BILL NO. 10
ORDINANCE NO. 2020-010
ਫੈਸਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਿਹਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਆਦੇ , ਕੋਡ -19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਫੀਸਨ ਿਮਨੀਿਸਪਲ ਕੋਡ ਨੂੰ
ਸੈਕ ਨ 2-514 ਿਵਚ ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ, 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਟਰੰ ਪ ਨ ਨਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (ਸੀਓਵੀਡ -19) ਦੇ ਪਕੋਪ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਰਾ ਟਰੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਘੋ ਣਾ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ
ਜਦ ਿਕ, 4 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਿਨomਜ਼ਨਮ ਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਇੱ ਕ
ਐਮਰਜਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋ ਣਾ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ
ਿਜਥੇ ਵੀ, ਿਸਟੀ ਨ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਘੋ ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ
ਿਜਥੇ ਵੀ, ਕਸਲ ਨੂੰ COVID-19 ਐਮਰਜਸੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਨਯਮ ਦੀ ਸੰ ੋਧਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ,

ਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਫੈਸਨ ਿਸਟੀ ਦੀ ਕਸਲ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਨਹ ਕਰਦੀ:
ਭਾਗ 1. ਫਰੇਸਨ ਿਮ read◌ਂਸਪਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਸੈਕ ਨ 2-514 ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ:
ਭਾਗ 2-514. ਜਵਾਬ 19-ਕਿਵਿਨਡ ਨੂੰ ਿਦਓ. ਏਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜਸੀ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਰਾਜ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
a.

ਿਹਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੈਨਟਰੀ ਸੇਵਾ ਬੰ ਦ ਨਹ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾਲ
ਫੀਸ ਜ ਿਵਆਜ ਨਹ ਲਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਿਜਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੰ ਦ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਜੁੜਵ ਚਾਰਜ ਦੇ, ਐਲਾਨ ਗਏ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

b. ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਟੀ ਸੇਵਾਵ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਿਲਕ ਿਰਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ ਹੈ.

c. ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਰੰ ਟੀ, ਫਿਰਜ਼ਨ ਿਮ Municipal◌ਂਸਪਲ ਕੋਡ 12-2301, ਅਤੇ ਸੈਿਕੰ ਡ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਫੰ ਡ
ਬਕਾਇਆ ਜ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, COVID-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਵਧਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸਮ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜ.

d. Hot◌ੁਕਵ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥ ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਟ ਮੀਲ ਪੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ
ਰਿਹਣਗੇ.

e. ਿਸਟੀ ਬੱ ਸ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਿਸਟੀ ਟ ਸਪੋਰਟੇ ਨ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਐਮਰਜਸੀ
ਦੌਰਾਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱ ਸ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮ -ਸਾਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜ ਜੋੜਨ ਦਾ
ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

f.

4 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱ ਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੇਟ ਫੀਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਜ ਆਫ਼ਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਕਾਰੋਬਾਰ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤ 10% ਤ ਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹ
ਵਸੂਲਦਾ. ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਅ ਦੇ ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡੀਨਸ
ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

g. ਿਕਰਾਇਆ ਮੁਲਤਵੀ, ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਦਰਾ, ਇੱ ਕ ਫਾਰਕਲੋ ਸਰਜ.
1. ਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਿਰਹਾਇ ੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰ ਦ ਹੋਣ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ
ਤਨਖਾਹ, ਤਨਖਾਹ, ਜ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬੇਦਖਲ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.

2.

ਿਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ
ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜ
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ (ਸਵੈਇੱਛਤ ਜ ਆਦੇ ਦੁਆਰਾ) ਬੰ ਦ ਹਨ.

3. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਪਭਾਵ ਕਰਕੇ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਨਿਟਸ ਦੇ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ ਹੋਰ ਉਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿਕਰਾਇਆ ਨਹ ਅਦਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ. ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਐਮਰਜਸੀ ਘੋ ਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਿਕਰਾਇਆ
ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮ ਹੋਵੇਗਾ.

4. ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਅੱਤਲ 30 ਿਦਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਦ ਦੁਆਰਾ 30 ਿਦਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ.

5. ਸੀਓਵੀਡੀ -19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿਰਣਦਾਤਾਵ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ COVID-19 ਦੁਆਰਾ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਜ਼ਾ
ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਸਿਹਣ ੀਲਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ, ਿਬਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਕੈਿਡਟ ਨੂੰ ਪਭਾਵਤ ਕੀਤੇ.

h. ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ ਕੋਿਵਡ -19 ਐਮਰਜਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ.

i.

ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ, ਜ ਿਡਸੀਜੀਨੀ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਫੰ ਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ COVID-19
ਐਮਰਜਸੀ ਿਰਸਪ ਸ ਫੰ ਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਿਸਟੀ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਨ ਜੋ COVI0-19 ਮਹ ਮਾਰੀ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ.
ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ, ਜ ਿਡਜੀਜ਼ਨੀ, ਅਗਲੀ ਕਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਸਲ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤ
ਬਾਅਦ ਕੌ ਵੀਡ -19 ਐਮਰਜਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਿਜੰ ਨੀ ਵਾਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ
ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ।

j.

ਜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਜ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰ ਿਨਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਵਰਤ ਜ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਆਰਡੀਨਸ ਦੀ ਯਾਦ
ਪਭਾਿਵਤ ਨਹ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਭਾਵ. ਇਸ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ, ਇਸ ਆਰਡੀਨਸ ਦੀਆਂ
ਧਾਰਾਵ ਟੇ .◌ੇ ਹਨ।

k. ਇਸ ਆਰਡੀਨਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੈਿਨ , ਹਮਗ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਪੜਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਹਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਮੁੱ ਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ.

ਭਾਗ 2. ਫਿਰਜ਼ਨ ਿਸਟੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸੈਕ ਨ 603 ਅਤੇ 610 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਰਡੀਨਸ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਮ, ਯੋਵੋਨ ਸਪੈਨਸ, ਿਸਟੀ ਫਰੈਜ਼ਨ ਦਾ ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨਸ 19 ਮਾਰਚ,
2020 ਦੇ ਿਦਨ ਿਨਯਮਤ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਿਸਟੀ ਆਫ ਫਿਰਜ਼ਨ ਦੀ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

