WILMA QUAN
ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤ:

( ਿਵਲਮਾ ਕੁਆਂਨ )
ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ

ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡਰ 2020-03
ਲੋ ਕ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਜ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ
ਫੇਸਨ ਟਾ Codeਨ ਕੋਡ ਸੈਕ ਨ 2-506 ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਸਨ ਟਾੱਨ
ਕੋਡ ਸੈਕ ਨ 2-505 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਆਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ
ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰ ਨ ਸਮ ਲਈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਹਰ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜਸੀ ਹੈ. COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਪਭਾਵ:
1. 65 ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਸਨ
ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਰਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
2. ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਿਜਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ ਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਸੀ

ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਹੋਰਨ ਲੋ ਕ ਤ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਨਹ ਹਨ.
3. ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤ ਮੁਕਤ ਹਨ:
3.1. ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ੇਵਰ
3.2. ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਿਹਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜਸੀ ਪਿਤਿਕਆ
3.3. ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਕੱ ਲੇ ਮਾਲਕ, ਿਜਨ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਾ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ
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3.4. ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਕਾਨ
ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਬੇਘਰੇ ਲੋ ਕ ਲਈ ਿਕਫਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇ ਜ ਘਰ), ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਦੇ ਕੰ ਮ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਗੈਸ,
ਇਲੈ ਕਟੀਕਲ, ਤੇਲ ਸੋਧਕ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਾਮਲ ਹਨ , ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਠਸ ਕੂੜਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ, ਇੰ ਟਰਨਟ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰ ਚਾਰ ਪਣਾਲੀਆਂ. (ਿਟੰ ਗ ਸੇਵਾਵ , ਵਪਾਰਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ,◌ ਚਾ, ਸੰ ਚਾਰ,
ਅਤੇ ਵੈ ਬ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੋ ਬਲ, ਰਾ ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰ )
3.5. ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.
4. ਇਹ ਆਰਡਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜ ਟੈਲੀਫ਼ੋਿਨਕ ਜ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਘਰ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ ਵਰਜਦਾ ਨਹ ਹੈ.
5. ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕੋਡ ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ.
6. ਆਰਡਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਸੋਧ ਜ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ,
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਜ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਨਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ.
7. ਜੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਬੰ ਧ ਜ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਦੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱ ਸਾ ਪਭਾਵਤ
ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਭਾਵ. ਇਸ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ
ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ.
8. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਪੈਿਨ ਅਤੇ ਹਮੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 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.
9. ਫਰੈਜ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2-512 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਆਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤ ਵੱ ਧ ਨਾ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ ਇਕ ਸਾਲ ਤ ਵੱ ਧ ਦੀ ਸਜਾ ਲਈ ਕੈਦ, ਜ ਅਿਜਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਦ, ਦੋ ੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤੇ
ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ.

