WILMA QUAN
ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤ:

( ਿਵਲਮਾ ਕੁਆਂਨ )
ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ

ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡਰ 2020-01
ਰੈਸਟਰ ਟ ਅਤੇ ਬਾਰ
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) ਪਿਰਭਾ ਾ:
a) ਰੈਸਟੋਰਟ: ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਜਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥ 'ਤੇ ਖਪਤ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ.
b) ਫੂਡ ਕੋਰਟ: ਕੋਈ ਵੀ ਸੰ ਸਥਾ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਝੀ ਸੈਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਖਪਤ ਲਈ ਖਰਚ ਲਈ
ਵੇਚਦੀ ਹੈ.
c) ਬਾਰ ਅਤੇ ਟਾਵਰ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਾਇਸਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ
ਿਕਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ:
i) 40 - ਿਵਕਰੀ ਬੀਅਰ ਤੇ (ਬਾਰ, ਟਾਵਰ)
ii) 42 - ਿਵਕਰੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਪਬਿਲਕ ਇਮਾਰਤ (ਬਾਰ, ਟਾਵਰ)
iii) 48 - ਿਵਕਰੀ ਤੇ ਆਮ - ਜਨਤਕ ਥ (ਬਾਰ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ)
iv) 51 - ਕਲੱਬ
v) 57 - ਸਪੈ ਲ ਆਨ ਸੇਲ ਜਨਰਲ
vi) 60 - ਿਵਕਰੀ ਬੀਅਰ ਤੇ - ਮੌਸਮੀ
vii) 61 - ਿਵਕਰੀ ਬੀਅਰ ਤੇ - ਜਨਤਕ ਥ ਵ
2) ਰੈਸਟੋਰਟ, ਫੂਡ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅੰ ਦਰ-ਥ -ਥ ਖਾਣਾ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਗਾ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਤ ਵਰਿਜਤ. ਿਡਿਲਵਰੀ, ਡਾਇਵ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਿਪਕ-ਅਪ
ਚੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ.
3) ਬਾਰ ਅਤੇ ਤਾਰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.
4) ਿਵ ੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹਰ ਦੇ ਪਰਿਮਟ ਨਹ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ.
5) ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਲਾਇਸਸ ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
6) ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕੋਡ ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ.
7) 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.
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8) 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.
9) 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.
10) 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.

