿਾਣੂ ਿਾਸ਼ਿ ਿਾਈਪਸ ਦੇ ਿਾਿ ਸਾਫ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸੇਿਾ ਬ ਿਾਵਿਆਾਂ ਿਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਾਂ ਿੋੜ ਅਿ ਸਾਰ, ਸ ਰੁੱਵਖਆਤਿਕ ਸਾਿਾਿ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਿ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਉੱਤੇ ਿਰਚ ਅਿ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਦਾ 

ਆਯੋਜਿ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੂੰਦਰੂਿੀ ਸੂੰਚਾਰ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰੋ ਵਜਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਿਯਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਵਕਸੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ ਇਿਾਰਤ 'ਤੇ ਕੂੰਿ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਰੇ PPE ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ 

ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਵਚਹਰੇ ਿੂੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਿੂੂੰ ਦ ਬਾਰਾ ਿਰਤੇ 

ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਧੋਣਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਦ ੇਿਾਿਕਾਾਂ ਅਤ ੇਇਿਾਰਤ ਦ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ੀਆਾਂ ਿਈ ਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਜੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿੁੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਵ਼ਿਵਟਿ ਵਿਕਿਦ ੇਹਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿੁੱਛਣਾਾਂ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿ, 

ਜਾਾਂ ਕਿਾਰੂੰਟੀਿ ਵਿੁੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਿਾਿਕਾਾਂ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀਆਾਂ ਿਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਿੈਰ-ਆਪਾਤਕਾਿ, 

ਘਰ-ਅੂੰਦਰਿੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਟਾਿਣਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

• ਆਪਾਤਕਾਿ ਸੇਿਾ ਿ ਰਿੂੰਤਾਾਂ ਿਈ, ਘਰ ਦੇ ਿਾਿਕਾਾਂ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸੇ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋ਼ੇਿਵਟਿ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿੁੱਛਣ ਹੋਣ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਕਿਾਰੂੰਟੀਿ ਹੋਏ 

ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋ ਰਹੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਈ ਉਘਾੜ ਜੋਖਿਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ ਕਰਿ ਿਈ ਉਪਾਅ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਇਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਿਿ ਹਿ: 

o ਜੇ ਿੌਸਿ ਇਜਾ਼ਿਤ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਾਂ ਖਿ੍ੋ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿਾ ਵਫਰਾਉਣੀ। 

o ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰਿੋਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰਿਾ ਵਜੁੱਥੇ ਸੇਿਾ ਦਣੇ ਿਾਿਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਾਾਂ ਪਹ ੂੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਸੇਿਾ ਿਰਕਰ ਿੂੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਸਿੇਂ ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣੀ। 

o ਿ ਿਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਹਰ ਸਿੇਂ ਫਸੇ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਪਾਉਣੀਆਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ CDPH ਦੇ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਵਦਸ਼ਾ-

ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਿੇ ਛੋਟ ਿਾਿਦੂੰਡ ਅਿ ਸਾਰ ਅਯੋਿ ਿਹੀਂ ਹ ੂੰਦੇ ਹੋ। 

o ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹਣਾ ਵਜੁੱਥੇ ਿ ਰੂੰਿਤ ਕਰਿ ਿਾਿਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੂੰਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

 



 

ਵਜਹੜੀਆਾਂ ਸੀਵਿਤ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਿਾਹਿਾਾਂ ਉੱਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਈ, 

ਉਹਿਾਾਂ ਿਈ ਿਾਧ ੂਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਵਡਿੀਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਿਬਧ ਹਿ Industry Guidance to Reduce Risk 

(ਜੋਖਿ ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਉਦਯੋਿ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ) ਸਾਈਟ। 

• ਸਾਰੇ ਕੂੰਿਕਾਜੀ ਟਰੁੱਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹੈਂਡ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਉਪਿਬਧ ਹੋਣੇ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹਿ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਸਾਈਟ-ਉੱਤੇ ਪਹ ੂੰਚਵਦਆਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਡਿੀਿਰੀ ਿਾਹਿ ਦੀਆਾਂ ਅਕਸਰ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰਿ ਿਈ 

ਿੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਸਿੁੱਿਰੀਆਾਂ ਦੀ ਬਥਰੇੀ ਸਪਿਾਈ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ। ਵਡਿੀਿਰੀ ਿਾਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਰੁੱਖਣ ਿਈ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਿਫਾਫੇ 

ਿਾਿੇ ਪਾਤਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਰੋਿਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਿ ਿਾਈਪਸ ਅਤੇ ਹਰੋ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਿਾਿ ਵਿਪਟਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ। 

• ਕੂੰਿਕਾ਼ਿੀ ਟਰੁੱਕਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਹਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੈਬਸ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰੋ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੂੰਟਰ ੋਿ, 

ਸਟੀਅਵਰੂੰਿ ਿ੍ੀਿ, ਵਿਅਰ ਵਸ਼ਫਟ, ਹੈਂਡਿ ਆਵਦ ਦੇ ਿਾਿ-ਿਾਿ ਿਾਹਿਾਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਵੜਆਾਂ ਵਜਹੀਆਾਂ 

ਦੂਜੀਆਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਸ਼ਾਿਿ ਹਿ।   

• ਵਜੁੱਥੇ ਵਡਿੀਿਰੀ-ਸਬੂੰਧਤ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿਕਿਪਾਾਂ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਿਰਕਰਾਾਂ 

ਿੂੂੰ ਸਾ਼ਿ-ਸਾਿਾਿ, ਪੈੱਿਾਾਂ, ਕਵਿਪਬੋਰਡਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਿੈਕਟਰ ੋਵਿਕ ਹਸਤਾਖਰ ਪੈਡ਼ਿ ਿੂੂੰ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੂੰਝਣਾ ਅਤੇ 

ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਡਿੀਿਰੀ ਦੇਣ ਦੌਰਾਿ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿਾਿ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਿ।  

ਟਰਵਿਿਿਾਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਚ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪੂੰਚ ਕੀ਼ਿ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੁੱਥ ਵਿੁੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਵਡਜੀਟਿ 

ਵਡਿਾਈਸਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰੇਕ ਿੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰਿਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ।  

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਡਿੀਿਰੀਆਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਅਕਸਰ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਦੀਆਾਂ ਘੂੰਟੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਦੇ ਹੈਂਡਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਸੀਵਿਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਾਂ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਖੋਿ੍ਦੇ ਸਿੇਂ 

ਹੁੱਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੂੰਿੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਿਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਦੁੱਸੋ ਵਕ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਬਣ, ਸਾਫ ਿਿਦਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਸ ਕਾਉਣ ਿਾਿਾ ਸਿਾਿ ਵਕੁੱਥੇ ਵਿਿ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਅਿਕੋਹਿ ਿਾਿੇ ਹੈਂਡ ਸਵੈਿਟਾਈ਼ਿਰ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ; ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਿਈ ਸਿਾਾਂ ਕੁੱਢਣ ਿਈ ਸਿਾਾਂ-ਸੂਚੀਆਾਂ 

ਦਾ ਸਿਾਯੋਜਿ ਕਰੋ। 

• ਸੇਿਾ ਬ ਿਾਵਿਆਾਂ ਿਈ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਈ, ਰਸਵਤਆਾਂ ਵਿੁੱਚ (ਉਦਾਹਰਿ ਿਈ, ਰੇਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਾਫੀ ਦੀਆਾਂ 

ਦ ਕਾਿਾਾਂ) ਸਧਾਰਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹ ੂੰਚ-ਯੋਿ ਰੇਸਟਰੂਿ ਬੂੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਿਾਿਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਈ ਬਦਿਿੇਂ 

ਰੇਸਟਰੂਿ ਸਥਾਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਿਈ ਸਿਾਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹ।ੈ 
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ਆਟ ੋਵਰਪਅੇਰ ਦ ਕਾਿਾਾਂ ਿਈ ਿਾਧ ੂਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਸਾਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੂੰਦਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਜਾਾਂ ਖਤਿ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੂੰਦ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ CDC 

ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਿ ਤਾਬਕ ਹਰਕੇ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰੋ। ਕੂੰਿਕਾਜੀ ਵਦਿ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂੰਦਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋ਼ਿਾਿਾ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰੋ। 

• ਵਿੁੱਜੀ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਸੀਵਿਤ ਕਰਿ ਿਈ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇੁੱਕ “ਿਾਈਟ ਡਰੋਪ” ਬਾਕਸ ਜਾਾਂ ਸਿੋਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਾਂ, 

ਘੂੰਵਟਆਾਂ ਬਾਅਦ ਿਾਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਛੁੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਵਦਓ ਅਤੇ ਕੂੰਿਕਾਜੀ ਘੂੰਵਟਆਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਿ ਇੁੱਕ 

ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ ਸ਼ੈਿੀ ਵਸਸਟਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 

• ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਪਵਹਣਿ ਿਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਿਾਹਿ ਛੁੱਡ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿਾਿ ਿੁੱਿਬਾਤ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਿ। ਇਹ ਬੇਿਤੀ ਕਰੋ ਵਕ ਿਰਾਹਕ ਿਾਹਿ ਤੋਂ ਵਿੁੱਜੀ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਹਟਾ ਿੈਣ। ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾਹਿ ਛੁੱਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਆਪਣੇ 

ਿਾਿ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਜਾਾਂ ਦੂਵਜਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾ ਵਿਆਉਣ ਿਈ ਆਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਿਜਾਉਣ ਜਾਾਂ ਛੁੱਡਣ ਸਬੂੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰਕੋੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਿਰਾਹਕ ਜਾਣਦੇ 

ਹਿ ਵਕ ਉਹ ਦ ਕਾਿ ਤਕ ਅਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖ ਦ ਦੇ ਸਫਰ ਿਈ ਆਪ ਵ਼ਿੂੰਿੇਿਾਰ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ।  

• ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਿਯਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕਰੋ, ਵਜਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸੂੰਦ, ਹੈਂਡਿ ਅਤੇ ਹੋੜੇ, ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਿਰੀ 

ਅਤੇ ਿੋਬਾਈਿ ਉਪਕਰਣ ਉੱਤੇ ਵਿਯੂੰਤਰਣ ਸ਼ਾਿਿ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ। 

• ਜੇ ਕੋਈ ਵਖੁੱਚਣ ਿਾਿਾ ਟਰੁੱਕ ਜਾਾਂ ਕੂੰਪਿੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਹਿ ਿਰਕਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜਦੋਂ 

ਿੀ ਕੋਈ ਿਿਾਾਂ ਡਰ ਾਈਿਰ ਿਾਹਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੈਬ ਅੂੰਦਰਿੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ।  

• ਿਰਾਹਕ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿਾਹਿ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੁੱਚ ਚਾਬੀਆਾਂ, ਕੀ ਫੋਬਸ, ਅਤੇ ਿਾਹਿ ਿੂੂੰ 

ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰੋ। ਡਰਾਈਿਰ ਜਾਾਂ ਤਕਿੀਕੀ ਿਾਹਰ ਦ ਆਰਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਅਤ ੇਵਿਯੂੰਤਰਣਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਪੂੂੰਝ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰੋ। 

• ਅਿ ਿਾਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਅਤ ੇਿ ਰੂੰਿਤ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰ ਿੈਣ ਿਈ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਦ ੇਿਾਿ ਟੈਕਸਟ, ਈਿੇਿ, ਜਾਾਂ 

ਫੋਿ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਿੁੱਿਬਾਤ ਕਰੋ। ਸਰਵਿਸ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਅਿ ਿਾਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਿਈ, 

ਵਜੁੱਥੇ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਵਡਜੀਟਿ ਿਾਹਿ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾਿੂ ਕਰੋ। 

• ਉਡੀਕ ਕਿਵਰਆਾਂ ਜਾਾਂ ਿਾਉਂਜ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸੂੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਡੀਕ ਕਿਵਰਆਾਂ ਜਾਾਂ 

ਿਾਉਂਜ ਿੂੂੰ ਿਿਾਾਂ ਰੂਪ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਿੁੱਚ 

ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਕ ਰਸੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਬੇਂਚਾਾਂ ਿੂੂੰ ਟੇਪ ਿਿਾਉਣਾ ਵਜਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣਾ ਿਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਾਂ ਕਿਰੇ ਤੋਂ ਫਰਿੀਚਰ ਿੂੂੰ 

ਕੁੱਢਣਾ ਸ਼ਾਿਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਕਾਰ ਿਾਵਸ਼ੂੰਿ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਿਈ ਿਾਧ ੂਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਭ ਿਤਾਿ ਟਰਵਿਿਿਾਾਂ, ਿੈਕਯੂਿ ਹ਼ੋਿ, ਬੇ ਿਿਾਾਂ, ਿਾਸ਼ ਵਸਿੇਕਟਰ ਉਪਕਰਣ, ਿੇਂਵਡੂੰਿ ਿਸ਼ੀਿਾਾਂ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ 

ਿਾਿੀਆਾਂ ਿਸ਼ੀਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਿਵਰਆਾਂ ਜਾਾਂ ਿਾਉਂ਼ਿ ਵਜਹੀਆਾਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਿਾਿੀਆਾਂ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਵਿਯਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕਰੋ।  

• ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਵਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿ ਕਰਾਉਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ 

ਕਰੋ, ਜੋ ਸਿੈਚਵਿਤ ਿਹੀਂ ਹ ੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਉਦਾਹਰਿ, ਵਡਿੇਵਟੂੰਿ (ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਕੂੰਿ)। 

• ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਅਪੋਇੂੰਟਿੇਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਫੇਸ ਕਿਵਰੂੰਿਸ ਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਿਰਤਣ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਿਾਹਿ ਤੋਂ ਵਿੁੱਜੀ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਕੁੱਢ ਿੈਣ ਿਈ ਆਖੋ। ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਰਵਿਸ ਿਈ ਆਪਣੇ ਿਾਿ ਬੁੱਵਚਆਾਂ ਜਾਾਂ ਦੂਵਜਆਾਂ ਿੂੂੰ ਿਾ 

ਵਿਆਉਣ ਿਈ ਆਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿਾਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਬਿੋਅਰ ਦ ੇਿਾਿ ਹਿਾ ਿਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਾਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ, 

ਦੂਵਸ਼ਤ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਸਕਣ ਿਾਿੀ ਹਿਾ ਪਰਤੀ ਉਘਾੜ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਕਰਿ ਿਈ ਹਿਾ ਦਾ ਿ ੜ-ਸੂੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿਾਹਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿੂੂੰ ਇੁੱਕ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਇੁੱਕ ਿਰਕਰ ਤਕ ਸੀਵਿਤ ਕਰੋ। 

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੈਕਯੂਿ ਦੀਆਾਂ ਿੋ਼ਿਿਾਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

• ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਟੋਿਵੇਟਡ ਕਾਰ ਿਾਵਸ਼ੂੰਿ ਿਾਿੀਆਾਂ ਸ ਵਿਧਾਿਾਾਂ ਵਿਖ ੇਆਪਣੀਆਾਂ ਕਾਰਾਾਂ ਿਾਈਿ ਵਿੁੱਚ 

ਿਿਾਉਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਿਾਹਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਹੀਂ ਵਿਕਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

• ਕਾਰ ਧੋਣ ਿਈ ਸੈਿਫ-ਸਰਿ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਿਈ, ਹਰੇਕ ਿਰਾਹਕ ਦੇ ਪਰਸਪਰ-ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੂੰਦੇ ਤੌਿੀਏ ਜਾਾਂ 

ਕੁੱਪੜੇ ਦੇ ਿਾਈਪਸ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢ ਵਦਓ। ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇੁੱਕ ਬੂੰਦ ਕੂੰਟੇਿਰ ਵਿੁੱਚ ਰੁੱਖੋ ਵਜੁੱਥੇ ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਦ ਬਾਰਾ 

ਇਸਤੇਿਾਿ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਿਪਾਰਕ ਿਾਾਂਡਰੀ ਸਿੇਾ ਜਾਾਂ ਇੁੱਕ ਿਾਾਂਡਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਿਾਿ ਧੋਇਆ ਿਹੀਂ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 160 ਵਡਿਰੀ ਫਾਰਿਹੀਟ ਤਾਪਿਾਿ ਿਾਿੇ ਪਾਣੀ ਵਿੁੱਚ 

ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ 25 ਵਿੂੰਟਾਾਂ ਿਈ ਡ ੁੱਬੋ ਕ ੇਰੁੱਖਣਾ ਸ਼ਾਿਿ ਹੈ। ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਿਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਫ, ਕਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਿੀ ਥਾਾਂ 

'ਤੇ ਰੁੱਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਿੂੰਦੇ ਵਿਿਿ ਜਾਾਂ ਕੁੱਪਵੜਆਾਂ ਿੂੂੰ ਹੁੱਥ ਿਿਾਉਣ ਿਾਿੇ ਿਰਕਰ ਦਸਤਾਿੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਿ।  

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਿਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਿੀ ਿੈਕਯੂਿ ਸਟਾਿ ਬੂੰਦ ਕਰ ਵਦਓ, ਜੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 

• ਸੈਿਫ-ਸਰਵਿਸ ਕਾਰ ਿਾਸ਼ ਿਈ, ਜਦੋਂ ਿਰਾਹਕ ਰਬੜ ਦੀਆਾਂ ਿਾਿੀਆਾਂ, ਿੈਂਡ, ਿੈਕਯੂਿ ਹੋ਼ਿ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਿਾਿੇ 

ਹੋਰ ਵਡਿਾਈਸਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣ ਿਈ ਸ ੁੱਟਣ ਿਾਿੇ ਦਸਤਾਿੇ ਪਰਦਾਿ ਕਰੋ।   

ਇਹਿਾਾਂ ਸਤਹਾਾਂ ਿੂੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰੋ। 

• ਉਡੀਕ ਕਿਵਰਆਾਂ ਜਾਾਂ ਿਾਉਂਜ ਿੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸੂੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਡੀਕ ਕਿਵਰਆਾਂ ਜਾਾਂ 

ਿਾਉਂਜ ਿੂੂੰ ਿਿਾਾਂ ਰੂਪ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਿੁੱਚ 

ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਕ ਰਸੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਬੇਂਚਾਾਂ ਿੂੂੰ ਟੇਪ ਿਿਾਉਣਾ ਵਜਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਤਣਾ ਿਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਾਂ ਕਿਰੇ ਤੋਂ ਫਰਿੀਚਰ ਿੂੂੰ 

ਕੁੱਢਣਾ ਸ਼ਾਿਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

 



 

ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਜਵੈਿਟਵੋਰਅਿ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਿਈ ਿਾਧ ੂਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਸਾਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੂੰਦਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਜਾਾਂ ਖਤਿ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੂੰਦ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ CDC 

ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਿ ਤਾਬਕ ਹਰਕੇ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰੋ। ਕੂੰਿਕਾਜੀ ਵਦਿ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂੰਦਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋ਼ਿਾਿਾ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰੋ। 

• ਜੇ ਜੈਵਿਟੋਵਰਅਿ ਜਾਾਂ ਕਸਟਵਡਅਿ ਿਰਕਰ ਉਸ ਥਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੂੰਿ ਕਰਿ ਿਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿ ਵਜੁੱਥੇ ਇੁੱਕ ਸੂੰਕ੍ਰਵਿਤ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਵਖਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ 

ਕਰਿ ਿਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਸਾਿਧਾਿੀਆਾਂ ਿੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਿੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਦਾਿ 

ਕਰ ਸਕਣ।  

• ਅਵਜਹਾ ਖੇਤਰ ਵਜੁੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂੰਕ੍ਰਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰਵਹ ਚ ੁੱਕਾ ਹੈ, ਿੂੂੰ ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ 99.9% 

ਖਤਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕ ਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ  ਿਾਇਕੋਬੈਕਟੀਵਰਅਿ ਵਟਊਬਰਕ ਿੋਵਸਸ ਦੇ ਸੂੰਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਵਦਸ਼ਾ-

ਵਿਰਦੇਸ਼  ਵਿੁੱਚ ਸਾਰਿੀ 1 ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ ਹਿਾ ਿਾਿ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਜੈਵਿਟੋਵਰਅਿ ਜਾਾਂ ਕਸਟਵਡਅਿ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਿਾਿਵਿਆਾਂ ਿਾਿੀ ਵਕਸੇ ਵਿਆਤ ਥਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰਿ ਿਈ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਤਦ ਤਕ ਕੂੰਿ ਸ਼ ਰੂ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ 

ਿਾਿਕ ਿੇ ਉਵਚਤ ਸ ਰੁੱਵਖਆਤਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਜੋਖਿ ਵਸਖਿਾਈ, ਜਾਾਂ ਇੁੱਕ ਵਰਫਰੈਸ਼ਰ ਵਸਖਿਾਈ ਪਰਦਾਿ ਿਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਹੈ।  

• ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਾਰ ੇਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਈ ਕਿੀਿਰਾਾਂ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਕਰਿ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ ਵਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਕੋਿ ਇਹਿਾਾਂ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਸਪਿਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿੋੜ ਪਏ।  ਸਫਾਈ 

ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਿ ਿਈ ਸੂੰਪੂਰਣ CDC ਵਦਸ਼ਾ-ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਿਣ ਕਰੋ।  

• ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਿਾਿੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਸ ਰੁੱਵਖਆਤਿਕ ਉਪਕਰਣ ਿਈ 

Cal/OSHA ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਿਾਤਾ ਦੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਪਾਿਣ ਕਰੋ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਕੋਿ ਅਵਜਹੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਬਥੇਰੀ ਹਿਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜੁੱਥੇ ਉਹ ਰੋਿਾਣੂ-ਿਾਸ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। 

ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਬਾਥਰੂਿ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਥਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਦਰਿਾ਼ਿਾ ਖ ੁੱਿ੍ਾ 

ਰੁੱਖਣ ਿਈ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ।  ਕੈਿੀਫੋਰਿੀਆ ਦ ੇਜਿਤਕ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਿ ਦ ਆਰਾ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ  

ਸਫਾਈ ਦੀਆਾਂ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਵਿਧੀਆਾਂਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ। 

• ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਕਸੇ ਚੀਵਰਆਾਂ, ਰਿੜਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਚਿੜੀ ਉੱਤੇ ਖ ੁੱਿੇ੍ ਼ਿਖਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਢਕਣ ਿਈ ਪੁੱਟੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਦੀ 

ਸਪਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਿਾਾਂ ਕੋਿ ਪੁੱਟੀਆਾਂ ਿੂੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਿਣ ਿਈ ਬਥੇਰੀ ਸਪਿਾਈ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਜੈਵਿਟੋਵਰਅਿ ਜਾਾਂ ਕਸਟਵਡਅਿ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਿਈ ਯਾਦ 

ਕਰਾਉਣਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਿਰਕਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਵਿਯਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕਰਿ ਿਈ ਇੁੱਕ ਵਕਵਰਆ ਿਾਿੂ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਿਰਾਹਕ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਦਾ ਪਾਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਿਰਕਰ 

ਬਦਿੇ ਜਾਾਂ ਜਿਾਬੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਬਿਾਾਂ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਿ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ।  

 

 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
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.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 

ਪੇੱ ਟ ਿਰਵੂਿੂੰਿ (ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰਾਾਂ ਦੀ ਵਸਖਿਾਈ) ਅਤ ੇਡਿੋ ਿਾਵਕੂੰਿ 

(ਕ ੁੱਤ ੇਿੂੂੰ ਸਰੈ ਕਰਾਉਣ) ਿਈ ਿਾਧੂ ਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਪੇੱਟ ਿਰੂਵਿੂੰਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣੇ ਿੌਜੂਦਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਵਿਟੇਸ਼ਿ ਪਰੋਟੋਕੋਿਾਾਂ ਦਾ ਿ ਿਾਾਂਕਣ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰਧਾਰਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਿੁੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਿਾਧੂ ਉਪਾਅ ਿਾਿੂ ਕਰਿੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਿੇ਼ਿਾਾਂ, ਬਾਥ, ਅਤੇ ਿਰੂਵਿੂੰਿ ਜਾਾਂ ਵਸਖਿਾਈ ਦੇ ਸਾਰ ੇਸੂੰਦਾਾਂ ਸਿੇਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਆਇਟਿਾਾਂ ਅਤੇ 

ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਿੂੂੰ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰ ਦੀਆਾਂ ਅਪੋਇੂੰਟਿੇਂਟਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 

ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਪੇੱਟ ਿਰੂਵਿੂੰਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿਈ ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ 

ਵਰ਼ਿਰਿੇਸ਼ਿਾਾਂ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਿੈਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਅਪੋਇੂੰਟਿੇਂਟਾਾਂ ਟਾਿੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ।  ਿਰਾਹਕਾਾਂ 

ਿਾਿ ਪਸਰਪਰ-ਪਰਭਾਿ ਿੂੂੰ ਸੀਵਿਤ ਕਰਿ ਿਈ ਅਪੋਇੂੰਟਿੇਂਟਾਾਂ ਿੂੂੰ, ਵਜੁੱਥੇ ਿ ਿਵਕਿ ਹੋਿੇ, ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਪੇਟ ਿਰੂਵਿੂੰਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਉਹਿਾਾਂ ਦੀ ਅਪੋਇੂੰਟਿੇਟ ਿਈ 

ਇੁੱਕ ਹੁੱਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੁੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਇੁੱਕ ਸੂੰਪਰਕ-ਰਵਹਤ ਵਕਵਰਆ ਦ ਆਰਾ ਛੁੱਵਡਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਕਰਬਸਾਈਟ ਚੈਕ-ਇਿ ਅਤੇ ਵਪੁੱਕ-ਅੁੱਪ ਸ਼ਾਿਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜੁੱਥੇ ਿ ਿਵਕਿ ਹੋਿੇ। 

• ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਉਹਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿਰੂਵਿੂੰਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੋਂ ਪੇੱਟ ਿਰੂਵਿੂੰਿ ਫੈਵਸਵਿਟੀ ਦੀ ਿਾਿਕੀ 

ਿਾਿੀਆਾਂ ਸਵਪਿ ਿੀਡ਼ਿ ਦੇ ਿਾਿ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਿਰੂਵਿੂੰਿ ਫੈਵਸਵਿਟੀ ਿੂੂੰ ਕਾਿਰਾਾਂ ਅਤੇ 

ਜੂੰਜੀਰਾਾਂ ਸਿੇਤ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹੁੱਥ ਿਹੀਂ ਿਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

• ਹਰ ਸੂੰਭਿ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਿੋਕਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੁੱਖਣ ਵਿੁੱਚ ਿਦਦ ਿਈ, ਿਰਵੂਿੂੰਿ ਕਿਵਰਆਾਂ ਦੇ 

ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਟੇਪ ਿਿਾਓ, ਵਜੁੱਥੇ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜੁੱਥੇ ਿਰੂਿਰ 

(ਵਸਖਿਾਈ ਦੇਣ ਿਾਵਿਆਾਂ) ਿੂੂੰ ਤ ਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇੱਟ ਿਰੂਿਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਥੀ ਿਰੂਿਰਾਾਂ ਸਿੇਤ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਛੇ ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਿਈ ਵਹਦਾਇਤ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

• ਿਰੂਿਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਟੇਬਿ 'ਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰਿ ਦੀ ਵਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਿਾਉਣ ਿਾਿੀ ਥਾਾਂ ਵਿੁੱਚ 

ਇੁੱਕ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਵਸਰਫ ਇੁੱਕ ਿਰੂਿਰ ਿੂੂੰ ਸੀਵਿਤ ਕਰਕੇ, ਿਰੂਵਿੂੰਿ ਫੈਵਸਵਿਟੀ ਵਿੁੱਚ ਿਰੂਿਰਾਾਂ ਦੀ ਕ ੁੱਿ ਸੂੰਵਖਆ ਿੂੂੰ 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਦ ੇਅਿ ਕੂਿ, ਸੀਵਿਤ ਕਰੋ।  

• ਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਵਕ 

ਜੇ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿਾਿ ਵਿਦਾਿ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਬਿਾਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਈੋ ਿੁੱਛਣ ਵਦਖਾ 

ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿਰਾਹਕ ਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਿਾ ਿੂੂੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਦੇਣ।  

• ਡੋਿ ਿਾਵਕੂੰਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਿਾਿ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਵਕਸੇ ਸਿੁੱਵਸਆਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪ ੁੱਛਣ ਿਈ ਵਿਯਵਿਤ ਸੂੰਪਰਕ 

ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ੇਿਰਾਹਕ ਦ ਆਰਾ ਅਿਾਊਂ ਹੀ ਿਹੀਂ ਦੁੱਵਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ ਸਰੈ ਕਰਾਉਣ 

ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰ ਦੇ ਿਾਿਕ ਿੂੂੰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੁੱਛਣ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ, ਵਬਿਾਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਵਬਿਾਰ 

ਰਵਹਣ ਿਾਿੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਘਾੜ ਵਿੁੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਡਿੋ ਿਾਵਕੂੰਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਰੁੱਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ।   

• ਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰ ਦੇ ਿਾਿਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪਰ-ਪਰਭਾਿ ਸੀਵਿਤ 

ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰ ਦੇ ਦੇਖਭਾਿ ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਾਸਤਵਿਕ ਢੂੰਿ ਿਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਅਯੋਿ 

ਹ ੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਿੇਿ-ਜੋਿ ਿਾ਼ਿਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਿਾਰਤਾਿਾਪ ਦੇ ਵਿਚ ਛੇ-ਫ ੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ 

ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ।  



 

• ਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰ ਦੇ ਿਾਿਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂੰਪਰਕ-ਰਵਹਤ ਫੜਾਉਣ ਦਾ 

ਅਵਭਆਸ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰ ਦੇ ਿਾਿਕ ਿੂੂੰ ਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੂੂੰ ਆਪ 

ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਣ ਿਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਕਰਿੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਼ਿਰੂਰੀ 

ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਦੇ ਕੋਿ ਛੁੱਡਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

• ਜੇ ਕੋਈ ਿੀਡ ਹੈਂਡ-ਔਫ ਼ਿਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤ ਰੂੰਤ ਿੇਿਜਿੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੁੱਚ ਹੁੱਥਾਾਂ ਿੂੂੰ ਧੋਿੋ ਜਾਾਂ ਉਵਚਤ ਹੈਂਡ 

ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।  

• ਜਦੋਂ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰ ਦਾ ਿਾਿਕ ਘਰ ਿਹੀਂ ਹ ੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਪਾਿਤੂ 

ਜਾਿਿਰ ਆਸਾਿੀ ਿਾਿ ਪਹ ੂੰਚ-ਯੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰ ਿੂੂੰ ਦਾਖ਼ਿ ਹੋਣ ਿਾਿੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਕੋਿ ਅੂੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਪਾਿਤੂ ਜਾਿਿਰ ਦਾ ਿਾਿਕ ਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ, ਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਛੁੱਡ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸੈਰ 

ਕਰਾਉਣ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਛੁੱਡਣ ਦਾ ਕੂੰਿ ਘਰ ਦੇ ਦਰਿਾ਼ਿੇ 'ਤ,ੇ ਜਾਾਂ ਇੁੱਕ ਤੋਂ 

ਵ਼ਿਆਦਾ ਪਵਰਿਾਰ ਿਾਿੀ ਇਿਾਰਤ ਵਿੁੱਚ, ਵਕਸੇ ਸਥਾਵਪਤ ਆਿ ਖਤੇਰ ਵਿੁੱਚ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 

ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ।  

• ਜਦੋਂ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਕ ੁੱਤੇ ਿੂੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੂੂੰ ਆਪਣੇ ਖ ਦ ਦੇ ਿੀਡ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਿਈ ਵਡਸਪੋ਼ੇਿਬਿ ਥੈਿੇ 

ਵਿਆਉਣੇ ਅਤ ੇਿਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।  ਸੈਰ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਵਿੁੱਚ, ਿੀਡ਼ਿ, ਭੋਜਿ ਦ ੇਕੂੰਟੇਿਰਾਾਂ, ਪਾਣੀ, ਅਤ ੇ

ਭੋਜਿ ਿਾਿੇ ਪਾਤਰਾਾਂ ਸਿੇਤ ਸਾਰੀ ਸਿੁੱਿਰੀ ਿੂੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰੋ।  

ਿੈਂਡਸਕਵੇਪੂੰਿ ਅਤ ੇਬਿੀਚੇ ਦੀਆਾਂ ਰੁੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਿਈ ਿਾਧ ੂ

ਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਸਾਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੂੰਦਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਜਾਾਂ ਖਤਿ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੂੰਦ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ CDC ਵਦਸ਼ਾ-

ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਿ ਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰੋ। ਕੂੰਿਕਾਜੀ ਵਦਿ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 

ਸੂੰਦਾਾਂ ਿੂੂੰ ਰੋ਼ਿਾਿਾ ਸੈਵਿਟਾਈ਼ਿ ਕਰ।ੋ 

• ਕੂੰਿ ਦੇ ਸਥਾਿ ਵਿਖੇ ਸਪਰਸ਼ ਥਾਾਂਿਾਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿੇਟ ਦੇ ਹੈਂਡਿ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਓ ਵਕ ਿਾਿਕ ਦ ਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਵਕਸੇ ਉਪਕਰਣ ਿੂੂੰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਾਢੀ 

ਕਰਿ ਿਾਿੇ ਸੂੰਦ, ਹੋ਼ਿ, ਆਵਦ)। 

• ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇੁੱਕ ਿਾਹਿ ਵਿੁੱਚ ਵਸਰਫ ਇੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿਾਿ ਕਾਰਜ ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਿੁੱਖਰਾ-

ਿੁੱਖਰਾ ਡਰਾਈਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਿਾਹਿ ਸਿਾਜਕ ਦੂਰੀ ਿੂੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣ ਿਈ ਬਥੇਰਾ ਿੁੱਡਾ 

ਿਹੀਂ ਹ ੂੰਦਾ। 

• ਜੇ ਿਰਕਰ ਵਕਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਿ 'ਤੇ ਿ ਿਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਕੂੰਪਿੀ ਦੀ ਿਾਿਕੀ ਿਾਿੇ ਿਾਹਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕਾਰਜ 

ਸਥਾਿ ਤਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਇੁੱਕ ਕਰੂ ਿਈ ਇੁੱਕ ਿਾਹਿ ਸਪ ਰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਾਹਿ ਦੀ ਿਾਰੀ ਿਾ ਿਿਾਓ। 

ਿਾਹਿ ਦੀ ਕੈਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪਰਸ਼ ਵਬੂੰਦੂਆਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਦਿ ਦੇ ਖਤਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੂੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਿਰਾਹਕ ਸੂੰਪਰਕ ਿੂੂੰ ਖਤਿ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਿਰਾਹਕ ਿੌਜੂਦ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਹਰ ਿੇਿੇ ਛੇ-ਫ ੁੱਟ ਦੀ 

ਸਿਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖੋ।  ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਦੀ ਘੂੰਟੀ ਿਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫੋਿ ਰਾਹੀਂ 

ਕਰ।ੋ ਫੋਿ ਰਾਹੀਂ ਜਾਾਂ ਔਿਿਾਈਿ ਭ ਿਤਾਿ ਿਓ, ਜ ੇਸੂੰਭਿ ਹੈ। 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


 

ਿਾਾਂਡਰਿੋਟੈਸ, ਡਰ ਾਈ ਕਿੀਵਿੂੰਿ, ਅਤ ੇਦੂਜੀਆਾਂ ਿਾਾਂਡਰੀ ਸਿੇਾਿਾਾਂ ਿਈ 

ਿਾਧ ੂਸਚੋ-ਵਿਚਾਰ 

• ਇਹ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਅਵਜਹੇ ਿਾਾਂਡਰੋਿਟੈਸ ਵਿੁੱਚ ਉਤਪਾਦ ਸਾਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਿ ਦੇ ਖ਼ਤਵਰਆਾਂ ਿੂੂੰ ਸ਼ਾਿਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਹਤ 

ਸੂੰਭਾਿ ਸੂੰਸਥਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਵਸ਼ਤ ਿਾਾਂਡਰੀ 'ਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਉਹਿਾਾਂ ਫੈਵਸਵਿਟੀਆਾਂ ਿਈ ਿਾਧੂ 

਼ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਿਾਿੂ ਹ ੂੰਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

• ਸਾਰੇ ਕੁੱਪਵੜਆਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਿ ਿਾਧੂ ਸਾਿਧਾਿੀਆਾਂ ਦ ੇਿਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਪੜੇ ਸੀਿ ਕੀਤੇ ਥੈਿੇ ਵਿੁੱਚ 

ਵਿਆਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 24 ਘੂੰਵਟਆਾਂ ਿਈ ਸੀਿ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਘੁੱਟ ਤੋਂ 

ਘੁੱਟ ਸੂੰਭਿ ਹੋਣ ਿਜੋਂ ਹੁੱਥ ਿਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਇੁੱਕ ਿਾਰ ਕੁੱਪੜੇ ਥੈਿੇ ਵਿੁੱਚੋਂ ਕੁੱਢ ਿਏ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਵਹਿਾਉਣਾ ਿਹੀਂ ਤਾਹੀਦਾ।  ਿਰਕਰਾਾਂ ਿੂੂੰ 

ਿਰਤ ਕੇ ਸ ੁੱਟਣ ਿਾਿੇ ਦਸਤਾਿੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਹਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਪਵਹਣਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਹ ਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ। 

• ਕਾਉਂਟਰਾਾਂ, ਭ ਿਤਾਿ ਟਰਵਿਿਿਾਾਂ ਅਤੇ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਹਰੇਕ ਿਰਾਹਕ 

ਿ ਿਾਕਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰੋ। 

• ਿਾਾਂਡਰੋਿੈਟਸ ਵਿੁੱਚ ਿਰਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਕ ੁੱਿ ਸੂੰਵਖਆ ਿੂੂੰ ਸੀਵਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ ੇਵਕ ਸਰੀਰਕ 

ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਈ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸ ਕਾਉਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਕ ਝ ਿਸ਼ੀਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂੰਚਾਿਿ-ਰਵਹਤ 

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਿਸ਼ੀਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਿਰਾਹਕਾਾਂ 

ਵਿਚਕਾਰ ਬਥੇਰੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਰਸਵਤਆਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਿਿ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਿੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਸਾਫ ਵਿਿਿ ਿੂੂੰ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਿ ਿਈ ਿਰਤੇ ਿਏ ਵਕਸੇ 

ਕੂੰਟੇਿਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਿਾਣੂ ਿ ਕਤ ਕਰਿਾ ਿਾ਼ਿਿੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਕੂੰਟੇਿਰਾਾਂ ਿੂੂੰ ਢ ਕਿੇਂ ਢੂੰਿ ਿਾਿ ਿੇਬਿ 

ਕਰਿਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ਅਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਜਿਤਾ ਿਈ ਅਵਤਵਰਕਤ ਿੋੜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਼ਿਰਰੂੀ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਿਤ ਸੇਿਾ ਦ ੇਪਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਿੂੂੰ ਸਾਰ ੇCal/OSHA ਿਾਿਕਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਿਣਾ ਕਰਿੀ ਹੋਏਿੀ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦ ੇਿਾਿ-ਿਾਿ ਰੋਿ ਵਿਯੂੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਿ ਕੇਂਦਰਾਾਂ (CDC) ਅਤੇ ਕੈਿੀਫਰੋਿੀਆ ਦੇ ਜਿਤਕ ਵਸਹਤ 

ਵਿਭਾਿ (CDPH) ਦ ੇਵਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿ ਿਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਹੋਏਿਾ।ਇਸਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਿਾਿਕਾਾਂ ਿੂੂੰ ਇਿ੍ਾਾਂ ਵਿਰਦੇਸ਼ਿਾਾਂ ਦ ੇਬਦਿਣ 'ਤੇ, 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਕ੍ਰਆ-ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਤਬਦੀਿੀ ਕਰਿ ਿਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

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