
 

 
WILMA QUAN 

( ਿਵਲਮਾ ਕੁਆਂਨ ) 
ਿਸਟੀ ਮੈਨ� ਜਰ 

ਿਸਟੀ ਮੈਨ� ਜਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤ�: 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਰਡਰ 2020-04 

ਿਸਟੀ ਪਰਸਨ� ਲ 
ਫ�ੇਸਨ�  ਟਾ Codeਨ ਕੋਡ ਸੈਕ�ਨ 2-506 ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫ�ੇਸਨ�  ਟਾੱਨ 
ਕੋਡ ਸੈਕ�ਨ 2-505 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਆਦੇ� ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ 
ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਨ�  ਸਮ� ਲਈ ਜਦ� ਤੱਕ �ਿਹਰ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ. COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਪ�ਭਾਵ: 
 
1)  �ਿਹਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਆਦੇ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇ�ਤ ਹਨ ਜ� ਉਨ� � ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਅਿਧਕਾਰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਛੱੁਟੀ ਦਾ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਜ� ਿਬਨ� ਤਨਖਾਹ ਤ� ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. 
 
2)  �ਿਹਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਿਸਹਤ, ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜ� ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਿਨਯੁਕਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਾਲ, ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਦੇ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਮ�ਾ ਛੱੁਟੀ 
ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਵ ਬੈਲ�ਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੌਰਾਨ 
ਲਈ ਗਈ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਛੱੁਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਲ�ਸ� ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਿਤਆਰ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. 

 
3)  �ਿਹਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਰਦੇ�ਕ, ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਨਾਮੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕ�ਮ, ਿਜਨ� � 

ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ �ਾਮਲ ਹਨ, ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ "ਕਲਾਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ" ਲਈ 
ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਆਦੇ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ , ਿਸਟੀ ਕੋਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਕਾਨੰੂਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ. 

 
4)  ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਟੀ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੇਤ ਿਵਕਾਸ ਕਾਰਜ�, ਪਰਿਮਟਸ ਅਤੇ ਹੱਕ� ਦੀ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ. 
 
5)  ਆਰਡਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸੋਧ ਜ� ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ 

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ �ਿਹਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ. 
 
6)  ਜੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ਬੰਧ ਜ� ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� 

ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਹਾਲਤ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਦੇ� ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ. ਇਸ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ. 

 
7)  ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਪੈਿਨ� ਅਤੇ ਹਮੰਗ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਵੀ ਵੰਿਡਆ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ �ਿਹਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ. 

 
ਫਰੈਸਨ�  ਦਾ �ਿਹਰ 
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8)  ਇਸ ਆਦੇ� ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਫਰੈਸਨ�  ਿਮ Municipal◌ਂ ਸਪਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 3- 286 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. 

 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ. 
 
 

 
 
 
 


