ਮਬਲ ਨੰਬਰ. 24
ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ. 2020-024
ਫ੍ਰੈਸਨੋ, ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਮਸਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਆਦੇਸ਼, ਕੋਮਵਡ -19 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਨਾਲ ਜੜੇ
ੁ ਹੋਏ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਮਮਸੀਪਲ ਕੋਡ ਦੇ 2-514 ਨੰ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਮਸਟੀ ਦੀ ਕੋਂਸਲ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ:
ਭਾਗ 1. ਫ੍ਮਰਜਨੋ ਮਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2-514 ਨੰ਼ੂ ਪੜਹਨ ਲਈ ਸੋਮਧਆ ਮਗਆ ਹੈ:
ਭਾਗ 2-514. - ਕੋਮਵਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ. ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਕਾਰਨ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਰਾਜ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਲਾਗ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
(a)

ਸ਼ਮਹਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨ਼ੂੰ ਸਹ਼ੂਲਤ ਅਤੇ ਸੈਨੇ ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ

ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫ੍ੀਸ ਜਾਂ ਮਵਆਜ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਹਕ ਮਜਸਦੀ ਸਹ਼ੂਲਤ ਸੇਵਾ
ਬੰ ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਬਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ
ਖਰਮਚਆਂ ਦੇ, ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਮਆਦ ਲਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

(a)

ਸ਼ਮਹਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨ਼ੂੰ ਸਹ਼ੂਲਤ ਅਤੇ ਸੈਨੇ ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ

ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫ੍ੀਸ ਜਾਂ ਮਵਆਜ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਹਕ ਮਜਸਦੀ ਸਹ਼ੂਲਤ ਸੇਵਾ
ਬੰ ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਬਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ
ਖਰਮਚਆਂ ਦੇ, ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਮਆਦ ਲਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
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ਤਾਰੀਖ ਅਪਣਾਈ ਗਈ: 07/16/2020
ਤਾਰੀਖ ਮਨਜ਼ੂਰ: 07/16/2020
ਪਰਭਾਵੀ ਮਮਤੀ: 07/16/2020
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(b)

ਗੈਰ-ਜਰ਼ੂਰੀ ਮਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਮਲਕ

ਮਰਕਾਰਡਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

(c)

ਕੋਮਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੜੇ
ੁ ਪਰੋਸੈਮਸੰ ਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਰੰ ਟੀ,

ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਮਮ ਸਪਲ ਕੋਡ 12-2301, ਅਤੇ ਸੇਕ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਮਰਫ੍ਡ
ੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.

(d)

ਕਵੀਂ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਟ

ਮੀਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਮਹਣਗੇ.

(e)

ਮਸਟੀ ਬੱ ਸਾਂ ਨੰ਼ੂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਰੋਜਾਨਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ਼ੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਮਸਟੀ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਵਭਾਗ ਨੰ਼ੂ ਜਨਤਕ ਜਰ਼ੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕਲ
਼ੂ ਹਣ
ੋ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱ ਸ ਰ਼ੂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੰ਼ੂ
ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ਼ੂਰਾ ਅਮਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ.

(f)

4 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱ ਕ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰਮਹਣ ਦੀਆਂ ਸਹ਼ੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ

ਅਤੇ ਦਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮਜਸ ਨੰ਼ੂ ਮਕਸੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਜਾਂ ਆਫਤ ਸਮਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜੋਂ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਨੰ਼ੂ
ਅਮਜਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਸ਼ੂਲਦਾ. ਇਹ ਮਵਵਸਥਾ ਕੌਂ ਸਲ
ਦੁਆਰਾ 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰ਼ੂ ਪਰਵਾਨਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ਼ੂ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ.

(g)

ਮਕਰਾਇਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੱ ਣ ਦੀ ਅਵਸਰ, ਅਤੇ ਭਮਵੱ ਖਬਾਣੀ
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(1)

ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰਨ
਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਮਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ, ਕੋਈ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਮਕਰਾਏਦਾਰ, ਸਮੇਤ, ਮਬਨਾਂ ਮਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਮਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸ਼ਮਹਰ ਨੰ਼ੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਕੋਵੀਡ -19
ਦੇ ਫ੍ੈਲਣ ਕਾਰਨ.

(2)

ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰਨ
਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਮਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੱ ਦ ਤਕ, ਸ਼ਮਹਰ ਮਵਚ ਵਪਾਰਕ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰ਼ੂ ਕੋਮਵਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸਮਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਕਰਾਏ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰ਼ੂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

(3)

ਮਕਰਾਏਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ, ਉਨਹਾਂ ਨੰ਼ੂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

ਨੰ਼ੂ ਮਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਮਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਮਵਡ-19 ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਕਰਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਨੋਮਟਸ ਦੇ ਦਸ ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰ਼ੂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਰ਼ੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮਕ ਉਹ ਮਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.
ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, "ਮਲਖਤੀ ਰ਼ੂਪ ਮਵੱ ਚ" ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰ਼ੂ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ
ਸੰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ
ਦਸਤਾਵੇਜੀਆਂ ਨੰ ਼ੂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨ਼ੂੰ ਨ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਇਸ ਮਤਵ
ੰ
ਲਈ .ੁੁਕਵਾਂ ਮਮਨਆ
ੰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
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ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰ਼ੂ ਮਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮਵੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਮਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਏਗੀ
ਅਤੇ ਮਸਰਫ੍ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ.

(4) ਮਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਮਨਆਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਮਦਲਚਸਪੀ,
ਦੇਰੀ ਫ੍ੀਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕਠ
ੱ ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਮਕਰਾਏ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ.

(5) ਇਹ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਨਰੰ ਤਰ ਲਾਗ਼ੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸ਼ਮਹਰ ਦੀ
ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਗ਼ੂ ਹੋ ਮਗਆ ਹੈ.

(6) ਇੱ ਕ ਮਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੰ਼ੂਨੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਸੇ ਵੀ
ਗੈਰਕਾਨੰ਼ੂਨੀ ਨਜਰਬੰ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

(7) ਕੋਮਵਡ -19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ਼ੂ ਪ਼ੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰ਼ੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਕੋਮਵਡ
-19 ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਮਵਤ ਕਰਜਾ ਲੈ ਣ ਵਾਮਲਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਮਨਆਂ ਲਈ ਸਮਹਣਸ਼ੀਲਤਾ
ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮਬਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਹਰਾ ਨੰ਼ੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ. ਸ਼ਮਹਰ
ਭਮਵੱ ਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਮਵੱ ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰ਼ੂਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇਗਾ.
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(h)

ਮਸਟੀ ਸਟਾਫ੍ ਕੋਮਵਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ

ਫ੍ੰ ਮਡੰ ਗ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਵੇਗਾ.

(i) ਮਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਾਂ ਮਡਸੀਗਨੀ ਨੰ਼ੂ ਫ੍ੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਮਵਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਮਰਸਪਾਂਸ ਫ੍ੰ ਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰਦੇਸ਼ ਮਦੱ ਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਮਹਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕੋਮਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਣ
ੋ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਆਂ ਨੰ਼ੂ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਮਚਤ ਅਤੇ ਜਰ਼ੂਰੀ ਹਨ. ਮਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਾਂ ਮਡਜੀਜਨੀ, ਅਗਲੀ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਵਚ ਇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ਼ੂ ਕੌਂ ਸਲ ਨੰ਼ੂ ਦੱ ਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌ ਵੀਡ ਨੰ਼ੂ 19 ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰਸਪਾਂਸ ਫ੍ੰ ਡ ਮਵਚੋਂ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਮਚਆਂ ਬਾਰੇ ਮਜੰ ਨੀ ਵਾਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੌਂ ਸਲ ਨੰ਼ੂ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਘੱ ਟੋ
ਘੱ ਟ, ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ-ਜਰਰੀ
਼ੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖੱ ਲ
ੁ ੇ ਰਮਹਣ, ਜਾਂ ਕੋਮਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੜੇ
ੁ
ਹੋਰ ਮਾਮਮਲਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੋਵੀਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਮਤਮਕਰਆ
ਫ੍ੰ ਡ ਨੰ਼ੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

(j) [ਮਰਜਰਵਡ.]

(k) ਮਸਟੀ ਆਫ੍ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ 2020-01 ਮਵਚ ਪਮਰਭਾਮਸ਼ਤ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਵਰ
(ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਅਲਕੋਹਮਲਕ ਬੀਵਰ ਕੰ ਟਰੋਲ (ਏਬੀਸੀ)) ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ 40, 42, 48,
51, 57, 60, ਅਤੇ 61 ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ) ਕਰਕਾਈਡ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ
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ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਜੰ ਨਾ ਮਚਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਯ਼ੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰ਼ੂਨ ਦੁਆਰਾ
ਆਮਗਆ ਮਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਤ
ੇ , ਮਨਯਮਤ ਮਰਲੀਫ੍ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨੋਮਟਸ ਨੰ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ
ਮਬਨਾਂ.

(l) (ਸਮਾਮਜਕ ਦ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਾਨੰਨ
਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ. ਸਰਕਾਰੀ ਸਹ਼ੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਹਰ ਭਰ ਮਵੱ ਚ ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ,
ਮਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰ਼ੂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਮਡੰ ਗਜ ਮਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਪੜੇ ਦੇ ਕਣ ਪਮਹਨਣ, ਅਤੇ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦ਼ੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ
ਬਾਹਰ. ਮਚਹਰੇ ਦੇ ingsੁੱਕਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮ਼ੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੰ਼ੂ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਵਚ ਇਕ
ਮਨਕਾਸ ਵਾਲੀ ਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹਣੀ
ੋ ਚਾਹੀਦੀ. ਇੱ ਕ ਮਰਪੋਰਮਟੰ ਗ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੰ਼ੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ
ਸ਼ਮਹਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਜੱ ਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਪਤ
ਰ਼ੂਪ ਮਵੱ ਚ ਇਸ ਉਪ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱ ਕ ਅਸੁਰੱਮਖਅਤ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੰ ਦ
ੁ ਾ ਹੈ. ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਉਲੰਘਣਾ ਪਬ
ਰ ੰ ਧਕੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ.

(m) ਮਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਮਵਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੋਮਵਡ -19 ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਹੋਣ ਤੇ, ਮਾਲਕ 24 ਘੰ ਮਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ਼ੂ ਸੰ ਭਾਵਤ ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਾਰੇ
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ਸ਼ੂਮਚਤ ਕਰੇਗਾ. ਅਮਜਹੀ ਨੋਟੀਮਫ੍ਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖੇਗੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੰਨਾਂ
਼ੂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਕੋਈ
ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਜਰ਼ੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸਫ੍ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ, ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ ਸਵੱ ਛਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪਰਕ
ੰ
ਟਰੇਮਸਗ
ੰ ਪਟੋ
ਰੋ ਕੋਲ ਮਵਚ
ੱ ਸਮਹਯੋਗ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.]

(l)[(n)] ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਼ੂ ਬਦ
ੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਦੱ ਤਾ ਮਗਆ ਜੋ ਸ਼ਮਹਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜਦ
਼ੂ ਖੱ ਲਾ
ੁ ਰਮਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਬੰਧਕੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਵਕਲਮਪਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਸਜਾ ਮਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਸ਼ਮਹਰ ਇੱ ਕ ਮਚਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਪਮਹਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ $੧,000, ਦ਼ੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ $ 5,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਅਪਰਾਧ ਲਈ $10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.

(m)[(o)] ਜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ
ਅਰਜੀ ਨੰ਼ੂ ਗਲਤ ਮੰ ਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੱ ਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੰ਼ੂ
ਲਾਗ਼ੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਯਾਦ ਪਰਭਾਮਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪ਼ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਕਤ
ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ. ਇਸ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੇ .ੁੀਆਂ ਹਨ.
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(n)[(p)] ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਤੁਰੰ ਤ ਅਨਵਾਦ
ੁ
ਸਪੈਮਨਸ਼, ਹਮੋਂਗ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਵਚ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ਼ੂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਪੜਹਨ ਲਈ ਸਹ਼ੂਲਤਾਂ ਮਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ;
ਇਸ ਨੰ਼ੂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੰ਼ੂ ਵੀ ਵੰ ਮਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਹਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਤੌਰ' ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ.

ਭਾਗ 2. ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਖਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਰ਼ੂਰੀ ਹੈ. ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਮਸਟੀ ਦੇ
ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 603 ਅਤੇ 610 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਰਡੀਨਸ
ੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰ ਤ ਲਾਗ਼ੂ ਹਵੇ
ੋ ਗਾ।
* • * * • * * * * • * * **

ਕੈਲੀਫ੍ੋਰਨੀਆ ਰਾਜ )
ਫ੍ਮਰਜਨੋ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ) ss.
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ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਦੀ ਸ਼ਮਹਰ )

ਮੈਂ, ਯੋਵਨ
ੋ ੇ ਸਪੈਨਸ, ਮਸਟੀ ਫ੍ਰੈਜਨੋ ਦਾ ਮਸਟੀ ਕਲਰਕ, ਇਸ ਗਲ
ੱ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਕ ਉਪਰਕਤ
ੋ
ਆਰਡੀਨਸ
ੈਂ ਨੰ ਼ੂ
ਮਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਆਫ੍ ਮਸਟੀ ਆਫ੍ ਫ੍ਸਨ
ਰੇ ੋ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੰ ਼ੂ ਹੋਈ ਮਨਯਮਤ ਮੀਮਟਗ
ੰ ਮਵਚ
ੱ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਂ

: ਸ਼ਾਵੇਜ, ਐਸਪਰਜਾ, ਕਰਬਾਸੀ, ਸੋਰੀਆ, ਏਰੀਆਸ

ਕੋਈ ਨਹੀਂ : ਬਰੇਡਫ੍ੀਲਡ
ਹੁਣੇ

: ਕੈਪਰੀਓਗਲੀਓ

ਅਬਸਟੈਨ : ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਯੋਵੋਨੇ ਸਪੇਨ, ਐਮਐਮਸੀ ਸੀਆਰਐਮ
ਮਸਟੀ ਕਲਰਕ

ਨਾਲ
ਮਡਪਟੀ
ਤਾਰੀਖ

ਫ੍ਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ:
ਡਗਲਸ ਟੀ. ਸਲੋ ਆਨ,
ਸ਼ਮਹਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ

ਨਾਲ
ਕੇਟੀ ਮਦਓਰ

ਤਾਰੀਖ
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ਮੁੱ ਖ ਸਹਾਇਕ ਮਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ
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