
 
ਿਵਲਮਾ ਕੁਆਨ 
ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ 

 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਰਡਰ 2020-18  ਸੋਧੇ 

 
ਬਚਾਅ ਪੱਖੀ ਕਵਰੇਜ ਗਾਈਡ�ਸ 

 
ਫ�ੇਸਨ� ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕ�ਨ 2-505 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਤੇ ਫ�ੇਸਨ� ਿਮ ਸਪਲ 
ਕੋਡ ਸੈਕ�ਨ 2-506 ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ� ਕੀਤੀਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਮ� ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਆਦੇ� ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ�, ਤ� ਜੋ 
ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੰਨ� ਸਮ� ਤੱਕ �ਿਹਰ ਦੇ ਘੋਿ�ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ ਕੋਿਵਡ -19 ਨਾਲ: 
 
1.    ਇਹ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਰਡਰ 2020-17, ਸੈਕ�ਨ 10, ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ� ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰ�ਕ� / ਗਾਹਕ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ 
ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇ� ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 
a. ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਰਡਰ ਨੰੂ ਤਰੀਕ ਤ� ਸੰ�ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੰੂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਰਦੇ�. 
 

2.    ਸਾਰੇ ਿਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਕਿਮ ਿਨਟੀ ਨੰੂ 
ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹ�. 

 
3.    ਿਸਟੀ ਫਿਰਜ਼ਨ� ਕਰਮਚਾਰੀ 
 

ਫ�ੇਸਨ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 
 

a.   ਜਦ� �ਿਹਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ� ਸੰਚਾਿਲਤ ਇਮਾਰਤ� ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ�, ਸਮੇਤ, 
i.     ਸ�ਝੇ ਖੇਤਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇ�, ਲੌਬੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ, ਰਸੋਈਘਰ, ਗੁਸਲਖਾਨਾ, ਹਾਲਵੇਅ, ਪੌੜੀਆਂ, 

ਐਲੀਵੇਟਰ�, ਜਨਤਕ ਕਾ�ਟਰ� ਅਤੇ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ. 
ii.    ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਇਕੱਲੇ ਜ� ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੋ.  ਿਕ ਿਬਕਲ ਜ� ਦਫਤਰ� ਿਵੱਚ 

ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੁਕਾਵਟ� ਜ� ਛੇ ਫੱੁਟ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਸੰਭਾਿਲਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ. 

 
b.   ਜਦ� ਿਸਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜ� ਸੰਚਾਿਲਤ ਵਾਹਨ, ਬੱਸ� ਸਮੇਤ, ਜਦ� ਦੋ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. 
 
c.   ਜਦ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ ਫੱੁਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਨਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 

ਫਰੈਸਨ� ਦਾ �ਿਹਰ 
ਿਸਟੀ ਹਾਲ • 2600 ਫਰੈਸਨ� ਸਟ�ੀਟ • ਫਰੈਸਨ�, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 93721-3600 

(559) 621-7770 • ਫੈਕਸ (559) 621-7776 •  www.fresno.gov 
 
 

d.   ਜਦ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਿਸਟੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਨਡੋਰ ਸਪੇਸ ਿਵੱਚ, ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਸਟੀ ਆਫ ਫਰੈਸਨ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇੱਕ ਿਨਵਾਸ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. 

http://www.fresno.gov/
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4.   ਯਾਤਰੀ / ਗਾਹਕ ਸਹੂਲਤ� ਲਈ ਗਾਹਕ. 
 
       ਯਾਤਰੀਆਂ / ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਿਸਟੀ ਸਹੂਲਤ�, ਬੱਸ� ਸਮੇਤ, ਨੰੂ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਣ 

ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਬਗੈਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ. ਿਸਟੀ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਮਿਹਮਾਨ� / ਗਾਹਕ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਇੱਕ ਤ� ਿਬਨ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ�ਝੀਆਂ ਮਨ�ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ / ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਿਚਹਰੇ 
ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਗ ਦਰ�ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ. 

 
5.   ਚਾਰਟਰ ਅਿਧਕਾਰੀ. 
 
       ਿਸਟੀ ਆਫ ਫਰੈਸਨ� ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਰਡਰ ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਟਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ 

ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ. ਦੂਜੇ ਚਾਰਟਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ� � ਚਾਰਟਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ. 

 
6.   ਛੋਟ. 
 

a.   ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਕਣ ਦੇ 
ਪਿਹਨਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਬਲਕੁਲ ਛੋਟ  ਿਜੰਨ� ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇ�� ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਛਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ. 

 
b.   ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇ�� ਲਈ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ� 

ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਉਹਨ� ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਡ ਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ 
ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ� � ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. 

 
7.   ਇਹ ਆਰਡਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸੋਧ ਜ� ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਠ�ਕੇਦਾਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ, ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ �ਿਹਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੰਿਨਆ ਨਹ� ਜਾਵੇਗਾ. 
 
8.   ਜੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ਬੰਧ ਜ� ਇਸਦੀ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਅਵੈਧ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਿਹੱਸੇ 

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

 
9.   ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁ�ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ 

ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮੇਤ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ. 
 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
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_________________________________               1 ਜੂਨ, 2020              ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ 
ਿਵਲਮਾ ਕੁਆਨ                                                               ਤਾਰੀਖ਼                       ਸਮ� 
ਿਸਟੀ ਮੈਨ�ਜਰ 


