ਐਮਰਜ%ਸੀ ਆਰਡਰ 2021-02
ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ ਕੋਿਵਡ-19 ਐਮਰਜ%ਸੀ ਆਰਡਰ
ਫਿਰਜ਼ਨ& ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕ0ਨ 2-505 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜ<ਸੀ ਸੇਵਾਵ? ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜB, ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਜਨਤਕ
ਿਸਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱ ਚ, ਫਿਰਜ਼ਨ& ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕ0ਨ 2-506 ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇ0 ਕੀਤੀਆਂ 0ਕਤੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ, ਮ< ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਆਦੇ0 ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ?:

1. ਇਹ ਆਰਡਰ ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤB ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰਜ਼ਨ& ਕੋਿਵਡ-19 ਐਮਰਜ<ਸੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇ0? ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਕਮ ਓਨਾ ਿਚਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦB ਤੱ ਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ
ਫਿਰਜ਼ਨ& 0ਿਹਰ ਨW ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਐਮਰਜ<ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਘੋਿ0ਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਵਸਥਾਰ, ਰੱ ਦ
ਕਰਨ ਜ? ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.

2. ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਦੇ0? ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਸੰ ਦਰਭ ਦੁਆਰਾ
0ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਫਰੈਸਨ& ਕਾ]ਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰਜ਼ਨ& ਿਸਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ^ ਸਮ^ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ, 2020, ਘੋ0ਣਾ ਘੋਿ0ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਲੀ ਬ_?ਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜ<ਸੀ.

3. ਫਿਰਜ਼ਨ& 0ਿਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰਜ਼ਨ& 0ਿਹਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜ<ਸੀ
ਆਦੇ0? ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਵ^ ਿਕ ਸੋਿਧਆ ਅਤੇ ਫਿਰਜ਼ਨ& ਕਾ]ਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰਜ਼ਨ& 0ਿਹਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

4. ਇਸ ਐਮਰਜ<ਸੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਦੇ0 ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ_ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਿਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰਜ਼ਨ& 0ਿਹਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ? ਪ_ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਿਵ0ਵਿਵਆਪੀ ਮਹ?ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸਟੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ_ਦਰਿ0ਤ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦੀ 0ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਿਰਜ਼ਨ& ਿਸਟੀ ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਤੇ 0ਿਹਰ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨeਜੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨ ਨੂੰ
ਘੱ ਟ ਤB ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ0 ਨਾਲ ਕਮੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ.

5. ਫਿਰਜ਼ਨ& ਕੋਿਵਡ-19 ਐਮਰਜ<ਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇ0 ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ:
5.1.

2020-09 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਵੈ-ਜ?ਚ.

5.2.

2020-10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਿਜਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਬਾਕੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਛੁੱ ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹh ਹੋਈ
ਹੈ).

5.3.

2020-15 ਿਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀਵਰਕ (ਸੋਿਧਆ) ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਿਵਭਾਗ ਦੇ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ? ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ? ਨੂੰ ਉਨj? ਦੇ ਘਰ ਜ? ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ0ੁਦਾ ਸਥਾਨ
ਤB ਟੈਲੀਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੇ ਟੈਲੀਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਜ? ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ? ਨੂੰ, ਜੇ ਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ,
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਟੈਲੀਵਰਕ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਜ? ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਜ?ਦਾ ਹੈ.
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6. ਿਸਟੀ ਹਾਲ ਤੱ ਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰ ਚ.
6.1.
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6.2.

ਿਸਟੀ ਕk ਸਲ, ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ0ਨ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕ? ਕਿਮ0ਨ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਿਟੰ ਗ? ਸਭ ਨੂੰ
ਹਾਈਿਬ_ਡ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਿਵੱ ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਡਵਾਈਸ, ਜ਼ੂਮ ਜ? ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ 50 ਪ_ਤੀ0ਤ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

6.3.

6.4.

ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਭਾਗ ਿਸਰਫ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ:

6.3.1.

ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕ?ਟਰ

6.3.2.

ਲੋ ਕ ਿਨਰਮਾਣ ਕਾ ਟਰ ਿਵਭਾਗ

6.3.3.

ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਾ ਟਰ ਿਵਭਾਗ

6.3.4.

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵ? ਿਵਭਾਗ

6.3.5.

ਕੋਡ ਇਨਫੋਰਸਮ<ਟ ਕਾ ਟਰ

6.3.6.

ਿਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਿਬਨj? ਿਕਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਿਬਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਭਾਗ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ:

6.4.1.

ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਕਾਏ ਟਰ

6.4.2.

ਉਪਯੋਗਤਾ ਿਬਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸੰ ਗ_ਿਹ ਕਾਏ ਟਰ

6.4.3.

ਵਪਾਰ ਲਾਇਸ<ਸ ਕਾਏ ਟਰ

6.4.4.

ਿਸਟੀ ਕਲਰਕ, ਿਸਟੀ ਕk ਸਲ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਿਸਟੀ ਮੈਨWਜਰ

6.4.5.

ਫਿਰਜ਼ਨ& ਫਾਇਰ ਹੈeਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ ਹੈeਡਕੁਆਰਟਰ ਪਬਿਲਕ ਕਾ
ਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਲjਾ ਸਟੇ0ਨ

6.5.

ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਹ ਮ<ਬਰ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ?
ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ? ਕੁਝ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹh ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਡਾ ਟਾਈਟਲ II ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ?
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵ? ਜ? ਲਾਭ? ਤB ਇਨਕਾਰ ਨਹh ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਵਾਜਬ ਸੋਧ? ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਜਵ^
ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਰਸਾ]ਦਾ ਹੈ, ਉਨj? ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤB ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜ? ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ
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ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤB ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨj? ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਤB ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਦB
ਿਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ.

7. ਿਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਲੋ ੜ?.
7.1.

0ਿਹਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 0ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ? ਵਾਲੇ ਮਿਹਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਗੇ, ਿਸਵਾਏ
ਜਦB ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ.

7.2.

ਿਸਟੀ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰ0ਕ? ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸਕ_ੀਿਨੰਗ, ਤਾਪਮਾਨ, ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ?,
ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਕ_ੀਿਨੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ
ਲਈ ਜਮj? ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ.

7.3.

ਬੱ ਸ ਆਪਰੇਟਰ? ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ?
ਟੀਐਸਏ ਿਨਯਮ? ਦੇ ਅਧੀਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. 0ਿਹਰ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਸ?ਝਾ ਕਰਦੇ ਸਮ^ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰB ਠ&ਸ ਪ_ਵਾਹ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨj? ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ? ਵੱ ਲ ਘੁਮਾਉਣ.

7.4.

ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤB ਪ_ਭਾਵੀ, ਸਾਰੇ ਿਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਦੇ ਅੰ ਦਰ 0ਾਮਲ
ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ, ਿਸਟੀ ਮੈਨWਜਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪ_ਦਰ0ਨੀ ਏ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀਆਂ 0ਰਤ? ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ.

7.5.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਜ? ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨj? ਨੂੰ ਐਮਰਜ<ਸੀ ਆਰਡਰ
2020-09 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਸਹਤ ਪ_0ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ_0ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ http://covid.fresno.gov ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ.

7.6.

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕੱ ਠ? ਅਤੇ ਮੀਿਟੰ ਗ? ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ00 ਿਵੱ ਚ, ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ?
ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਿਟੰ ਗ? ਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ0ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ?ਦਾ ਹੈ.

7.7.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜਨj? ਨW ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹh ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਨj? ਨੂੰ
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਇਹ ਟੈਸਟ ਿਸਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਿਸਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪੇ0
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦB ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਿਰਜ਼ਨ& ਕਾ]ਟੀ ਜ? ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪ_ਦਾਤਾ ਯੂਸੀਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ
ਪੇ0 ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤB ਨਹh ਕਰਦਾ. ਇਹ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਪ_ਿਕਿਰਆ 10 ਸਤੰ ਬਰ, 2021
ਦੀ ਕੋਿਵਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ_ੀਖਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ_ਦਰ0ਨੀ ਏ ਵਜB ਜੋਿੜਆ
ਿਗਆ ਹੈ.

7.8.

ਪ_ਸੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 30 ਿਦਨ? ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
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ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ 0ਰਤ ਵਜB ਕੋਿਵਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ.

8. ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਿਰਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇ0 ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹh ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਫਿਰਜ਼ਨ& ਿਮ ਸਪਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵ? ਲਈ ਪ_ਬੰਧਕੀ
ਹਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

9. ਇਹ ਆਦੇ0 ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ^ ਸੋਧ ਜ? ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ,
ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ?, ਜ? ਿਕਸੇ 0ਿਹਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੰ ਨਣ ਲਈ ਨਹh ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ.

10. ਜੇ ਇਸ ਆਦੇ0 ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਵਸਥਾ ਜ? ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ? ਹਾਲਾਤ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਵੈਧ ਮੰ ਨੀ ਜ?ਦੀ ਹੈ, ਤ? ਆਦੇ0
ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱ ਸੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜ? ਉਪਬੰ ਧ? ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ? ਹਾਲਾਤ? ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 0ਾਮਲ ਹੈ, ਪ_ਭਾਿਵਤ
ਨਹh ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰj? ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ_ਭਾਵ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਦੇ0 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ ਵੱ ਖਰੇ ਹਨ.

11. ਇਸ ਆਦੇ0 ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਪੈਿਨ0, ਹਮBਗ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜjਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਿਰਹਾਇ0; ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 0ਿਹਰ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ_ਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ.
ਤਾਰੀਖ਼: ____________________

______________________________
ਥਾਮਸ ਐਸਕੁਏਡਾ, ਿਸਟੀ ਮੈਨWਜਰ ਅਤੇ
ਐਮਰਜ<ਸੀ ਸੇਵਾਵ? ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
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