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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ 2020-20 

 

ਘਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ 

ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਅਤ ੇਐਫ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ 

 

ਫ੍ਰੇਿਨੋ ਸਮ ਿਪਲ ਕੋਡ ਿੈਕਸ਼ਨ 2-505 ਦ ੇਅਨੁਿਾਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਿਨੋ ਸਮ ਿਪਲ 
ਕੋਡ ਿੈਕਸ਼ਨ 2-506 ਦਆੁਰਾ ਮੇਰੇ ਸਵਿੱਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਹੇਠ ਸਦਿੱ ਤੇ ਆਦਸੇ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਰੰਤ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਿਮੇਂ ਤਿੱਕ ਸ਼ਸਹਰ ਦ ੇਘੋਸਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੈ ਕੋਸਵਡ-19 ਨਾਲ: 
 

ਕੋਵੀਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਸਹਰ ਫ੍ਰੇਿਨੋ ਨੇੜੇ ਿੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਅਤੇ ਐਫ੍ ਿਟਰੀਟਿ ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱਚ ਿਸਿਤ ਬਘੇਰ 
ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਵਲਿੱ ਖਣ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਕਲੀਨ ਅਪ ਜੋਨ). ਫ੍ਸਰਜਨੋ ਕਾ ਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ 

ਿਿਾਪਤ ਕੋਸਵਡ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੰਸਖਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵਿੱਚ ਪਿੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜੀ ਸਲਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਸਕ ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਤੁੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱਚ ਅਿਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿੇ ਕੁਝ ਸਵਅਕਤੀ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਪਸਹਲਾਂ ਦਿੱਿ ੇਗਏ ਿਿਾਨ 'ਤੇ ਿਸਿਤ ਡੇਰ ੇਸਵਚ ਰਸਹੰਦੇ ਵਾਇਰਿ ਲਈ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਿਟ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਿ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ, ਸਿਟੀ ਿਟਾਫ੍ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਅਪ ਜੋਨ ਸਵਿੱਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ 
ਕੂੜੇਦਾਨ ਅਤ ੇਮਲਬ ੇਨੰੂ ਹਟਾਉਣ. ਸਿਟੀ ਨੇ ਿੈਂਟਾ ਕਲੇਰਾ, ਈ, ਐੱਫ੍, ਅਤੇ ਜੀ ਿਟਰੀਟਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਵਚ ਕੜੂੇਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਨੰੂ ਿੋਮਵਾਰ, ਬੁਿੱ ਧਵਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਤੰਨ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਸ਼ਸਹਰ ਲੋੜ 
ਅਨੁਿਾਰ ਦ ੋਰੋਲ-ਆਫ੍ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਸ਼ਸਹਰ ਸਕਿ ੇਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਸਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਸਿਟੀ ਕਲੀਨ ਅਪ ਜੋਨ ਸਵਚ ਇਿ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਆਰਡਰ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਨੋਸਟਿ ਪੋਿਟ ਕਰੇਗੀ. 
 

ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ. 
 

ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
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