ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤ:
ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡਰ 2020-05
ਿਸਟੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਮੂਲੀਅਤ
ਫੇਸਨ ਿਮ Municipal◌ਂਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕ ਨ 2-505 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਤੇ ਫੇਸਨ
ਿਮ Municipal◌ਂਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕ ਨ 2-506 ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਮ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਆਦੇ
ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ , ਤ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੰ ਨ ਸਮ ਤੱ ਕ ਿਹਰ ਦੇ ਘੋਿ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜਸੀ ਪਭਾਵ
COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ:
1. ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਆਦੇ 2020-02 ਦੁਆਰਾ 2020-04 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਿਹਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਕੰ ਮ " ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਦੇਿਸਤ ਜ ਆਿਗਆ
ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ. ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਨ ਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਜ ਨਹ .
2. ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ ਪਭਾਵ ਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਿਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜਨ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜ ਉਹ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰ (ਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਓਵੀਡੀ -19 ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵਰਗੀਿਕਤ ਹਨ. ਉਹਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਥਤੀ
(ਜ਼ ) ਤੇ, ਕੰ ਮ ਤੇ ਪਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ ਉਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੁੱ ਟੀ ਬੈਲਸ ਦੀ ਵਰਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਜਵ ਿਕ
ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ 23 ਮਾਰਚ ਤੱ ਕ 23
ਮਾਰਚ ਤੱ ਕ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਟੈਲੀਵਰਕ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹ ਕੇ ਿਨਰਦੇ

ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, 12:01 ਸਵੇਰੇ, ਉਸ ਸਮ ਦੀ

ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬੰ ਧਕੀ ਛੁੱ ਟੀ ਿਮਲੇ ਗੀ.
3. ਕੁਝ ਿਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇ 2020-02 ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਿਨomਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇ ਐਨ
--20-20--20 (ਪਲੇ ਸ ਇਨ ੈਲਟਰ) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਾ 'ਤੇ ਪਨਾਹਗਾ।
4. ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਪਦਰ ਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਫਰੈਸਨ ਕਾ ਟੀ ਿਡਪਾਰਟਮਟ
ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ (ਐਫਸੀਡੀਪੀਐਚ) ਜ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ. ਿਹਰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਪਬੰ ਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ
ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ ਉਨ ਦੇ ਨੜਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਬਰ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ
ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਪਦਰ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ ਐਫਸੀਡੀਪੀਐਚ ਜ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਓ.

5. ਿਜਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਮਰਜਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਏ
ਵਰਤ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ ਡੈਸੀਿਗਨੀ ਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
6. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥ ਹੁਕਮ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹ
ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜ ਉਹ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ
ਪਦਰ ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਚੇਨ ਆਫ਼ ਕਮ ਡ ਰਾਹ ਇਨ ਘਟਨਾਵ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ.
7. ਜਦ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮ ਕੱ toਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਹ, ਜ ਉਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ
ਲੱਛਣ ਪਦਰ ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜ , ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰ ਭੀਰ
ਜਿਟਲਤਾਵ ਜ ਮੌਤ ਦਾ ਵੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ- 19, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਬਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ ਦੇ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਸਮ ਦੀ ਵਰਤ
ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਪਬੰ ਧ ਲਾਗੂ ਨਹ ਹੋਣਗੇ.
8. ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡਰ 2020-02 ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲ ਤ ਅਨੁਮਾਿਨਤ
ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਉਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਨਹ ਬਦਲੀ ਜ ਦੀ.
9. ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਮਰਜਸੀ ਆਦੇ 2020-02 ਦੌਰਾਨ ਪਿਹਲ ਤ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਤ
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤ ਉਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ
ਜ ਦੀ ਹੈ.
10. ਇਹ ਆਰਡਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਸੋਧ ਜ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਠਕੇਦਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ, ਜ

ਿਹਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਨਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ.

11. 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.
12. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ
ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਸਮੇਤ.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ.
ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

