ਿਵਲਮਾ ਕੁਆਨ
ਿਹਰ ਪਬੰ ਧਕ
ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡਰ 2020-16
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਿਮਿਨਟੀ ਲਈ ਥ -ਥ 'ਤੇ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ ੈਲਟਰ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ
ਪੜਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵ ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਿਹਰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਸਟੀ ਦੇ ਪਬੰ ਧਕ ਦਾ ਆਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸੰ ਸਥਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਅਿਧਕਾਰ-ਪਾਪਤ ਸੰ ਸਥਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ ; ਿਹਰ
ਤ ਅਗਲੇ ਨਿਟਸ ਤੱ ਕ ਿਹਰ ਿਵਚਲੇ ਭੌਿਤਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇ ਤ ਕਰਨਾ; ਪਾਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣਾ; ਸਮਾਿਜਕ ਤੰ ਗੀ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪਵਾਿਨਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ; ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥ ਵ ਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਫੈਕਸੀਅਲ ਕਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਲੋ ੜ ਦੇ; ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ.
ਫੇਸਨ ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕ ਨ 2-505 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਤੇ ਕੋਰੇਡ
19 ਦੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ, ਫਰੈਸਨ ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕ ਨ 2-506 ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ
ਕੀਤੀਆਂ ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਮ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਆਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ :
1.

ਇਹ ਆਰਡਰ 7 ਮਈ, 2020, ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮਰਜਸੀ ਆਦੇ
2020-13 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡਰ 2020-13 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਤ ਨੂੰ
ਵਧਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰ ੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਰਡਰ 31 ਮਈ, 2020 ਿਦਨ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਿਵਸਥਾਰ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਜ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.
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2.

ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ ਵਾਲਾ ਆਦੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ
ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ “ਸਟੇ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ
ਸੋਧਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ,” “ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਹ ਮਾਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵ
ੈਲਟਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱ ਤ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਸੇਧ ਵੀ ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
2.1.

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ
ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਦੇ ਫਿਰਜ਼ਨ ਕਾ ਟੀ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ,
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਰ ਅਤੇ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ ਪੱ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦਰ ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ
ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ
ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

2.2.

ਇਹ ਆਰਡਰ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਅਤੇ “ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ” ਤ ਇਲਾਵਾ “ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਾਰੋਬਾਰ” ਦੀ ਤੀਜੀ ੇਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵਜ ਪਿਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ
ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਪਿਰਭਾ ਾਵ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਫਰ ਵੀ ਕਿਮ
ofਿਨਟੀ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ.

2.3.

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਘੱ ਟ
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰ ਨ ਜਾਣਗੇ. ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱ ਲਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਵ ੇ
ਪੜਾਅ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦੋ
ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੜਾਅ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਜਨਤਕ
ਿਸਹਤ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਿਵਗੜ ਰਹੇ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੇ ਹਨ.

2.4.

ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਆਮ manner◌ੰਗ ਨਾਲ
ਵਾਪਰੇਗੀ:
2.4.1. ਮੇਅਰ ਦੀ ਫਰੈਸਨ ਿਰਕਵਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
(ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਨੂੰ ਉਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਬਾਰੇ ਿਸਫਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਮੁੜ
ਖੋਲਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
2.4.2. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਕਸਲ, ਐਮਰਜਸੀ ਆਪੇ ਨ ਮੈਨਜਮਟ ਟੀਮ,
ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ
ਿਕ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੜਾਵ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਵਜ ਯੋਗ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
2.4.3. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵਕਸਤ
ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਪਮਾਣਤ ਠਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਡ
ਇਨਫੋਰਸਮਟ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.
2.4.4. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਰੀਖ (ਤਰੀਕ ) ਅਤੇ ਸਮ (ਵ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕਦ ਅਤੇ
ਿਕਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ re◌ੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱ ਲ ਸਕਦੇ ਹਨ.
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3.

ਇਹ ਆਰਡਰ 19 ਮਾਰਚ, 2020, ਗਵਰਨਰ ਗੈਿਵਨ ਿਨ ਜ਼ਨਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਹ ਹੁਕਮ, 4
ਮਾਰਚ, 2020, ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਿਵਨ ਿਨ ਜ਼ੋਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ, 17
ਮਾਰਚ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੈ , 2020, ਫਰੈਜ਼ਨ ਕਾ ਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜਸੀ ਰੈਜ਼ੋਿਲ . ਨ, ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ, 2020,
ਮੇਅਰ ਲੀ ਬ ਡ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਘੋ ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ.
3.1.

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਦੇ ਸੀ.ਓ.ਆਈ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਚੜਨ ਦੇ
ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ
ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ . ਜਦ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਰਹਾਇ ੀ ਸਥਾਨ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਉਹਨ
ਨੂੰ ਹਰ ਸਮ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਉਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਬੰ ਧ
ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗੰ ਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ
ਪਰੇ ਾਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.

3.2.

ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮ ਿਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸ ਝੇ ਜ ਬਾਹਰਲੇ
ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ' ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇ ਤ ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਸਰਫ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਲਈ, ਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ
ਪਿਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਬੇਘਿਰਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਣ
ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਵਰਤ ਯੋਗ
(ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ)
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ
ਿਹਰ ਿਵਚ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਪਭਾਿ ਤ ਕੀਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਮੁ ਲੇ ਓਪਰੇ ਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਿਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਿਥਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ
'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਪੱ ਟਤਾ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਓਪਰੇ ਨ
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਸਰਫ ਉਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ ਠਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਾਮਲ ਹਨ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾ., ਟੈਲੀਿਕੰ ਗ). ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤ ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ.

3.3.

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਪਿਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਦੋ
ਸਾਲ ਤ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ
ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਤ ਨਹ ਰੋਕਦਾ.

3.4.

ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਕਰਨ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.

3.5.

ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਹੱ ਸਾ ਾਮਲ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰ ਭਵ ਹੱ ਦ ਤਕ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ
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ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤੱ ਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਬ ਰਤੇ, ਇਹ ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਪਚੂਨ ਅਤੇ
ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਜੋ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭੰ ਡਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ.
3.6. ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ , ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਮੇਤ, ਪਰ ਪਚੂਨ ਿਵਕਰੇਤਾਵ ,
ਿਨਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ) ਉਹਨ
ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਥੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, 11
ਤ ਬਾਅਦ ਨਹ . : 7 ਮਈ, 2020 ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਾਮ 59 ਵਜੇ, ਫਿਰਜ਼ਨ ਿਸਟੀ ਿਵਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਵੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੋ ਲ ਿਡਸਟਿਸੰ ਗ ਪੋਟੋਕੋਲ, ਜੋ ਿਕ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਆ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ. ਉਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਤ
ਪਿਹਲ ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਲ ਦੂਰੀ ਪੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮ
ਿਵੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਅੰ ਿਤਕਾ ਏ ਸੰ ੋਿਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 11 ਇੰ ਚ 17 ਇੰ ਚ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋ ਲ ਦੂਰੀ ਪੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ, ਮੰ ਗ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ
ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਦਾਨ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ ਲ ਦੂਰੀ ਪੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਵ ਹੇਠ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
3.6.1. ਉਹਨ ਲੋ ਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਹਰ ਸਮ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ;
3.6.2. ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ-ਫੁੱ ਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਿਨ ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਿਜੱ ਥੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ;
3.6.3. ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪਵੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜ ਨੜੇ
ਅਤੇ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਚ-ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;
3.6.4. ਸੰ ਪਰਕ ਰਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਣਾਲੀਆਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ , ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਨਹ , ਤ ਹਰ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਪੈਡ , ਕਲਮ ਅਤੇ ਇੰ ਪੁੱ ਟ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ
ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ;
3.6.5. ਚ-ਟਚ ਸਤਹ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ;
3.6.6. ਸਕੀਿਨੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਹ , ਕਾ ਟੀ ਕਾ ਟੀ ਆਫ
ਫਿਰਜ਼ਨ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੀਿਨੰਗ ਫਾਰਮ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ; ਅਤੇ
3.6.7. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ
ਕਣ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਣ ਨਹ ਪਿਹਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ
ਆਰਡਰ ਦੇ ਸੈਕ ਨ 3.3 ਿਵਚ ਸੀਮਤ ਛੋਟ.
3.7.

ਇਕੱ ਲੇ ਘਰੇਲੂ ਜ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਇਕੱ ਠ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਸੀਮਤ ਉਦੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਇਥੇ ਸਪੱ ਟ
ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਗਆ ਹੈ. ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਿਕਸੇ ਘਰੇਲੂ ਜ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ
ਮਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ ਵਰਜਦਾ ਹੈ.
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3.8.

ਪਿਰਭਾ ਾ ਅਤੇ ਛੋਟ.
ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ
3.8.1. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਨਵਾਸ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੋਿਡਡ -19 ਤ ਗੰ ਭੀਰ
ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸੀਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਲੋ ਕ ਿਬਮਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤ
ਇਲਾਵਾ, ਿਜੰ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਿਵਚ ਰਹੋ.
3.8.2. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, "ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ " ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜ
ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿਜਥੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ਝੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਗ ਸਮੇਤ.
3.8.3. ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ ਉਨ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਉਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ ਘਰੇਲੂ ਮਬਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਲਈ (ਿਜਵ ਿਕ ਪਾਲਤੂਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ ), ਿਜਵ ਿਕ, ਿਸਰਫ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਤ ਿਬਨ , ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜ
ਦਵਾਈ, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇ ੇਵਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਜ ਉਨ ਦੀ ਿਰਹਾਇ ਤ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ.
3.8.4. ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ ਘਰੇਲੂ ਮਬਰ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਜ
ਸਪਲਾਈ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਵ ਜ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ
ਲਈ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਸਰਫ ਅਤੇ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਭੋਜਨ, ਸੁੱ ਕੇ ਮਾਲ, ਤਾਜ਼ੇ
ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ , ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ ਅਤੇ
ਪੋਲਟਰੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਵਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ,
ਸੈਨੀਟੇ ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ.
3.8.5. ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ
ਪਭਾਿ ਤ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਵ ਿਕ,
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਤੁਰਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ,
ਹਾਈਿਕੰ ਗ, ਜ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠ
ਿਲਖੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ :
3.8.5.1. ਿਸਟੀ ਆਫ ਫਿਰਜ਼ਨ ਪਾਰਕ ਿਵਖੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਵਰਿਜਤ ਹੈ.
3.8.5.2. ਫਿਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ 9 ਮਈ, 10, 23, 24 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਰਿਹਣਗੇ
3.8.5.3. ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਟੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮ
ਲਈ ਬੰ ਦ ਜ ਬੰ ਦ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਿਨ ਚਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਸਟੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਵ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨਾਲ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.
3.8.6. ਿਕਸੇ ਅੰ ਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸ ਤ ਵੱ ਧ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ
ਹਨ.
3.8.7. ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਮੁੱ icਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਆਰਡਰ
ਿਵਚ ਿਵ ੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱ ਤੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣਾ.
3.8.8. ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਜ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ.

ਐਮਰਜਸੀ ਆਰਡਰ 2020-16
ੈਲਟਰ ਪਲੇ ਸ ਇਨ - ਐਕਸਟਡਡ ਅਤੇ ਐਕਸਟਡਡ
1 ਮਈ, 2020
ਪੰ ਨਾ 6 ਦਾ 10

3.8.9. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ “ਹੈਲਥਕੇਅਰ
ਆਪੇ ਨ” ਿਵਖੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਿਨਕ, ਦੰ ਦ ਦੇ ਦੰ ਦ , ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਬਕ ਅਤੇ ਬਲੱਡ
ਡਾਇਵਜ਼, ਫਾਰਮਾਿਸicalਟੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌ ਜੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਿਸਹਤ
ਸਹੂਲਤ , ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਾਮਲ ਹਨ. , ਘਰੇਲੂ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵ
ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪਦਾਤਾ, ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰ ਧਤ ਅਤੇ / ਜ
ਸਹਾਇਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ . “ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਆਪੇ ਨ” ਿਵਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ
ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਾਮਲ ਹਨ. ਿਸਹਤ
ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਿਵਆਪਕ
ਤੌਰ' ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. “ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਆਪੇ ਨ” ਿਵੱ ਚ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ
ਕਸਰਤ ਿਜਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਾਮਲ ਨਹ ਹਨ.
3.8.10.ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਿਨਵਾਸ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਿਨਆਦੀ .◌ ਚੇ" ਦੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ
ਸੀਿਮਤ ਨਹ ਹਨ: ਜਨਤਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਕਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਜ ਬੇਘਿਰਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰ),
ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਦੇ ਕੰ ਮ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਗੈਸ, ਇਲੈ ਕਟੀਕਲ, ਤੇਲ ਸੋਧਕ, ਸੜਕ ਅਤੇ
ਰਾਜਮਾਰਗ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਠਸ ਕੂੜਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ,
ਕਬਰਸਤਾਨ , ਮੁਰਦਾ ਘਰ, ਮ ਾਨਘਾਟ, ਇੰ ਟਰਨਟ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰ ਚਾਰ ਪਣਾਲੀਆਂ
(ਕੰ ਿਪ ਿਟੰ ਗ ਸੇਵਾਵ , ਵਪਾਰਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ,◌ ਚਾ, ਸੰ ਚਾਰ, ਅਤੇ ਵੈਬ-ਅਧਾਰਤ
ਸੇਵਾਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੋ ਬਲ, ਰਾ ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਿਨਆਦੀ of◌ ਚੇ ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਸਮੇਤ), ਬ ਰਤੇ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਸੇਵਾਵ ਿਨਭਾਉਣ ਜ ਉਹ ਕੰ ਮ ਜੋ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਇਸ
ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਪਿਰਭਾ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ .
3.8.11.ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੇ ਪਿਤਿਕਆਕਰਤਾ, ਐਮਰਜਸੀ ਪਬੰ ਧਨ
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਐਮਰਜਸੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ , ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਪ ਟ ਤੌਰ
'ਤੇ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ ਦੇ ਪਦਰ ਨ ਨੂੰ ਿਕਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ . ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
“ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ” ਨੂੰ ਕਰਨ ਜ ਇਸ ਤ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹ
ਹੋਵੇਗੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰੰ ਤਰ
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ
ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ . ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਹੱ ਦ ਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
3.8.12.ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਇੱ ਕ "ਕਾਰੋਬਾਰ" ਿਵੱ ਚ ਮੁਨਾਫਾ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ, ਜ
ਿਵਿਦਅਕ ਇਕਾਈ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਿਕਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ,
ਉਹਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ, ਜ ਇਸਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ ਇਕਾਈ ਚੇ.
3.9.

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ

ਲਈ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

3.9.1. ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ Inf◌ ਚਾ;
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ਂ
3.9.2. ਕਿਰਆਨ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰ , ਪਮਾਿਣਤ ਿਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ , ਫਾਰਮ ਐਡ
ਪੋਡਕਟਸ ਸਟਡਸ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ , ਫੂਡ ਬਕ, ਸੁਿਵਧਾ ਸਟੋਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਅਦਾਿਰਆਂ ਜੋ ਡੱ ਬਾਬੰ ਦ ਭੋਜਨ, ਖੁ ਕ ਮਾਲ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਾਲਤੂਆਂ
ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਾਜ਼ੇ ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਚੂਨ ਿਵਕਰੀ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਹਨ.
ਪੋਲਟਰੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦ (ਿਜਵ ਿਕ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਨ ਜੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ). ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਸਟੋਰ ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਆਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਿਰਆਨ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ,
ਸੈਨੀਟੇ ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ;
3.9.3. ਭੋਜਨ, ਕਾ ਤ, ਪ ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ ਸਮੇਤ;
3.9.4. ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰ ਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਨਾਹਗਾਹ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤ
ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;
3.9.5. ਅਖਬਾਰ , ਟੈਲੀਵੀਯਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵ ;
3.9.6. ਗੈਸ ਸਟੇ ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਪਲਾਈ, ਆਟੋ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਹੂਲਤ ;
3.9.7. ਬਕ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ;
3.9.8. ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ;
3.9.9. ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈ ਕਟੀ ੀਅਨ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪਦਾਤਾ ਜੋ
ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸਵੱ ਛਤਾ, ਅਤੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ , ਜ਼ਰੂਰੀ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ;
3.9.10.ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਮੇਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਸਿਪੰ ਗ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ;
3.9.11.ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ - ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਪਾਈਵੇਟ ਕੇ -12 ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਸਮੇਤ - ਦੂਰੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਦਰ ਨ
ਲਈ, ਬ ਰਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ;
3.9.12.ਲ ਡੋਮੈਟਸ, ਡਾਈ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਲ ਡਰੀ ਸਰਿਵਸ ਪੋਵਾਈਡਰ;
3.9.13.ਰੈਸਟੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਿਸਰਫ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ. ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਜੋ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਬਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸ ਰਤ' ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਬਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਿਪਕ-ਅਪ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਅਪ
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਿਸਰਫ. ਰੈਸਟੋਰਟ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਜੋ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਉਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੈਫੇਰੀਅਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਜਸ ਜਗਾ 'ਤੇ ਇਹ ਪਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਕੱ ਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗਾ' ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਾਧਾ
ਜਾ;
3.9.14.ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਉਨ ਦੀ ਿਰਹਾਇ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ;
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3.9.15.ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਹਨ, ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕ ਸੀਿਮਤ
ਨਹ , ਕੂੜਾ ਿਨਪਟਾਰਾ, ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕਸ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ;
3.9.16.ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਿਰਆਨ, ਭੋਜਨ, ਚੀਜ਼ ਜ ਸੇਵਾਵ ਿਸੱ ਧੇ ਿਨਵਾਸ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ
ਜ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;
3.9.17.ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਸਪੱ ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਅਰਲਾਈਨ , ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਿਨ ਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਦਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ
ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;
3.9.18.ਬਜ਼ੁਰਗ , ਬਾਲਗ , ਜ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਦੇਖਭਾਲ;
3.9.19.ਬਜ਼ੁਰਗ , ਬਾਲਗ , ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇ ੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਸਰਾ;
3.9.20.ਪੇ ੇਵਰ ਸੇਵਾਵ ਿਜਵ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ ਲੇ ਖਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ , ਜਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵ;ੇ
3.9.21.ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਛੋਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੰ ਭਵ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਸਹੂਲਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਤ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
3.9.21.1. ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 12 ਜ ਘੱ ਟ ਦੇ ਸਿਥਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ("ਸਿਥਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਦਨ ਉਹੀ 12 ਜ ਘੱ ਟ
ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਕੋ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ).
3.9.21.2. ਬੱ ਚੇ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਤ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ਬਦਲਣਗੇ.
3.9.21.3. ਜੇ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਇਕ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਹਰ ਸਮੂਹ ਇਕ ਵੱ ਖਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਮੂਹ
ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹ ਰਲਣਗੇ.
3.9.21.4. ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪੋਵਾਈਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ
ਰਿਹਣਗੇ.
3.9.22.ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਸੂਚੀ ਿਸਟੀ ਫਰੈਜ਼ਨ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ (www.fresno.gov) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਨ ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ
ਜਾਣਗੇ.
3.9.23.ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਾ ਜ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀ ਬੰ ਦ, ਸੀਮਾਵ , ਜ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ ਗੰ ਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਪੁਿਲਸ
ਅਿਧਕਾਰੀ, ਪੁਿਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਜ ਿਡਜੀਨਨੀ, ਜ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ. ਅਟਾਰਨੀ, ਜ ਡੈਸੀਿਗਨੀ ਸੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨਿਟਸ ਤੱ ਕ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਜ
ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
3.10.

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, "ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਮੁੱ icਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨੂੰ
ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਬ ਰਤੇ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਓਪਰੇ ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਜੰ ਨਾ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾ ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
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3.10.1.ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ, ਸੁਰੱਿਖਆ, ਪਿਕਿਰਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ, ਜ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ.
3.10.2.ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ
ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤ ਿਰਮੋਟ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਹਨ.
3.11.

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਿਰਹਾਇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲਜ਼, ਸ ਝੇ ਿਕਰਾਏ ਦੀਆਂ
ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤ ਾਮਲ ਹਨ. ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਆਂ
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਥ ਵ ਵੀ ਾਮਲ ਹਨ ਉਹਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ .◌ ਿਚਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਵੇਹੜੇ, ਪੁਰ ,
ਿਵਹੜੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਵਹੜੇ ਜੋ ਿਸਰਫ ਇੱ ਕੱ ਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

3.12. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ
ਹੋਰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ-ਫੁੱ ਟ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ ,
ਿਜੰ ਨੀ ਵਾਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਵੀਹ ਸੈਿਕੰ ਡ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਜ
ਹੱ ਥ ਦੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਵਰਤ, ਖੰ ਘ ਨੂੰ ਕਣਾ ਜ ਿਛੱ ਕ (ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਨਹ , ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਨਹ ),
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚ-ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸਰੀਰਕ
ਸੰ ਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਬਰ ਨਹ ਹੈ, ਅਤੇ
ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ prot◌ੱਕਣ ਪਿਹਨਣਾ.
4.

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਸਟੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਸਹੂਲਤ ਜਨਤਕ ਲੋ ਕ ਲਈ ਬੰ ਦ ਰਿਹਣਗੀਆਂ,
ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਐਮਰਜਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ: ਸੇਲਲਡ
ਅਰੇਨਾ, ਸਰੋਯਾਨ ਥੀਏਟਰ, ਪਦਰ ਨੀ ਹਾਲ, ਕਨਵੈਨ ਨ ਸਟਰ, ਫਰੈਸਨ ਚੈਫੀ ਿਚੜੀਆਘਰ, ਰੋਟਰੀ
ਪਲੇ ਲਡ, ਸਟੋਰੀਲਡ, ਵੈਟਰਨਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਮੈਕਸ ਹੋਮ, ਿ ੰ ਜੇਨ ਗਾਰਡਨ, ਸਮੂਹ ਕਿਮ
ਿਨਟੀ ਸਟਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤ , ਸਮੇਤ ਗੇਨਾਈਟ ਪਾਰਕ, ਸਾ ਥਵੈਸਟ ਰੀਜਨਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ.

5.

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.

6.

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.

7.

ਇਸ ਆਰਡਰ 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.

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ.
ਐਮਰਜਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
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_______________________
ਿਵਲਮਾ ਕੁਆਨ
ਿਸਟੀ ਮੈਨਜਰ

ਮ
 ਈ 1, 2020
ਤਾਰੀਖ਼

9
 :00 ਸਵੇਰੇ
ਸਮ

ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ ਅੰ ਿਤਕਾ ਏ: ਸੋ ਲ ਦੂਰੀ ਪੋਟੋਕੋਲ, ਪੰ ਨਾ 1 (ਮਈ 7, 2020 ਤ ਪਭਾਵੀ)

ਵਪਾਰ ਨਾਮ:__________________________________________________________________________
ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪਤਾ:_______________________________________________________________________
ਸਪੇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਕੁੱ ਲ ਵਰਗ ਫੁਟੇਜ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱ ਲੀ:___________________________________________

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਉਪਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਕੋਈ
ਉਪਾਅ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ.
ਮੁੱ ਖ ਦਸਤਖਤ (ਇਸ ਪੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਦੋਵ ਪੰ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ):
☐ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਪਵੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਉਨ ਨੂੰ ਖੰ ਘ ਜ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ; ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ; ਇੱ ਕ ਕੱ ਪੜੇ ਜ ਿਟ ੂ ਿਵੱ ਚ ਿਛੱ ਕ ਅਤੇ ਖ ਸੀ ਜ , ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹ , ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੂਹਣੀ ਿਵੱ ਚ; ਅਤੇ ਨਹ
ਹੱ ਥ ਿਮਲਾਓ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਵੋ.
☐ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਵਜਨਕ ਪਵੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸੋ ਲ ਦੂਰੀ ਪੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾੱਪੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਕੇਤ.
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ):
☐ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਿਡ ਟੀਆਂ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.

☐
☐
☐
☐

☐

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹਨ ਤ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰ (ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਹ ) ਫਿਰਜ਼ਨ ਕਾ ਟੀ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹੈਲਥ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਕੀਿਨੰਗ ਫਾਰਮ, ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ .

ਸਾਰੇ ਡੈਸਕ ਜ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਕ ਸਟੇ ਨ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਨਾਲ ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ.

ਬਰੇਕ ਰੂਮ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ਝੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਥ ਤੇ ਅਕਸਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਕਾਰਜਕਮ:
ਬ
☐
 ਰੇਕ ਰੂਮ:___________________________
ਬ
☐
 ਾਥਰੂਮ:____________________________
ਹ
☐
 ੋਰ:_______________________________
ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸਪਲਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

___________________________________________________________________________________

☐

ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਹੇਠ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਥਾਨ (ਜ਼):

___________________________________________________________________________________

☐

ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

___________________________________________________________________________________

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ings◌ੱਕਣ ਪਾ ਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਗਾਹਕ ਿਬਨ ਿਕਸੇ

ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਸ ਪੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.

ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ:________________________________________________________
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਾਅ (ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ):

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਸਟੋਰ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰੋ_________, ਿਜਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਅਿਭਆਸ ਸਮ

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਿਦ ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ. ਲਗਭਗ 50% ਆਮ ਿਕੱ ਤਾ
ਚੰ ਗਾ ੁਰੂਆਤੀ ਿਬੰ ਦੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸੁਿਵਧਾ ਸੈ ਟ ਿਵਚ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਗਾਹਕ ਹੋਣ

ਅੱ ਗੇ ਪਰ ਵੱ ਧ ਨਹ ਿਗਆ ਹੈ.

ਭੀੜ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱ ਖਣਾ ਜੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਮਝਾਓ:

___________________________________________________________________________________

☐

ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ:_________________________________________________________

ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ ਅੰ ਿਤਕਾ ਏ: ਸੋ ਲ ਦੂਰੀ ਪੋਟੋਕੋਲ, ਪੰ ਨਾ 2 (ਮਈ 7, 2020 ਤ ਪਭਾਵੀ)

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੀਸ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮਟ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਸਹੂਲਤ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ):

ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰ ਕੇਤ ਰੱ ਖਣਾ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਜਦ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇ.

ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰ ਗਾਹਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੇਪ ਜ ਹੋਰ ਿਨ ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ

ਜਨਤਕ ਪਵੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਫੁਟਪਾਥ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਨ ਾਨ ਦੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ
ਦੂਰੀ

ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਡਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤ ਵੱ ਖਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖੇਤਰ.

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਛੇ ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ, ਿਸਵਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮ ਲਈ ਨੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਚੀਜ਼ ਜ ਸੇਵਾਵ ਪਦਾਨ ਕਰੋ, ਜ ਿਜਵ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵ.ੇ

ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ:_______________________________________________________
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ):

ਲੋਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤ ਰੋਕਣਾ.
☐ ਕੱਪ ਅਤੇ ਭੋਜਨ-ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕਣ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹ
☐ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ ਥੋਕ-ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹਨ.
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ, ਮੱ ਗ, ਜ ਮੁੜ ਵਰਤ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਤ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ ਦੇਣਾ.

ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਤ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪਣਾਲੀਆਂ ਨੂ

ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ.
ਿਵਆਿਖਆ:____________________________________________________________________

ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਰਫ ਘੰ ਟੇ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ):___________

________________________________________________________________________________
ਸਵੱ ਛਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰੋ):

☐
☐
☐

☐
☐
☐

ਕੋਇਡ -19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਭਾਵ ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਪੂੰ ਝੀਆਂ ਾਿਪੰ ਗ ਕਾਰਟ ਦੇ ਨੜੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਟੋਕਰੀਆਂ.
ਕਰਮਚਾਰੀ (ਜ਼) ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.
ਹਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜ ਅਸਰਦਾਰ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਲੋ ਕ ਦੇ ਨੜੇ ਜ ਆਸ ਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਸੁਿਵਧਾ ਦਾ ਪਵੇ , ਚੈਕਆਉਟ ਕਾ ਟਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ ਤੁਰੰਤ
ਬਾਹਰ ਿਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

ਹਰੇਕ ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ, ਕਲਮ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ.
ਸਾਰੀਆਂ ਚ-ਸੰ ਪਰਕ ਸਤਹ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ.

ਿਵਕਲਿਪਕ ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ:______________________________________________________

________________________________________________________________________________
* ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਿਜਨ ਦਾ ਇੱ ਥੇ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਨੂੰ ਇਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਜ ਪ ਨ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਨਾਮ:____________________________________ਫੋਨ ਨੰਬਰ:________________________________

