ਵਿਲਮਾ ਕੁਆਨ
ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ 2020-18
ਬਚਾਅ ਪੱ ਖੀ ਕਿਰੇਜ ਗਾਈਡੈਂਸ
ਫ੍ਰੇਿਨੋ ਸਮ ਿਪਲ ਕੋਡ ਿੈਕਸ਼ਨ 2-505 ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਿਨੋ ਸਮ ਿਪਲ
ਕੋਡ ਿੈਕਸ਼ਨ 2-506 ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਹੇਠ ਸਦਿੱ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਰੰਤ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੰ ਨੇ ਿਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਘੋਸਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੈ ਕੋਸਵਡ -19 ਨਾਲ:
1.

ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰ 2020-17, ਿੈਕਸ਼ਨ 10, ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿਾਰਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਿੀਆਂ ਨੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ / ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਿੁਰਿੱਸਿਆ
ਦੇ ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ.

2.

ਿਾਰੇ ਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਿਾਡੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਮ ਸਨਟੀ
ਨੰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਨਰੰ ਤਰ ਿਪੁਰਦਗੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

3.

ਸਿਟੀ ਫ੍ਸਰਜ਼ਨੋ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਫ੍ਰੇਿਨੋ ਦੇ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਹੇਠ ਸਲਿੀਆਂ ਿਸਿਤੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
a. ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਿੰ ਚਾਸਲਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਹਲਤਾਂ, ਿਮੇਤ,
i.

ਿਾਂਝੇ ਿੇਤਰ, ਸਜਿ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼, ਲੌ ਬੀ, ਕਾਨਫ੍ਰੰ ਿ ਰਮ, ਰਿੋਈਘਰ, ਗੁਿਲਿਾਨਾ, ਹਾਲਵੇਅ, ਪੌੜੀਆਂ,
ਐਲੀਵੇਟਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਕਾਉਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਿੀਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ii.

ਸਕ ਸਬਕਲ ਜਾਂ ਦਫ੍ਤਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਜਿੱ ਿੇ ਹੋਰ ਮੌਜਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਦਰੀਆਂ ਨੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਛੇ ਫ੍ੁਿੱ ਟ
ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿੰ ਭਾਸਲਆ ਜਾ ਿਕਦਾ.

b. ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਿੰ ਚਾਸਲਤ ਵਾਹਨ, ਬਿੱ ਿਾਂ ਿਮੇਤ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵਅਕਤੀ ਮੌਜਦ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ.
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c. ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਗਹਾ ਸਵਚ ਅਤੇ ਦਜੇ ਸਵਚਕਾਰ ਛੇ ਫ੍ੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦਰੀ 'ਤੇ ਸਵਅਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਸਿਆ ਨਾ ਜਾ
ਿਕਦਾ ਹੈ.
ਫ੍ਰੈਿਨੋ ਦਾ ਸ਼ਸਹਰ
ਸਿਟੀ ਹਾਲ • 2600 ਫ੍ਰੈਿਨੋ ਿਟਰੀਟ • ਫ੍ਰੈਿਨੋ, ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ 93721-3600
(559) 621-7770 • ਫ੍ੈਕਿ (559) 621-7776 • www.fresno.gov

d. ਜਦੋਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਿਟੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਨਡੋਰ ਿਪੇਿ ਸਵਿੱ ਚ, ਅਸਧਕਾਰਤ ਸਿਟੀ ਆਫ੍ ਫ੍ਰੈਿਨੋ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਇਿੱ ਕ ਸਨਵਾਿ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ.
4. ਯਾਤਰੀ / ਗਾਹਕ ਿਹਲਤਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ.
ਯਾਤਰੀਆਂ / ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਸਿਟੀ ਿਹਲਤਾਂ, ਬਿੱ ਿਾਂ ਿਮੇਤ, ਨੰ ਿਹਲਤ ਸਵਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਣ
ਜ਼ਰਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਬਗੈਰ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਿਹਲਤ ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ. ਸਿਟੀ ਿਟਾਫ੍ ਨੰ ਮਸਹਮਾਨਾਂ / ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਿੁਰਿੱਸਿਆ ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਕਣ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਹਿੱ ਿਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ / ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ
ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਪੋਿਟ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
5. ਚਾਰਟਰ ਅਸਧਕਾਰੀ.
ਸਿਟੀ ਆਫ੍ ਫ੍ਰੈਿਨੋ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰ ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਟਰ
ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ. ਦਜੇ ਚਾਰਟਰ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਬਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਚਾਰਟਰ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱ ਿਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪਵੇਗੀ.
6. ਛੋਟ.
a. ਇਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਿਸਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਚਹਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਣ ਨੰ
ਵਧਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨੰ ਸਬਲਕੁਲ ਛੋਟ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
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b. ਇਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਿੁਰਿੱਸਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਸਚਹਰੇ ਦੀ ਿੁਰਿੱਸਿਆ ਦੇ ਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ
ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਡ ਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰ ਿੁਰਿੱਸਿਅਤ ਅਤੇ
ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.
7. ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਿੋਧ ਜਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ
ਅਸਧਕਾਰ, ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਮੰ ਸਨਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ.
8. ਜੇ ਇਿ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਜਾਂ ਇਿਦੀ ਸਬਨੈ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੰ ਅਵੈਧ ਮੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿ
ਸਹਿੱ ਿੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਮੇਤ ਦਜੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਿਮੇਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਹਿੱ ਿਾ ਪਰਭਾਸਵਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ. ਇਿ ਅੰ ਤ ਤਿੱ ਕ, ਇਿ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਵਵਿਿਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ.
9. ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਿ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ,
ਿਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤਿੱ ਕ ਅਤੇ ਿਮੇਤ.

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ.
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
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