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WILMA QUAN 

ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ 
 
 
 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ 2020-19  

ਸਸਟੀ ਹ ਾੱਲ ਸ ਾੱ ਚ ਮੀਸਟਿੰ ਗਾਂ 

ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਨਗਰ ਪ ਸਲਕ  ਕੋਡ ਿੈਕਸ਼ਨ 2-506 ਦੇ ਮੁਤ ਬਕ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵ ਵਾਂ ਦੇ ਡ ਇਰੈਕਟਰ ਹਣੋ ਦੇ ਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੇਠ ਸਦਾੱ ਤੇ 
ਆਰਡਰ ਜ ਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਪਰਭ ਵ ਸਵਾੱਚ ਸਲਆਇਆ ਜ ਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾੱਕ ਜ ਰੀ ਰਹੇਗ  ਜਦੋਂ ਤਾੱਕ 
COVID-19 ਦੇ ਿਬੂੰਧ ਸਵਾੱਚ ਇਿ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਾੱਚ ਘੋਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਪਰਭ ਵੀ ਰਸਹੂੰਦੀ ਹੈ: 

 
1. ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰ 2020-12 ਨ ੂੰ  ਹਟ  ਕੇ ਉਿਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦ  ਹੈ। 

 
2. ਿ ਰੀਆਂ ਿਸਹਰੀ ਜਨਤਕ ਮੀਸਟੂੰਗਾਂ ਇਲੈਕਟਰ ਸਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਵੈੈੱਬ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ) ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਣੀਆਂ 

ਚ ਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਿ ਚਨ  ਿੇਵ ਵਾਂ ਸਵਭ ਗ ਸ਼ਸਹਰ ਸਦਆਂ ਅਸਧਕ ਰੀਆ ਂਅਤੇ ਜਨਤ  ਲਈ ਦ ਰ ਦੁਰ ਡੇ ਤੋਂ 
ਭ ਗੀਦ ਰੀ ਦੀ ਿਹ ਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿ ਰੇ ਿੂੰਭਵ ਉਪ ਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਲ ਗ  ਕਰੇਗ । 

 
3. ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਸਵਾੱਚ ਹੋਣ ਵ ਲੀਆ ਂਮੀਸਟੂੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਜਨਤਕ ਭ ਗੀਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਛਾੱਡ ਕੇ ਸਿਟੀ ਹ ਾੱਲ ਜਨਤ  ਲਈ ਬੂੰਦ 

ਰਹੇਗ । ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਿ ਰ ੇਅਸਧਕ ਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚ ਰੀ ਇਲੈਕਟਰ ਸਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾੱ ਿ  ਲੈ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਇਿ ਿਮੇਂ ਸਿਟੀ 
ਹ ਾੱਲ ਸਵਾੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਜਨਤਕ ਿੇਵ ਵਾਂ ਪਰਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

 
4. ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਿਮਰਾੱਥ  ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਵਵਿਥ  ਿੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਸਤਕ  A ਦੇ ਮੁਤ ਬਕ ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਅਤੇ 

ਿਮ ਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪ ਅ ਲ ਗ  ਕੀਤ ੇਜ ਣਗ।ੇ 
 



ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰ 2020-19 
ਸਿਟੀ ਹ ਾੱਲ ਸਵਾੱਚ ਮੀਸਟੂੰਗਾਂ 
24 ਜ ਨ 2020 
ਿਫ਼  2 ਦ  2 

 

5. ਪਰਧ ਨ ਅਸਧਕ ਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਿਬੂੰਧੀ ਜੋਿਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟ ਉਣ ਅਤੇ ਭ ਗੀਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਅਨੁਕ ਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੀਸਟੂੰਗ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇਿਦੇ ਦੌਰ ਨ ਵਧੇਰੇ ਸਹਦ ਇਤ ਪਰਦ ਨ ਕਰ ਿਕਦ  ਹੈ। 

 
6. ਇਿ ਆਰਡਰ ਨ ੂੰ  ਫੌਰਨ ਿਪੈਸਨਿ, ਹਮੌਂਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜ ਬੀ ਸਵਾੱਚ ਅਨੁਵ ਸਦਤ ਕੀਤ  ਜ ਏਗ , ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਿਮਾੱਗਰੀ ਨ ੂੰ  

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਿ ਰ ੇਅਪ ਹਜ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਿਮ ਯੋਜਨ ਪਰਦ ਨ ਕੀਤ ੇਜ ਣਗ;ੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਿ ਈਟ 'ਤੇ ਪਰਮੁਾੱ ਿਤ  
ਨ ਲ ਉਪਲਾੱ ਬਧ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਏਗ । 

 
7. ਇਿ ਆਰਡਰ ਨ ੂੰ  ਸਕਿ ੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਿੂੰ ਿੋਧਤ ਜਾਂ ਰਾੱਦ ਕੀਤ  ਜ  ਿਕਦ  ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਿ ੇ ਵੀ ਇਕਰ ਰਨ ਮੇ ਦੀਆ ਂ

ਸਜ਼ੂੰ ਮੇਵ ਰੀਆਂ, ਜ ਇਦ ਦ ਦੇ ਅਸਧਕ ਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ੂੰ ਮੇਵ ਰੀ ਲ ਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਸਨਆ ਜ ਵੇਗ । 
 
8. ਜੇ ਇਿ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧ ਰ  ਜਾਂ ਸਕਿ ੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹ ਾੱਲ ਤ 'ਤੇ ਇਿ ਨ ੂੰ  ਲ ਗ  ਕਰਨ  ਅਯੋਗ 

ਠਸਹਰ ਇਆ ਜਾਂਦ  ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਿ ਆਰਡਰ ਦ  ਬ ਕੀ ਸਹਾੱ ਿ , ਜਾਂ ਅਸਜਹੇ ਸਹਾੱ ਿੇ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹ ਲਤਾਂ ਤੇ 
ਲ ਗ  ਕਰਨ ਿਮੇਤ, ਪਰਭ ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ  ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭ ਵੀ ਰਹੇਗ । ਇਿ ਕਰਕੇ, ਇਿ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ 
ਧ ਰ ਵਾਂ ਵਾੱਿ-ਵਾੱਿ ਕੀਤ ੇਜ ਣ ਯੋਗ ਹਨ। 

 
 
ਅਸਜਹ  ਆਦੇਿ ਸਦਾੱਤ  ਜਾਂਦ  ਹੈ। 

ਕ ਰੋਬ ਰੀ ਿੇਵ ਵਾਂ ਦੇ ਡ ਇਰੈਕਟਰ 

 25 ਜ ਨ 2020 ਿਵੇਰੇ 08:00 ਵਜੇ 
Wilma Quan 
ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ 

ਤ ਰੀਖ਼ ਿਮਾਂ 

 
 



1 । ਪੂੰਨ  

 

 

ਅੂੰ ਸਤਕ  A: 

ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰ ਦੁਬ ਰ  ਿੋਲਣ  
ਿਮਰਾੱਥ  ਦ  ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਿਮ ਜਕ ਦ ਰੀ ਿਬੂੰਧੀ ਸਹਦ ਇਤ ਮੁਤ ਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਰ ਹਾਂ ਿਮੇਤ ਜਨਤਕ ਿੈਸਟੂੰਗ ਸਵਾੱਚ ਲੋਕਾਂ 
ਸਵਚਕ ਰ ਛੇ ਫੁਾੱ ਟ ਦੀ ਸਵਾੱਥ ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਕੌਂਸਿਲ ਚੈਂਬਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸਹਦ ਇਤਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਉਦੋਂ ਤਾੱਕ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ 
ਜਦੋਂ ਤਾੱਕ ਕੁਾੱ ਝ ਸਵਿੇਿ ਪ ਬੂੰਦੀਆਂ ਲ ਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
ਿਿਤ ਿਪਾੱਿਟੀਕਰਨ 
ਛੇ ਫੁਾੱ ਟ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਦੇ ਿਿਤ ਿਪਾੱਿਟੀਕਰਨ ਨ ਲ, ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆਂ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ: 

 
ਡ ਇਿ - 6 ਸਵਅਕਤੀ 

ਸਪਟ - 5 ਸਵਅਕਤੀ 

ਗੈਲਰੀ - 12 ਿਰੋਤੇ, 1 ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਗ ਰਡ, 1 ਮ ਨੀਟਰ, 1 ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਿੀਟ  

ਫੌਇਰ - 14 ਿਰੋਤੇ, ਕਤ ਰਬਾੱਧ 

ਮੀਡੀਆ - ਕੋਈ ਸਨਰਧ ਰਤ ਿਥ ਨ ਨਹੀਂ (ਭ ਵ ਜਨਤਕ ਿਥ ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗ ) 
 

ਆਉਣ-ਜ ਣ ਲਈ ਲਚਕਦ ਰ ਸਮਆਰਾਂ 
ਆਉਣ-ਜ ਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦ ਰ ਸਮਆਰਾਂ ਦੇ ਨ ਲ, ਵਧੇਰੇ ਿਰੋਸਤਆਂ ਦੀ ਸਵਵਿਥ  ਕੀਤੀ ਜ  ਿਕਦੀ ਹੈ: 

 
ਡ ਇਿ - 6 ਸਵਅਕਤੀ 

ਸਪਟ - 5 ਸਵਅਕਤੀ 



2 । ਪੂੰਨ  

 

 

ਮੀਡੀਆ - 2 ਸਨਸ਼ਚਤ ਪਲੇਿਮੈਂਟ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿੀਟ ਨ ਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ ਰਣ ਿਮਰਾੱਥ  ਘਾੱਟ ਜਾਂਦੀ 

ਹ ੈਗੈਲਰੀ - 16 ਿਰੋਤੇ, 1 ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਗ ਰਡ, 1 ਮ ਨੀਟਰ, 1 ਪਹੁੂੰ ਚਯੋਗ ਿੀਟ  

ਫੌਇਰ - 14 ਿਰੋਤੇ, ਕਤ ਰਬਾੱਧ 

ਕ ਰਵ ਈ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਸਕ ਸਿਟੀ FCDPH ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰ  ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿ ਸਰਆਂ ਕਰਮਚ ਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ 
ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾੱਚ ਦ ਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਿਵੈ-ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ ਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਦੌਰ ਨ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਿਬੂੰਧੀ ਿਵ ਲਾਂ ਸਵਾੱਚ ਮੌਜ ਦ  FCDPH ਸਹਦ ਇਤਾਂ 
ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। 

 
ਪ ਰਵ-ਐਟਂਰੀ 
ਸਿਟੀ ਸਵਾੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਦਾੱ ਿੇ ਮੁਤ ਬਕ ਇਮ ਰਤ ਸਵਾੱਚ ਵਾੱਧ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਿੂੰ ਸਿਆ ਸਵਾੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦ  ਦ ਿਲ ਹੋਣ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਦਰਵ ਜ਼ੇ ਦੇ ਬ ਹਰ ਇਾੱਕ ਿਟ ਫ ਮੈਂਬਰ ਤੈਨ ਤ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣ ਏਗ  ਸਕ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਿਲ ਵਾੱਲ ਹੀ ਜ ਣ ਸਕਉਂਸਕ ਇਮ ਰਤ ਦੇ ਬ ਕੀ ਸਹਾੱ ਿੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ 
ਬੂੰਦ ਹਨ। 

 
ਿਟ ਫ ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਜਨਤ  ਸਵਾੱਚ ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰ  ਜ ਰੀ 
ਗੈਰ-ਿੂੰਪਰਕ ਤ ਪਮ ਨ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗ । ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਸਵਾੱਚ FCDPH ਦੀ ਮੌਜ ਦ  ਪਰਸ਼ਨ ਵਲੀ 
ਦੀ ਜ਼ੁਬ ਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਿ ਰੇ ਿਵ ਲਾਂ ਦੇ ਜਵ ਬ 'ਨਹੀਂ' ਸਵਾੱਚ ਸਦੂੰਦ  ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਿਦ  ਤ ਪਮ ਨ ਵਾੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ  ਹੈ, ਅਤੇ ਸਚਹਰ ੇਨ ੂੰ  ਢਾੱ ਸਕਆ ਹੁੂੰ ਦ  ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਅਕਤੀ ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਸਵਚੋਂ 
ਲੂੰ ਘ ਜ ਵੇਗ । 

 
ਅਮਰੀਕੀ ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਸਮਆਰੀ ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਦੇ ਨ ਲ ਅਾੱ ਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਕਰੀਸਨੂੰ ਗ ਸਵਾੱਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣ 
ਤੋਂ ਬ ਅਦ, ਐਕਿ-ਰ ੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਲਈ ਜਨਤ  ਦੁਆਰ  ਵਰਤੀ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਹਰ ਬ ਲਟੀ ਨ ੂੰ  ਇਾੱਕ 
ਿੈਨੀਟ ਈਸਜ਼ੂੰਗ ਕਾੱਪੜੇ੍ ਅਤੇ ਿੈਨੀਟ ਈਸਜ਼ੂੰਗ ਿਪਰੇਅ ਜਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸਗਾੱ ਲੇ ਇਾੱਕ ਿੈਨੀਟ ਈਸਜ਼ੂੰਗ ਵ ਈਪ ਨ ਲ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹ  ਿ ਫ਼ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । 

 



3 । ਪੂੰਨ  

 

 

ਐਟਂਰੀ 
ਜਨਤ  ਦ  ਿਦਾੱ ਿ ਸਲਫਟ ਵਾੱਲ ਵਧੇਗ । 

 
ਪਸਹਲੀ ਮੂੰ ਸਜ਼ਲ ਦੇ ਐਲੀਵੇਟਰ 'ਤੇ ਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਾੱਕ ਿਟ ਫ ਮੈਂਬਰ ਤੈਨ ਤ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣ ਇਆ ਜ  ਿਕੇ ਸਕ ਇਾੱਕ ਿਮੇਂ ਸਵਾੱਚ ਵਾੱਿ-ਵਾੱਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਸਵਅਕਤੀ ਐਲੀਵੇਟਰ ਸਵਾੱਚ ਮੌਜ ਦ ਨ  ਹੋਣ। ਉਹ 
ਿਸਥਤੀ ਅਤੇ ਿੂੰਚ ਲਨ ਦੇ ਿਬੂੰਧ ਸਵਾੱਚ ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਜਾਂ ਬ ਹਰੀ ਮ ਨੀਟਰ ਨ ੂੰ  ਸਹਦ ਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲੀਵੇਟਰ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਕਤ ਰ ਲਗ ਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਨਗਰ ਨੀ ਰਾੱਿਣਗੇ। ਐਲੀਵੇਟਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਛੇ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤ ਰ 
ਨਹੀਂ ਹ ੋਿਕਦੀ ਹ।ੈ 

 
ਦ ਜੀ ਮੂੰ ਸਜ਼ਲ ਦੇ ਐਲੀਵੇਟਰ 'ਤੇ ਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਾੱਕ ਿਟ ਫ ਮੈਂਬਰ ਤੈਨ ਤ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਇਆ 
ਜ  ਿਕੇ ਸਕ ਇਾੱਕ ਿਮੇਂ ਸਵਾੱਚ ਵਾੱਿ-ਵਾੱਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਸਵਅਕਤੀ ਐਲੀਵੇਟਰ ਸਵਾੱਚ ਮੌਜ ਦ ਨ  ਹੋਣ। ਉਹ 
ਐਲੀਵੇਟਰ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕਤ ਰ ਲਗ ਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਨਗਰ ਨੀ ਰਾੱਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਾੱਲ ਜਾਂ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ 
ਸਵਾੱਚ ਜ ਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕਤ ਰ ਵ ਲੀ ਜਗਹ  ਵਾੱਲ ਭਜੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਚਹਰੇ ਨ ੂੰ  ਢਕਣ ਦੀ ਸਨਗਰ ਨੀ ਰਾੱਿਣਗੇ। 

 
ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਇਾੱਕ 'ਵਰਚੁਅਲ' ਿਪੀਕਰ ਕ ਰਡ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਇਾੱਕ ਿਟ ਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਇਾੱਕ ਆਈਪੈਡ ਿੌਂਪੇਗ , ਜੋ 
ਸਲਿਤੀ ਕ ਰਡਾਂ ਨ ਲ ਿਰੀਰਕ ਿੂੰਪਰਕ ਨ ੂੰ  ਘਟ ਉਂਦ  ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤ  ਸਵਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਸਕਿੇ ਸਵਿੇਿ ਸਵਿ ੇ‘ਤੇ 
ਕੁਾੱ ਝ ਬੋਲਣ  ਚ ਹੁੂੰ ਦ  ਹ ੈਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਾੱਛ  ਅਤੇ ਉਿ ਸਵਿੇਿ ਸਵਿ ੇਨ ੂੰ  ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ 
ਕਲਰਕ ਨ ਲ ਿੂੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਜਨਤਕ ਸਟਾੱ ਪਣੀ ਲਈ ਕੌਂਿਲ ਪਰਧ ਨ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੀ ਜ ਵੇਗੀ। 

 
ਸਿਟੀ ਸਵਾੱਚ ਿਮ ਜਕ ਦ ਰੀ, ਵਾੱਧ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਹ ਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸਨਗਰ ਨੀ ਰਾੱਿਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ 
ਸਨਰਧ ਰਤ ਥ ਵਾਂ ਦੀ ਿਫ ਈ ਲਈ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਸਵਾੱਚ ਇਾੱਕ ਿਟ ਫ ਮੈਂਬਰ ਤੈਨ ਤ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । ਜਦੋਂ ਚੈਂਬਰ ਸਵਾੱਚ 
ਬੈਠ  ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਪੋਡੀਅਮ ‘ਤੇ ਕੁਾੱ ਝ ਬੋਲਦ  ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਮ ਈਕਰੋਫੋਨ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਛ ਹੇਗ । ਬੋਲਣ 
ਤੋਂ ਬ ਅਦ, ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਚਲ  ਜਾਂਦ  ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿਦੀ ਿੀਟ ਨ ੂੰ  ਿੈਨੀਟ ਈਸਜ਼ੂੰਗ ਿਪਰੇਅ ਨ ਲ ਿ ਫ਼ 
ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਅਤੇ ਫੌਇਰ ਸਵਾੱਚ ਕਤ ਰ ਸਵਾੱਚ ਿੜ੍ਹੇ ਪਸਹਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਿੀਟ ‘ਤੇ ਭੇਸਜਆ ਜ ਵੇਗ । 

 
ਸਿਟੀ ਸਵਾੱਚ ਜਨਤ  ਨ ੂੰ  ਕਤ ਰ ਵ ਲੀਆਂ ਥ ਵਾਂ ਵਾੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੌਇਰ ਸਵਾੱਚ ਇਾੱਕ ਿਟ ਫ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਤੈਨ ਤ ਕੀਤ  
ਜ ਵੇਗ , ਮੂੰਗ ਕੀਤ ੇਜ ਣ ‘ਤੇ ਕਰੁਿੀਆਂ ਮੁਹਾੱਈਆ ਕਰਵ ਈਆ ਂਜ ਣ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ ਮੁਤ ਬਕ ਕੁਰਿੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਿੈਨੀਟ ਈਜ਼ 
ਕੀਤ  ਜ ਵੇ। ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਸਵਾੱਚ ਿ ਰੀਆਂ ਿੀਟਾਂ ਭਰ ਜ ਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ, ਜਨਤ  ਨ ੂੰ  ਫੌਇਰ ਸਵਾੱਚ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਿ ਵਾੱਲ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਪੌੜ੍ਹੀਆ ਂ ਸਵਾੱਚ ਉੱਤਰ ਵਾੱਲੋਂ ਭੇਸਜਆ ਜ ਵੇਗ , ਇਿਦੇ ਬ ਅਦ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਿ ਵਾੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾੱਿਣੀ 
ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਸਵਾੱਚ ਦਾੱਿਣ ਵਾੱਲੋਂ ਭੇਸਜਆ ਜ ਵੇਗ । 
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ਦ ਿਰੀ ਮੂੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸਨਗਰ ਨੀ ਰਾੱਿਣ ਵ ਲੇ ਕਰਮਚ ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯ ਦ ਸਦਲ ਉਣਗ ੇਸਕ ਮੀਸਟੂੰਗ ਿੁਰ  ਹੋ ਗਈ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਫੌਇਰ ਸਵਾੱਚ ਕਤ ਰ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਸਵਾੱਚ ਿੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਿਾਂਤੀ ਬਣ ਏ ਰਾੱਿੋ। ਪ ਰੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਚਸਹਰੇ ਢਕੇ ਹੋਣ ੇ
ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਾੱ ਟੋ ਘਾੱਟ ਛੇ ਫੁਾੱ ਟ ਦੀ ਿਮ ਜਕ ਦ ਰੀ ਲ ਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵ ਜ ਈ ਅਤੇ ਹਲਚਲ 
ਜਨਤ  ਦੁਆਰ  ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਸਵਾੱਚ ਹਰ ਹਲਚਲ ਉਿ ਿਥ ਨ ‘ਤੇ ਿਥ ਪਤ ਸਦਸ਼  ਦਾੱ ਿਣ ਵ ਲੇ ਤੀਰਾਂ ਮੁਤ ਬਕ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਇਲ ਹੇਠਾਂ (ਪ ਰਬ) ਵਾੱਲ, ਿ ਈਡ ਦੀ ਆਇਲਿ ਉੱਪਰ (ਪਾੱਛਮ) ਵਾੱਲ, ਅਾੱ ਗੇ ਦੀ ਆਇਲਿ ਬ ਹਰ 
(ਉੱਤਰ/ਦਾੱਿਣ) ਵਾੱਲ, ਅਤੇ ਸਪਛਲੀ ਆਇਲਿ ਅੂੰਦਰ (ਦਾੱਿਣ/ਉੱਤਰ) ਵਾੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮ ਨੀਟਰ ਅਤੇ ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ 
ਗ ਰਡ ਉਦੋਂ ਤਾੱਕ ਸਕਿ ੇਵੀ ਸਦਸ਼  ਸਵਾੱਚ ਜ  ਿਕਦ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਤਾੱਕ ਉਹ ਆਇਲ ਸਵਾੱਚ ਮੌਜ ਦ ਸਕਿ ੇਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 
ਨੇੜੇ੍ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੂੰ ਘਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਹੋਰਾਂ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਕਤ ਰ ਸਵਚੋਂ ਨਹੀਂ 
ਲੂੰ ਘ ਿਕਦ  ਹੈ। 

 
ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਸਵਾੱਚ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਤ ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥ ਵਾਂ ਸਵਾੱਚ ਹਰ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਸਟਾੱ ਪਣੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨ 
ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜ ਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਫਅੌਰ ਸਵਾੱਚ ਹੁੂੰ ਦ  ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮ ਨੀਟਰ ਨ ੂੰ  ਿ ਸਚਤ ਕਰੇਗ  ਸਕ ਉਹ 
ਕੁਾੱ ਝ ਕਸਹਣ  ਚ ਹੁੂੰ ਦ  ਹ ੈਅਤੇ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰ ਸਵਾੱਚ ਮੌਜ ਦ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਟਾੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਦ  ਮੌਕ  ਸਮਲ ਜ ਣ ਤੋਂ 
ਬ ਅਦ ਮ ਨੀਟਰ ਉਿਨ ੂੰ  ਪੋਡੀਅਮ ਵਾੱਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗ । 

 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਅਣਜ ਣ ੇਸਵਾੱਚ ਪੋਸਡਅਮ ਜਾਂ ਮ ਈਕਰੋਫੋਨ ਨ ੂੰ  ਛ ਹ ਲੈਂਦ  ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਿ ੇਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ 
ਦੁਆਰ  ਪੋਡੀਅਮ ਵਾੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਮ ਨੀਟਰ ਇਿਨ ੂੰ  ਿ ਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗ । 

 
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਟਾੱ ਪਣੀ ਦੇ ਸਦੂੰਦ  ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੀਟ ‘ਤੇ ਵ ਪਿ ਜ  ਿਕਦ  ਹੈ ਜਾਂ ਇਮ ਰਤ 
ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਜ  ਿਕਦ  ਹੈ। 

 
ਸਕਿ ੇਵੀ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਸਕਿੇ ਸਨਰਧ ਰਤ ਿੀਟ ਦੇ ਸਬਨਹ   ਚੈਂਬਰ ਸਵਾੱਚ ਘੁੂੰ ਮਣ ਜਾਂ ਠਸਹਰਣ ਦੀ ਇਜ ਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

 
ਮੀਡੀਆ ਨ ੂੰ  ਇਾੱਕ ਸਨਰਧ ਰਤ ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਕੈਮਰ  ਿਥ ਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਲ ਹ ਸਦਾੱਤੀ ਜ ਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕ 
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੀ ਹ ਲਤ ਸਵਾੱਚ ਸਪਟ ਜਾਂ ਡ ਇਿ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਜ ਣ ਦ  ਰ ਹ ਨ  ਰੋਕੇ। 
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ਸਨਰਧ ਰਤ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਪਛ ਣ ਿੀਟ ਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਲ ਿਸਟਕ ਦੇ ਕਵਰ ਨ ਲ ਿੁਰਾੱ ਸਿਅਤ 
ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । ਸਨਰਧ ਰਤ ਿੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ ਕੀ ਕਤ ਰ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਅਤੇ ਨੇੜੇ੍ ਦੀਆਂ ਕਤ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਾੱਿੀ ਨ ਲ 
ਬੂੰਦ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । 

 
ਜੇਕਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਿਲ ਬੂੰਦ ਹਏੋ ਕੇਿ ਨ ੂੰ  ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਦ ਿਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਨਤ  ਨ ੂੰ  ਚੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੌਬੀ ਸਵਾੱਚ 
ਕਤ ਰ ਸਵਾੱਚ ਭੇਸਜਆ ਜ ਵੇਗ । ਵਧੇਰੇ ਜਨਤ  ਨ ੂੰ  ਇਮ ਰਤ ਅਤੇ ਕਤ ਰ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਪਿ ਐਲੀਵੇਟਰ 
ਵਾੱਲ ਭੇਸਜਆ ਜ ਵੇਗ  ਜਦੋਂ ਤਾੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗਹ  ਨ  ਬਣ ਜ ਵੇ। 

 
ਮੀਡੀਆ 
ਮੀਡੀਆ ਨ ੂੰ  ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਸਵਾੱਚ ਦੋ ਸਨਰਧ ਰਤ ਪਲੇਿਮੈਂਟ ਕੈਮਸਰਆਂ ਦੀ ਇਜ ਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਂਬਰ 
ਸਵਾੱਚ ਰਸਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ  ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਤ  ਲਈ ਸਨਰਧ ਰਤ ਿੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੂੰਚ ਰ 
ਡ ਇਰੈਕਟਰ ਇੂੰਟਰਸਵਊਜ਼ ਲਈ ਇਾੱਕ ਸਵਿੇਿ ਿੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗ  ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬ ਲਕੋਨੀ 
ਿੋਲਹ ਿਕਦ  ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ ਲਕੋਨੀ ਨ ੂੰ  ਿੋਸਲਹਆ ਜਾਂਦ  ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਰ (4) ਲੋਕਾਂ ਤਾੱਕ ਿੀਮਤ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਸਨਰਧ ਰਤ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜ  ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਿਲ ਦੀ ਮੀਸਟੂੰਗ ਦੇ ਅੂੰਤ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿੈਨੀਟ ਈਜ਼ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । 

 

ਜਨਤਕ ਅਪ ਹਜ ਮੈਂਬਰ 
ਜਨਤਕ ਅਪ ਹਜ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਯੋਗਤ  ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਵ ਲੀ ਅਪੂੰਗਤ  ਕ ਰਨ ਕੁਾੱ ਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ਲ ਕੁਾੱ ਝ ਹਾੱਦ ਤਾੱਕ ਜਾਂ ਪ ਰੀ 
ਤਰਹ  ਪ ਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ADA ਟ ਈਟਲ II ਲੋੜ੍ਾਂ ਮੁਤ ਬਕ ਿੇਵ ਵਾਂ ਜਾਂ ਲ ਭ ਤੋਂ ਇਨਕ ਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤ  ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। ਵ ਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਣ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਅਪੂੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਇਜ ਜ਼ਤ 
ਦੇਣ  ਉਿਨ ੂੰ  ਿਟੈਂਡ ਸਵਾੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦ  ਹੈ ਜਾਂ ਿ ਹ ਿਬੂੰਧੀ ਅਪੂੰਗਤ  ਵ ਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਿਲ ਕਰਵ ਉਣ  ਜੋ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਮ ਜਕ ਦ ਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕ ਇਮ ਰਾੱਿਦੇ ਹੋਏ ਮ ਿਕ ਪਸਹਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦ  ਹੈ। 

 

ਕਰਮਚ ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਡਊਟੀਆ ਂ

ਿ ਹਮਣੇ ਵ ਲ  ਦਰਵ ਜ  
ਿ ਹਮਣੇ ਦਰਵ ਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੈਨ ਤ ਕਰਮਚ ਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਿਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਮ ਰਤ ਸਵਾੱਚ ਦ ਿਲ ਹੋਣ/ਬ ਹਰ 
ਜ ਣ ਵ ਸਲਆਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵ ਰ ਹੋਵੇਗ  ਸਜਿਦੀ ਵਾੱਧ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਿੀਮ  30 ਸਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਜਨਤ  ਨ ੂੰ  ਸਚਹਰ  ਢਕਣ ਲਈ ਕਸਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਿੁਰਾੱ ਸਿਆ ਿਕਰੀਨ ਸਵਾੱਚੋਂ 
ਲੂੰ ਘਣ ਲਈ ਸਕਹ  ਜ ਵੇਗ । 
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ਪਸਹਲੀ ਮੂੰਜ਼ਲ ਦੀ ਐਲੀਵੇਟਰ 
ਐਲੀਵੇਟਰ ਸਵਾੱਚ ਤੈਨ ਤ ਕਰਮਚ ਰੀ ਇਹ  ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵ ਰ ਹੋਵੇਗ  ਸਕ ਵਾੱਿ-ਵਾੱਿ ਘਰਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵਾੱਧ 
ਸਵਅਕਤੀ ਇਾੱਕੋ ਿਮੇਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਸਵਾੱਚ ਦ ਿਲ ਨ  ਹੋਣ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣਗ ੇਸਕ ਐਲੀਵਟੇਰ ਲਈ 3 ਤੋਂ 
ਵਾੱਧ ਸਵਅਕਤੀ ਕਤ ਰ ਸਵਾੱਚ ਨ  ਿੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਜਨਤ  ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਥ ਵਾਂ ਸਵਾੱਚ ਦ ਿਲ ਹਣੋ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਨ  
ਕਰੇ (ਭ ਵ PSD ਜਾਂ ISD)। 

 
ਦ ਜੀ ਮੂੰਜ਼ਲ ਦੀ ਐਲੀਵੇਟਰ 
ਐਲੀਵੇਟਰ ਸਵਾੱਚ ਤੈਨ ਤ ਕਰਮਚ ਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵ ਰ ਹੋਵੇਗ  ਸਕ ਵਾੱਿ-ਵਾੱਿ ਘਰਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵਾੱਧ 
ਸਵਅਕਤੀ ਇਾੱਕੋ ਿਮੇਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਸਵਾੱਚ ਦ ਿਲ ਨ  ਹੋਣ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣਗੇ ਸਕ ਐਲੀਵਟੇਰ ਲਈ 3 ਤੋਂ 
ਵਾੱਧ ਸਵਅਕਤੀ ਕਤ ਰ ਸਵਾੱਚ ਨ  ਿੜ੍ਹ ੇਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਜਨਤ  ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਥ ਵਾਂ ਸਵਾੱਚ ਦ ਿਲ ਹਣੋ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਨ  
ਕਰੇ (ਭ ਵ ਮੇਅਰ/ ਕੌਂਿਲ ਜਾਂ CAO)। 

 
ਗੈਲਰੀ ਮ ਨੀਟਰ 
ਸਿਟੀ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਸਵਾੱਚ ਤੈਨ ਤ ਕਰਮਚ ਰੀ ਵਾੱਧ ਤੋਂ ਵਾੱਧ 16 ਸਵਅਕਤੀਆ ਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਵਵਿਥ  ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਬ ਕੀ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਤ ਰ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵ ਰ ਹੋਵੇਗ । ਉਹ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤ ਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਡਅਮ 
ਦੇ ਸਵਚਕ ਰ ਿੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਨੀਟ ਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵ ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣਗ ੇ ਸਕ ਜਨਤ  
ਚੈਂਬਰ ਸਵਾੱਚ ਦਾੱ ਿੇ ਗਏ ਸਦਿ  ਿਬੂੰਧੀ ਪਰਵ ਹ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰੇ। 

 
ਫੌਇਰ ਮ ਨੀਟਰ 
ਫੌਇਰ ਸਵਾੱਚ ਤੈਨ ਤ ਕਰਮਚ ਰੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤ  ਨ ੂੰ  ਕਤ ਰ ਸਵਾੱਚ ਿੜ੍ਹ  ਕਰਨ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਜ ਣ ‘ਤੇ ਕੁਰਿੀਆ ਂ
ਮੁਹਾੱਈਆ ਕਰਵ ਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ ਮੁਤ ਬਕ ਕੁਰਿੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਿੈਨੀਟ ਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵ ਰ ਹੋਵੇਗ । 

 
ਰ ਹਤ 
ਪੂੰਜਵਾਂ ਕਰਮਚ ਰੀ ਿ ਹਮਣੇ ਦੇ ਦਰਵ ਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੈਨ ਤ ਕਰਮਚ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਰ ਹਤ ਦੇਵੇਗ  ਜੋ ਪਸਹਲੀ ਮੂੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਤੈਨ ਤ 
ਕਰਮਚ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਰ ਹਤ ਦੇਵੇਗ  ਜੋ ਦ ਿਰੀ ਮੂੰਜ਼ਲ ਦੀ ਐਲੀਵੇਟਰ ਸਵਾੱਚ ਤੈਨ ਤ ਕਰਮਚ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਰ ਹਤ ਦੇਵੇਗ  ਜੋ ਕੌਂਿਲ 
ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨ ਤ ਕਰਮਚ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਰ ਹਤ ਦੇਵੇਗ । 
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ਕਥ ਨਕ 
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਮੀਸਟੂੰਗ ਸਵਾੱਚ ਸਹਾੱ ਿ  ਲੈਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸਤੂੰਨ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ COVID-19 ਲਈ 
ਿਕ ਰ ਤਮਕ ਪ ਇਆ ਜਾਂਦ  ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹੇਠਾਂ ਸਦਾੱ ਤੇ ਗਏ ਪਰੋਟੋਕ ਲਾਂ ਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਕਿ ੇ ਸਵਅਕਤੀ 
ਸਵਾੱਚ ਲਾੱ ਛਣ ਸਦਿ ਈ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ COVID-19 ਲਈ ਟੈਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵ ਉਂਦ  ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤਮੂੰਦ 
ਕ ਰਜ ਿਥ ਨ ਟ ਿਕ ਫੋਰਿ ਨ ੂੰ  ਿ ਸਚਤ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗ  ਅਤੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਟ ਣ ਨ ਸ਼ਕ ਪਰੋਟੋਕੋਲ 
ਲਈ ਸਨਰਦੇਸਿਤ ਕਰੇਗ । 

 
ਕੌਂਿਲ ਮੈਂਬਰ 
ਜੇਕਰ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰ ਸਵਾੱਚ ਕੌਂਿਲ ਮੀਸਟੂੰਗ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸਤੂੰਨ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਕੌਂਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨ ੂੰ  COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਸਟੂੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਮੌਜ ਦ ਸਰਹ  ਿੀ, ਤਾਂ 
ਵੀਡੀਓ ਸਰਕ ਰਸਡੂੰਗ ਰ ਹੀਂ ਇਹ ਸਨਰਧ ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡ ਇਿ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਸਕ 
15 ਸਮੂੰਟ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਿਮੇਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਛੇ ਫੁਾੱ ਟ ਦੇ ਦ ਇਰੇ ਸਵਾੱਚ ਸਕਹੜੇ੍ ਸਵਅਕਤੀ ਰਹੇ ਿਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਇਹ 
ਸਨਰਧ ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਿਲ ਮੈਂਬਰ ਦ  ਇੂੰਟਰਸਵਊ ਸਲਆ ਜ ਵੇਗ  ਸਕ ਉਹ ਸਕਹੜ੍ੀਆ ਂਥ ਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ 
ਉਿ ਸਦਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਦਨਾਂ ਸਵਾੱਚ ਸਿਟੀ ਹ ਾੱਲ ਸਵਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਲ ਗਾੱਲਬ ਤ ਹੋਈ ਿੀ। 

 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  14 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਿਵੈ-ਆਈਿੋਲੇਟ ਰਸਹਣ ਲਈ ਸਕਹ  ਜ ਵੇਗ । ਦੋਹੇਂ ਪ ਿੇ ਬੈਠੇ ਕੌਂਿਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿ ਸਚਤ 
ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਅਤੇ 14 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਾੱਲਗ-ਥਾੱਲਗ ਰਸਹਣ ਲਈ ਸਕਹ  ਜ ਵੇਗ । ਕੌਂਿਲ 
ਮੈਂਬਰ ਦ  ਦਫਤਰ, ਕੌਂਿਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆ ਂਿ ਰੀਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਥ ਵਾਂ ਅਤੇ ਡ ਇਿ ਸਵਾੱਚ ਿ ਮਲ ਥ ਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਨੀਟ ਈਜ਼ 
ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਸਜਾੱ ਥੇ ਉਹ ਕੌਂਿਲ ਮੈਂਬਰ ਸਗਆ ਿੀ। 

 
ਿਟ ਫ਼ ਮੈਂਬਰ 
ਜੇਕਰ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰ ਸਵਾੱਚ ਕੌਂਿਲ ਮੀਸਟੂੰਗ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸਤੂੰਨ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਸਪਟ ਏਰੀਆ ਸਵਾੱਚ ਿ ਮਲ ਿਟ ਫ਼ 
ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਿਪੀਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨ ੂੰ  COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ 
ਉਹ ਮੀਸਟੂੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਮੌਜ ਦ ਸਰਹ  ਿੀ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕ ਰਸਡੂੰਗ ਰ ਹੀਂ ਇਹ ਸਨਰਧ ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡ ਇਿ 'ਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਸਕ 15 ਸਮੂੰਟ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਿਮੇਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਛੇ ਫੁਾੱ ਟ ਦੇ ਦ ਇਰੇ ਸਵਾੱਚ 
ਸਕਹੜੇ੍ ਸਵਅਕਤੀ ਰਹੇ ਿਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲ ਵ , ਇਹ ਸਨਰਧ ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਿਲ ਮੈਂਬਰ ਦ  ਇੂੰਟਰਸਵਊ ਸਲਆ 
ਜ ਵੇਗ  ਸਕ ਉਹ ਸਕਹੜ੍ੀਆਂ ਥ ਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਸਦਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਦਨਾਂ ਸਵਾੱਚ ਸਿਟੀ ਹ ਾੱਲ ਸਵਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਕਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਲ ਗਾੱਲਬ ਤ ਹੋਈ ਿੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  14 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਅਾੱਲਗ-ਥਾੱਲਗ ਰਸਹਣ ਲਈ 
ਸਕਹ  ਜ ਵੇਗ । ਿਟ ਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਰਕਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਦੌਰੇ ਕੀਤੀਆ ਂਜ ਣ ਵ ਲੀਆਂ ਆਮ ਥ ਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿੈਨੀਟ ਈਜ਼ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ । 
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ਿਪੀਕਰ 
ਜੇਕਰ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰ ਸਵਾੱਚ ਕੌਂਿਲ ਮੀਸਟੂੰਗ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸਤੂੰਨ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨ ੂੰ  COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਸਟੂੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਮੌਜ ਦ ਸਰਹ  ਿੀ, ਤਾਂ 
ਵੀਡੀਓ ਸਰਕ ਰਸਡੂੰਗ ਰ ਹੀਂ ਇਹ ਸਨਰਧ ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡ ਇਿ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹ ਾੱਲ ਸਵਾੱਚ ਗੁਜ਼ ਰੇ ਿਮੇਂ ਦ  
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਸਕ 15 ਸਮੂੰਟ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਿਮੇਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਛੇ ਫੁਾੱ ਟ ਦੇ ਦ ਇਰੇ ਸਵਾੱਚ ਸਕਹੜੇ੍ ਸਵਅਕਤੀ ਰਹ ੇ
ਿਨ। ਸਿਟੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿ ਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ ਰੀ ਕੋਸਿਿ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਿ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਨ। ਸਿਟੀ ਹ ਾੱਲ 
ਸਵਾੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿ ਰੀਆਂ ਥ ਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਨੀਟ ਈਜ਼ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਸਜਾੱ ਥੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਸਗਆ ਿੀ। 

 
ਜਨਤਕ ਿਰੋਤ ੇ
ਜੇਕਰ ਕੌਂਿਲ ਚੈਂਬਰ ਸਵਾੱਚ ਕੌਂਿਲ ਮੀਸਟੂੰਗ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸਤੂੰਨ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ-ਅੂੰਦਰ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨ ੂੰ  COVID-19 ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਸਟੂੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਮੌਜ ਦ ਸਰਹ  ਿੀ, ਤਾਂ 
ਵੀਡੀਓ ਸਰਕ ਰਸਡੂੰਗ ਰ ਹੀਂ ਇਹ ਸਨਰਧ ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡ ਇਿ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹ ਾੱਲ ਸਵਾੱਚ ਗੁਜ਼ ਰੇ ਿਮੇਂ ਦ  
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਸਕ 15 ਸਮੂੰਟ ਤੋਂ ਵਾੱਧ ਿਮੇਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਛੇ ਫੁਾੱ ਟ ਦੇ ਦ ਇਰੇ ਸਵਾੱਚ ਸਕਹੜੇ੍ ਸਵਅਕਤੀ ਰਹ ੇ
ਿਨ। ਸਿਟੀ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿ ਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ ਰੀ ਕੋਸਿਿ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਿ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿਨ। ਸਿਟੀ ਹ ਾੱਲ 
ਸਵਾੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿ ਰੀਆਂ ਥ ਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਨੀਟ ਈਜ਼ ਕੀਤ  ਜ ਵੇਗ  ਸਜਾੱ ਥੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਸਗਆ ਿੀ। 


