ਥਾਮਸ ਏਸਕੂਏਡਾ
ਸਸਟੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ 2021-01
ਕੋਸਿਡ 19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਸਿਿੱ ਚ ਬਦਲਾਿ

ਫਰੈਸਨੋ ਮਯੂਨਨਨਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 2-505 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਜਣਤਕ ਨਸਹਤ
ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਵਿੱ ਚ ਫਰੈਸਨੋ ਮਯੂਨਨਨਸਪਲ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 2-506 ਵਿੱ ਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਮੈ ਹੇਠ ਨਲਖੇ
ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:
1.

ਆਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਨਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਤੀ 12:01 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਵਡ 19 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਲਾਗੂ ਰਨਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਨੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਵਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਧਾਉਣ,
ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

2. ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਸੰ ਦਰਭ ਦੁਆਰਾ
ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਕ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ,
2020, ਘੋਸਣਾ ਮੇਅਰ ਲੀ ਬਰਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਨਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
3. ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬਜ਼ਨਸ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਜਨਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਲਆਈਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ
‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
4. ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਦੇਸ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੈਸਨੋ ਸਨਹਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਸਹਤ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਇਿੱ ਕ ਨਵਸਵਨਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਰਨਸਤ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰ ਕਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਸਨਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ
ਨਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਚਤ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
5. ਫਰੈਸਨੋ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਨਵਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ:
5.1.

2020-09 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀ ਸੇਲਫ-ਸਕਰੀਨਨੰਗ।

5.2.

2020-10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਨਜਸ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਬਾਕੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ ਹੈ)।

5.3.

2020-15 ਨਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀਵਰਕ (ਸੋਨਧਆ) ਮੁਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਭਾਗ ਦੇ
ਨਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਸਥਾਨ
ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵਵੇਕ ਤੇ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ
ਟੈਲੀਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਜਾਂ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਰੈਕਨਟਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਨਵਿੱ ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਨਕਆ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਨਰਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ।
6. ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਤਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰ ਚ।
6.1.

ਨਬਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਨਨਸਨਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ ਨਸਟੀ
ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਓ.ਐਸ.ਐਚ.ਏ(OSHA) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਨਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਂ ਰੀ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸਕਾਂ ਦਾ ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਨਵਿੱ ਚ
ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਟ
ਮਾਸਕ ਪਨਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

6.2.

ਨਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ, ਯੋਜਨਾ ਕਨਮਸ਼ਨ, ਇਨਤਹਾਨਸਕ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਪਬਨਲਕ ਮੀਨਟੰ ਗਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਕਰਣ
,ਵਰਚੂਅਲਈ ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆ। ਇਹ ਮੀਨਟੰ ਗਾਂ ਪਬਨਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਨੋਨਟਸ ਤਿੱ ਕ ਪਬਨਲਕ ਲਈ ਬੰ ਦ ਰਨਹਣਗੀਆਂ। ਅਨਧਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੌਂ ਸਲ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

6.3.

6.4.

6.5.

ਅਿੱ ਪੋਇੰਟਮੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਨਵਭਾਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ:

6.3.1.

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਕਾਉਂਟਰ

6.3.2.

ਪਬਨਲਕ ਵਰਕਸ ਕਾਉਂਟਰ ਦਾ ਨਵਭਾਗ

6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.

ਪਬਨਲਕ ਯੁਨਟਨਲਟੀ ਕਾਉਂਟਰ ਦਾ ਨਵਭਾਗ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਭਾਗ
ਕੋਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਉਂਟਰ

6.3.6.

ਨਸਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ

ਅਿੱ ਪੋਇੰਟਮੇਂਟ ਦੀ ਲੋ ਿ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਨਬਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਭਾਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ:

6.4.1.

ਪਾਰਨਕੰ ਗ ਨਡਨਵਜਨ ਕਾਉਂਟਰ

6.4.2.

ਯੁਨਟਨਲਟੀ ਨਬਿੱ ਨਲੰਗ ਅਤੇ ਸੰ ਗਰਨਹ ਕਾਉਂਟਰ

6.4.3.

ਨਬਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੇਂਸ ਕਾਉਂਟਰ

6.4.4.

ਨਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ/ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ

ਪਬਨਲਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਜਹਿੇ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਹੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਵਿੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੁਿੱ ਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਕ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ADA ਟਾਇਟਲ ll ਦੀਆਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਜਬ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਨਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਵਿੱ ਚ ਅਯੋਗ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਨਖਲ
ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਨਕ ਸਮਾਨਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ।

7. ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ, ਮਾਸਕ, ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਲੋ ਿਾਂ
7.1.

ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਨਜ਼ਟਰਸ ਤੋਂ ਨਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਨਫਸ ਨਵਿੱ ਚ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟ ਹੈ।

7.2.

ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਨਵਿੱ ਚ ਘੁਮੰਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਸਕਰੀਨਨੰਗ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ
ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਵਿੱ ਚ, ਨਸਹਤ ਜਾਂਚ
ਲਈ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
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7.3.

ਬਸ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅਿੱ ਡੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ
ਅਿੱ ਡੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟੀ.ਐਸ.ਏ(TSA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਸਕ ਪਹਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰ ਹਵਾ ਆਉਣ ਲਈ ਨਖਿਕੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ
ਪਹਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

7.4.

ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਨਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਨਹਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਨਵਿੱ ਚ ਪਰਦਰਨਸਤ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਸਟੀ
ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਰਸਨੀ A ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

7.5.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਬਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ
2020-09 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਨਵਡ -19 ਨਸਹਤ ਪਰਸਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7.6.

ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਿੱ ਠ ਅਤੇ ਮੀਨਟੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨਮਤ ਕਰੋ, ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਨਟੰ ਗਾਂ
ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

7.7.

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ
ਕੋਨਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ, ਨਸਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੈਸਨੋ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪਰੋਵਾਇਡਰ
ਯੂ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਫ(UCAS) ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂ ਦਾ। ਇਹ ਟੈਸਨਟੰ ਗ
ਪਰਨਕਨਰਆ 10 ਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਦੀ ਕੋਨਵਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਜਸਨੂੰ ਇਿੱ ਥੇ
ਪਰਦਰਸਨੀ A ਵਜੋਂ ਜੋਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ।

7.8.

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ 30 ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਕੋਨਵਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੇਗਾ।

8. ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਨਤਕ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਲਈ
ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਨਰਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ। ਫਰੈਸਨੋ ਮਯੂਨਨਨਸਪਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਬੰਧਕੀ ਹਵਾਲੇ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9. ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿੱ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ,
ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਨਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰ ਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
10. 10. ਜੇ ਇਸ ਆਦੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਵਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਮੰ ਨਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਅਨਜਹੇ ਨਹਿੱ ਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਮਲ
ਹਨ, ਪਰਭਾਨਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਨਹਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਦੇਸ ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ
ਵਿੱ ਖਰੇ ਹਨ।
11. ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਪੈਨਨਸ਼, ਹਮੋਨਗ, ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਪਿਹਨ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਨਕਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਇਹ ਲੋ ਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵੰ ਨਡਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸਟੀ
ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਗਆ ਸੀ।
ਥਾਮਸ ਏਸਕੂਏਡਾ, ਨਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ

ਨਮਤੀ:

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ
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ਸਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਆਸਿਸ
ਮੈਮੋਰੰਡਮ
ਨਮਤੀ:

10 ਨਸਤੰ ਬਰ, 2021

ਨੂੰ:

ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੇਰੀ ਡਾਇਰ
ਕੌਂ ਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਇਸ ਛਾਵੇਜ਼
ਕੌਂ ਸਲ ਮੈਂਬਰ

ਵਿੱ ਲੋਂ :

ਥਾਮਸ ਸੀ.ਏਸਕੂਏਡਾ(C. ESQUEDA), ਨਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ
ਗਰੈਗਰੀ ਏ ਬਾਰਫੀਲਡ(A BARFIELD), ਅਿੱ ਨਸਸਟੈਂਟ ਨਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ

ਸਿਸ਼ਾ : ਗੈ ਰ - ਟੀ ਕਾ ਕ ਰ ਣ ਵਾ ਲੇ ਕ ਰ ਮ ਚਾ ਰੀ ਆਂ ਲ ਈ ਕੋ ਨਵ ਡ - 1 9 ਵਾ ਇ ਰ ਸ ਟੈ ਸ ਨਟੰ ਗ ਯੋ ਜ ਨਾ
ਇਸ ਮੈਮੋਰੈੈੰਡਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਟੀਕੇ ਲਿੱਗੇ
ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਸਹਤ, ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਸਨਹਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਨਆਦੀ
ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨਵਸਵਨਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਹਰ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਰਨਸਤ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, 10 ਨਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤਿੱ ਕ, ਨਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਕ ਲਗਭਗ
ਫਰੈਸਨੋ ਦੇ 2,600 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਬਨਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਹਨ।

1.0 ਬਗੈਰ ਟੀਕੇ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ
ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ -ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਨਵਡ 19 ਵਾਇਰਸ
ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਵਚਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਨਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ, ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਨਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨਦਖਾਇਆ ਹੈ,
ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੋਵੇਗੀ:
1) ਨਸਟੀ ਆਨਫਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ।
2) ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
a) 20 ਨਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਟੀਕਾ ਲਿੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਨਵਡ-19

ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ A

ਮੈਮੋਰੈੈੰਡਮ
ਮੇਅਰ ਡਾਇਰ , ਕੌਂ ਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛਾਵੇਜ਼, ਕੌਂ ਸਲ ਮੈੈੰਬਰਸ
ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਬਗੈਰ ਟੀਕਾ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ
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b) ਕੋਨਵਡ-19 ਇੰ ਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਤਹਾਸ ਨਜਸਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਨਦਨ ਪਨਹਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਨਗਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਨਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਨਪਛਲਾ ਪੋਨਜ਼ਨਟਵ ਐਟ
ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
c) ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਨਾਂ ਨੇ ਨਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਰਮੋਟ ਕੰ ਮ ਦੀ ਅਿੱ ਸਾਇਨਮੈਂਟ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ
ਕਾਰਣ ਸਪਤਾਨਹਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਨਵਡ-19
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰੀਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 3 ਕੈਲੰਡਰਦੇ ਨਦਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਨਹਲਾਂ, ਨੈਗੇਨਟਵ ਟੈਸਟ ਰੀਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।
d) ਫਰੇਸਨੋਂ ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਨਰਧਾਰਤ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ
ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਪਤ ਅਤੇ ਸੂਨਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਸਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ,
ਨਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੂਨਚਤ ਕਰੇਗੀ।
e) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 2 ਕੈਲੰਡਰਨਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਸਿੱ ਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਨਸਟੀ ਦੀ ਨਸਹਤਮੰ ਦ ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਪਰਦਾਤਾ ਵਿੱ ਲੋਂ
ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
f)

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸਟੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਔਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ(EOC) ਦੁਆਰਾ ਨਰਕਮੈਂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਨਲਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ,ਪੋਨਜ਼ਨਟਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਨਟਵ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ HWTF ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ
HWTF@fresno.gov ਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਣਗੇ। ਨਸਟੀ ਉਨਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਨਕਸੇ ਵੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਨਚਆਂ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

g) ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19
ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਨਟਵ ਰੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ HWTF ਵਿੱ ਲੋਂ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱ ਖਰੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ।
h) ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੈਗੇਨਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਅਨੁਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਨਸਰਫ਼ 7 ਕੈਲੰਡਰ ਨਦਨਾਂ ਲਈ ਵੈਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਸਮੇਂ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
i)

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੋਨਜ਼ਨਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰੈਸਨੋ
ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਣਤਕ ਨਸਹਤ ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱ ਟੋ -ਘਿੱ ਟ 10 ਨਦਨ ਅਲਿੱਗ
ਰਨਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਮੋਰੈੈੰਡਮ
ਮੇਅਰ ਡਾਇਰ , ਕੌਂ ਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛਾਵੇਜ਼, ਕੌਂ ਸਲ ਮੈੈੰਬਰਸ
ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਬਗੈਰ ਟੀਕਾ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਲਈ
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i) ਅਲਿੱਗ ਰਨਹਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਨਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ,
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ EOC ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਮੀਨਖਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਲਿੱਗ
ਰਨਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਨਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।

ii) ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ EOC ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਤੇ
ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਅਤੇ ਨਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਨਲਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
3) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ ਨਵਅਕਤੀ ਨਕਸੇ ਧਾਰਨਮਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਨਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਮੀਨਖਆ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨਵਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਟਰੈਕਨਟਵ ਪਰੋਸੈਸ(IAP) ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ।

2.0

ਪ੍ਸਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਪਨਰਭਾਸਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:
1) "ਪੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਣ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋ ਕ ਨਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੀਕੇ ਲਿੱਗੇ ਮੰ ਨਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿੀ (ਫਾਈਜ਼ਰ-ਬਾਇਓਨਟੇਕ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਾ ਜਾਂ ਨਵਸਵ ਨਸਹਤ ਸੰ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਟੀਕਾ)
ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ, ਜਾਂ ਨਸੰ ਗਲ-ਡੋਜ਼ ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ
(ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਜਾਨਸਨ [J & J]/ਜੈਨਸਨ)।ਕੋਨਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰਤ
ਹਨ:
a) US ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰਗ ਐਡਨਮਨਨਸਟਰੇਸ਼ਨ(FDA) ਦੁਆਰਾ, FDA ਕੋਨਵਡ-19Vaccines ਵੈਿੱ ਬਪੇ ਜ ਤੇ
ਸੂ ਚੀਬਿੱ ਧ ਹਨ।

b) ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਔਰਗਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ(WHO) ਦੁਆਰਾ, WHO ਕੋਨਵਡ-19Vaccine's ਵੈਿੱ ਬ ਪੇ ਜ ਤੇ
ਸੂ ਚੀ ਬਿੱ ਧ ਹ ਨ ।

2) "ਅਧੂਰੇ ਟੀਕਾ ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ" ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਨਾਂ ਨੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਨਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ
ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੀਕੇ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

3) "ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਣ" ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਨਵਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵੀ ਡੋ ਜ਼ ਨਹੀਂ
ਲਗਵਾਈ ਜਾਂ ਨਜਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਮੈਮੋਰੈੈੰਡਮ
ਮੇਅਰ ਡਾਇਰ, ਕੌਂ ਸ ਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛਾਵੇਜ਼, ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬ ਰ
ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ
10 ਨਸਤੰ ਬਰ , 2021
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3.0

ਸ਼ਸਿਰੀ ਸਿੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਉਪ੍ਾਅ

1) ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਨਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ, ਸਾਰੇ ਨਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਦੇ
ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨੀਚੇ ਦਰਸਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਆਉਣਾ
ਪਵੇਗਾ।

a) ਨਸਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ ਸਾਰੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਨਸਟੀ ਦਫਤਰਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਵਿੱ ਚ
ਕਿੱ ਲੇ ਨਾ ਹੋਣ।

b) ਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਨਜਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਿੱ ਚ, ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰੂਮ, ਜਾਂ ਨਸਟੀ ਵਾਹਨਾ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਜਾਣੇ ਨਬਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

c) ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਅਿੱ ਸਾਇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਿੱ ਸਾਇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ
ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਨਕ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਅਿੱ ਸਾਇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਮਾਨਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

d) ਜੇ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਥਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਸਕ ਪਨਹਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਨਕਨਰਆ ਨਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
ਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਨਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ,ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਹਿਾ ਪਰਬੰਧ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2) ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ MOU ਉਪਬੰ ਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਨਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ
ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵਵੇਕ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

a) ਨਸਟੀ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਕ ਨਸ਼ਫਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

b) ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਸਕਦੇ.

i) ਬਗੈਰ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਰਕ ਲਈ ਨਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,
ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

ii) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ ਨਦਿੱ ਤੇ
ਗਏ ਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਰਮੋਟ
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ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਨਰੰ ਤਰਤਾ

ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
3) ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਨਲਾਇਨ ਕੋਨਵਡ19 ਨਸਹਤ ਸਕਰੀਨਨੰਗ ਪਰਸਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ।
a) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਕਰੀਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਸਟੀ ਆਨਫਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚੋਕੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

b) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ HWTF ਜੋਨਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਲਾਗੂ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਜਾਂ
ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਰਨਹਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ।

4) ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਨਸਤੰ ਬਰ,2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ।

4.0

ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਦੀ ਛੋਟ

1) CDC ਨੇ ਇਹ ਕੰ ਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਨਵਰੁਿੱ ਧ ਟੀਕਾ, ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇੰ ਫ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਸੰ ਚਾਰ
ਅਤੇ ਪਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਾਲ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਨਵਡ -19 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ
ਟੀਕਾ ਲਿੱਗੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪਰਤ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।.
2) ਨਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੀਕੇ ਲਿੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਤਾਨਹਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਨਾ

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਭਾਗ ਨਾਲ ਵੈਦ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਰਕਾਰਨਡੰ ਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿੱ ਪੋਇੰਟਮੇਂਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3) ਟੀਕਾ ਲਿੱਗੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਭਾਗ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਵੈਦ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਨਹਚਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਜ ਤੇ ਆਪ ਨਚਪਕਣ ਵਾਲਾ ਲੇ ਬਲ ਲਿੱਗਾਉਣਗੀਆਂ।
4) ਟੀਕਾ ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੈਜ ਲੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5) ਨਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਹਿੇ ਅਧੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਜਨਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲਿੱਗੇ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱ ਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਗਆ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੰ ਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਮੋਰੈੈੰਡਮ
ਮੇਅਰ ਡਾਇਰ, ਕੌਂ ਸ ਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛਾਵੇਜ਼, ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬ ਰ
ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ
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6)

CDPH ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵੈ ਕ ਸੀਨ ਨਰਕਾਰਡ ਨਦਸਾ ਨਨਰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਨਮਆਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸਨ, ਕੇਵਲ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
a) ਕੋਨਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਰਕਾਰਡ ਕਾਰਡ(ਨਸਹਤ ਨਵਭਾਗ ਅਤੇ ਨਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਲਈ
ਮਾਨਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ WHO ਦਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ)ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜਸਨੂੰ
ਟੀਕਾ ਲਿੱਨਗਆ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਦਾ ਪਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਨਮਤੀ), ਸ਼ਾਮਲ, ਜਾਂ
b) ਅਲਿੱਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਰਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ; ਜਾਂ
c) ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਈਲੈ ਕਟਰੋਨਨਕ ਉਪਕਰਣ ਨਵਿੱ ਚ ਕੈਦ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਰਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਦੀ
ਫੋਟੋ, ਜਾਂ
d) ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਰੋਵਾਇਡਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਜਾਂ
e) ਨਡਜੀਟਲ ਨਰਕਾਰਡ ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ QR ਕੋਡ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਰਟ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ
ਰੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਨਮਤੀ, ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ
ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਨਕਸਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
f) ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਕੋੈੰਟਰੈਕਟਡ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਦਸਾ ਨਨਰਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

7) ਫਰੈਸਨੋ ਦੀ ਨਸਟੀ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨਣਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਨਨਯੰ ਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ, ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ
ਨਸਹਤ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
5.0

ਕੋਸਿਡ -19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਿਿੱ ਚ ਅਸਿਲਤਾ ਲਈ ਅਨੁਸਾਸਨ

1) ਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਨਸਤੰ ਬਰ,2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
a) ਨਜਹਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੋਨਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਨਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਿੱ ਕ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ।
b) ਨਜਨਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਤਾਨਹਕ ਕੋਨਵਡ 19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਨਮਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰ ਮ ਛਿੱ ਡਣ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ 'ਤੇ ਕੋਨਵਡ 19
ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ ਨਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
c) ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਨੂੰ ਦੋ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਅਵਧੀ ਲਈ
ਨਮਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਿੱ ਕ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ।

ਮੈਮੋਰੈੈੰਡਮ
ਮੇਅਰ ਡਾਇਰ, ਕੌਂ ਸ ਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛਾਵੇਜ਼, ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬ ਰ
ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ
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d) ਸਥਾਈ ਵਰਗੀਨਕਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸਪਤਾਨਹਕ COVID19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਨਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਨਹਲੇ ਇਨਕਾਰ 'ਤੇ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ
ਨੋਨਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਿੱ ਕੇਲੀ ਮੀਨਟੰ ਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨੋਨਟਸ ਨਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱ ਕੇਲੀ ਮੀਨਟੰ ਗਾਂ ਨਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੂਮ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਨਸੰ ਗ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

e) ਗੈਰ-ਵਰਗੀਨਕਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਹਿੇ ਨਕ ਸਪਤਾਨਹਕ COVID19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਨੂੰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਨਹਲੇ ਇਨਕਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

6.0

ਬਗੈਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ

1) ਸਾਰੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮਾਨਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਨਜਆਂ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗੁਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। .

2) ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਨਸਸਕੋ – ਫਰੈਸਨੋ(UCSF) ਨਵਖੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਨਕ ਦੁਆਰਾ ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਨਵਡ-19
ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3) UCSF ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਨਕ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਡਾ. ਕੇਿੱਨੀ ਬਾਨਹ, ਅੰ ਡਰਗਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸਿੱ ਨਖਆ ਦੇ ਸਹਾਇਕ
ਡੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4) UCSF ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਨਹਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਦੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ -19 ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ।

5) ਗੈਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਤਾਨਹਕ ਪਾਲੀਮੇਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਨਰਏਕਸ਼ਨ
(PCR) ਕੋਨਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਕਸੇ ਵੀ PCR(molecular) ਟੈਸਟ ਦੀ
ਂ ਡਰਿੱ ਗ ਐਡਮਨਨਸਟਰੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਅਨਧਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ U.S. ਫੂਡ ਐਡ
ਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਨਵਕਸਤ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
U.S.ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਡ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

6) ਨਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋ ਿੀਂਦੀ ਕੋਨਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, UCSF ਫਰੈਸਨੋ ਨੂੰ:
a) ਨਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਦੇਨਸ਼ਤ , ਸਨਹਰ ਦੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਪਅਿੱ ਪ ਕਲੀਨਨਕ ਇਵੈਂਟਸ
ਚਲਾਉ।
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b) ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਦੀਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ UC ਮਰਸਡ ਫਰੈਸਨੋ
ਸੈਂਟਰ (550 E Shaw Ave) ਨਵਖੇ UCSF ਸਨਥਰ ਸਥਾਨ ਡਰਾਈਵ-ਥਰੂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਨਦਨ ਚਲਾਉ।
c) ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰੋ: (1) ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਨਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਨਲਆ ਸੀ

ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਲਸਟ; ਅਤੇ (2) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਨਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ
ਟੈਸਟ ਪੋਨਜ਼ਨਟਵ ਹੈ (ਅਨਜਹਾ ਸੰ ਚਾਰ ਨਸਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)।
i)

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਬਰਾਂਚ ਲੈ ਬ ਦੁਆਰਾ ਹਰ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਰਤੋਂ
ਨਵਿੱ ਚ ਅਸਾਨ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਟੈਂਪਲੇ ਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਟੈਸਟ ਪੋਨਜ਼ਨਟਵ
ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਨਰਦੇਸ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ii) ਸੰ ਪਰਕ ਟਰੇਨਸੰ ਗ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ HWTF ਨੂੰ ਪੋਨਜ਼ਨਟਵ ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਈ.ਡੀ(ID)ਨੰਬਰ ਮੁਿੱ ਖ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਵਰਨਤਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
d) ਕੋਨਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਬਨਾਂ ਅਿੱ ਪੋਇੰਟਮੇਂਟ, ਬੀਮਾ, ਓਰਕੋਪੇ ਤੋਂ ਦਿੱ ਓ।
e) ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰੋਤ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ

ਆਫ਼ ਪਬਨਲਕ ਹੈਥ ਦੇ ਕੋਨਵਡ -19 ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ - ਨਫਲਹਾਲ UCSF ਫਰੈਸਨੋ ਨੂੰ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ
ਕੀਮਤ ਦੇ - ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
f)
cc:

ਸੇਮਪਲੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਦੋਗਲਾਸ ਸਲੋ ਨ, ਨਸਟੀ ਅਿੱ ਟੋਰਨੀ
ਪਬਨਲਕ ਅਫ਼ੇਰਸ (ਈਮੇਲ ਬਲਾਸਟ)
ਨਵਭਾਗ (ਨਬਨਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਨਟੰ ਗ)

ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਿਰੈਸਨੋ ਸਸਟੀ ਦੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਸਕ ਿਰੈਸਨੋ ਸਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਿੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫਰੈਸਨੋ ਨਸਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਪਤਾਨਹਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿੇਸਮਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
CDC ਅਤੇ Cal/OSHA ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱ ਚ ਸੰ ਸੋਨਧਤ ਨਦਸਾ ਨਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸਟੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰ ਦਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਫੇਸ ਕਵਨਰੰ ਗਸ (ਨਜਵੇਂ ਮਾਸਕ) ਪਨਹਨਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਕਸੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰੂਮ ਨਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਫੁਿੱ ਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਕਿੜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਸਟੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪ੍ਤਾਸਿਕ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਜਮਹਾਂ
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੰ ਦੀ ਿੈ?
ਦ ਇਕਵਲ ਔਪੋਰਚਯੁਨਨਟੀ ਇਮਪਲੋ ਯਮੇਂਟ ਕਨਮਸ਼ਨ(EEOC), ਫੈਡਰਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰ ਸੀ ਫਾਰ ਅਮੇਨਰਕਨਜ਼
ਨਡਸਏਨਬਨਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ADA) ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਨਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜਿੱ ਥੇ ਇਹ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ -19 ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਸਿੱ ਧੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ
ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। (EEOC ਦਾ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਨਵਡ -19 ਅਤੇ ADA ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਵੇਖੋ...", 28 ਮਈ,
2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਨਰਪਿੱ ਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਉਨਸੰ ਗ ਨਵਭਾਗ (DFEH), ਨਨਰਪਿੱ ਖ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਉਨਸੰ ਗ ਐਕਟ (FEHA) ਲਈ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰ ਸੀ, ਵੀ ਏਹੀ ਰਾਏ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ
ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਿੱ ਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ -19 ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (4 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ
ਕੀਤਾ ਨਗਆ “ਕੋਨਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਾਂ ਬਾਰੇ DFEH ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ)”। ਉਹੀ ਸਰੋਤ ਜੋ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕ HIPAA ਸਸਟੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰ ਗਣ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਰਸਜਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ?
ਂ ਅਕਾਊਂਟਟੇਨਬਲਟੀ ਐਕਟ 1996 (HIPAA)ਇਿੱ ਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ,
ਨਹੀਂ। ਹੈਲਥ ਇੰ ਸੋਰੈਂਸ ਪੋਰਟੇਨਬਲਟੀ ਐਡ
ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਨਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਨਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ
ਂ ਹਯੂਮਨ
ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਨਸਟੀ HIPAA ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱ ਕ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। (U.S. ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਪਰਾਈਵੇਸੀ "ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ HIPAA" www.hhs.gov/hipaa 'ਤੇ ਦੇਖੋ)।

ਸਕ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਨਜੀ ਨਿੀਂ ਿੈ?
ਹਾਂ। ADA ਅਤੇ FEHA ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੀ ਿਿੱ ਕ ਿਨ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਲਿੱਗਦਾ ਿੈ ਸਕ ਮੈਨੰ ੂ ਅਪ੍ਾਿਜਤਾ ਿੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਸਜਿੜੀ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ
ਕੋਸਿਡ-19 ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ?
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੋ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਇੰ ਟਰਐਕਨਟਵ
ਪਰਨਕਨਰਆ ਮੀਨਟੰ ਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਨਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਪਰਬੰਧ ਹੈ
ਨਜਹਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਸਨਹਰ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
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ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਿਰੈਸਨੋ ਸਸਟੀ ਦੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ
ਕੀ ਮੈਂ ਗੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦਾ ਿਿੱ ਕਦਾਰ ਿਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕੋਸਿਡ -19 ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ
ਿੁੰ ਦੀਆਂ?
ਡਾਕਟਰੀ ਲੋ ਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਧਾਰਨਮਕ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੰ ਟਰਐਕਨਟਵ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਨਰਹਾਇਸਾਂ ਦੇ
ਬਾਹਰ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸਨੋ
ਮਯੂਨਨਨਸਪਲ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਿਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਿਿੱ ਕਦਾਰ ਿਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕੋਸਿਡ -19 ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ
ਿੁੰ ਦੀਆਂ??
ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਧਾਰਨਮਕ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੰ ਟਰਐਕਨਟਵ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਨਰਹਾਇਸਾਂ ਦੇ
ਬਾਹਰ, ਟੈਲੀਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਨਵਡ -19 ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵਿੱ ਚ ਨਸਟੀ
ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਵਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਟੈਲੀਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਲੀਿੋਰਨੀਆ ਦੀ SB 95 ਪ੍ੂਰਕ ਕੋਿੀਡ -19 ਛੁਿੱ ਟੀ ਸਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਉਪ੍ਲਬਧ ਰਿੇਗੀ?
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ SB 95 ਪੂਰਕ ਕੋਨਵਡ -19 ਛੁਿੱ ਟੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਪਛਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ
ਗਈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ 31 ਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤਿੱ ਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ, ਪੂਰਕ ਕੋਨਵਡ -19 ਛੁਿੱ ਟੀ ਪੈਨਸਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਸ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਸੁਰਿੱਸਖਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਸਕਿੜੇ ਸਨਯੋਕਤਾਿਾਂ ਨੂੰ Cal/OSHA ਕੋਸਿਡ -19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸਥਾਈ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ (ETS)ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ?
ETS ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
o

ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਜਿੱ ਥੇ ਨਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਨਜਸਦਾ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ

o

ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਕਸਾਈਟ
ਨਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ETS ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

o

ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਐਰੋਸੋਲ ਟਰਾਂਸਨਮਸੀਬਲ ਨਡਸੀਜਸ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਈ.ਟੀ.ਐਸ(ETS) ਉਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਿੱ ਚ ਿੰ ਡਦੇ ਿਨ??
ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਨਕ, ਇਹ ਨਨਯਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੰ ਮ' ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਿਰੈਸਨੋ ਸਸਟੀ ਦੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ
ਈ.ਟੀ.ਐਸ (ETS) ਦੀਆਂ ਮੂੰ ਿ ਢਕਣ( ਸਜਿੇਂ ਸਕ.,ਮਾਸਸਕੰ ਗ) ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਨ?
ਈ.ਟੀ.ਐਸ(ETS) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਜਆਦਾ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਕਵਨਰੰ ਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੰ ਦਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ CDPH ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਬਾਹਰ, ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਢਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਜਾਣੇ ਨਬਨਾਂ,ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ। ਛੁਿੱ ਟ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਨ:
o

ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਵਿੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕਿੱ ਲਾ ਹੋਵੇ

o

ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਿੱ ਹਈਆ ਕਰਮਚਾਰੀ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ

o

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਵਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

o

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਹਿੇ ਨਕ ਨਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮਾਨਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਨਜਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣਨ ਨਵਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨਵਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ
ਸਕਦੇ

o

ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਿੱ ਛ ਖਾਸ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਹਿਾ ਨਕ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਕਵਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ
ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ।

ਸਕ ਸਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਤੇ ਿੇਸ ਕਿਸਰੰ ਗ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿੈ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਿੇਜ
ਿੀ ਸਦਿੱ ਤੇ ਿਨ ਸਜਿੜੇ ਸਕ ਇਿ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਿਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ੂਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਏ ਿਨ?
ਹਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਜਹਿੀਆਂ ਨਕ ਈ.ਟੀ.ਐਸ(ETS) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁੰ ਦੀਆ
ਹਨ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਨਰਆਨਹਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਜਹਿੇ ਨਕ ਨਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮਾਨਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ
ਨਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਵਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨਵਿੱ ਚ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਹਿਾ ਨਕ ਮੂੰ ਹ ਢਿੱ ਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਨਰਹਾਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉੱਪਰ ਨਦਿੱ ਤੇ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਸਨ" ਵੇਖੋ।

ਈ.ਟੀ.ਐਸ (ETS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਿੱਸਗਆ ਿੈ ਕਦੋਂ ਮੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ?
ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵੇਕ੍ਸੀਨੇਟਿੱ ਡ ਸਮਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਜਹਿੀ
ਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਮਲੀ,ਘਿੱ ਟੋ -ਘਿੱ ਟ 14 ਨਦਨਾਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਜਾਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਨਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਲਿੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ
ਨਸੰ ਗਲ-ਡੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਵੀਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ।

ਈ.ਟੀ.ਐਸ (ETS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਸਕਿੜੇ ਟੀਕੇ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਿਨ?
ਟੀਕੇ ਐਫ.ਡੀ.ਏ(FDA) ਵਿੱ ਲੋਂ ਮੰ ਜੂਰਸ਼ੂਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਐਫ.ਡੀ.ਏ(FDA) ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਿੱ ਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ
ਅਨਧਕਾਰ(EUA);ਜਾਂ, ਨਜਹਿੇ ਨਵਅਕਤੀ ਯੂਨਾਇਨਟਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹਨ,ਨਵਸ਼ਵ ਨਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾ
(WHO) ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ

ਟੀਕਾ ਲਿੱਗੇ ਿੋਏ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਿਲੇ ਿੀ ਈ.ਟੀ.ਐਸ (ETS) ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ?
ਹਾਂ, ਈ.ਟੀ.ਐਸ(ETS) ਦੀਆਂ ਕੁਿੱ ਛ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹਲੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇਸ FAQ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਢਕਣ, ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਅਤੇ ਆਉਟਬਰੇਕ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨਵਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਿਰੈਸਨੋ ਸਸਟੀ ਦੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ
ਇਿੱਕ ਕੋਸਿਡ -19 ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ?
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕੋਨਵਡ-19 ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਸਾਮਲ ਹਨ::

o

ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਨਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦਾ ਕੇਸ ਆਖਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀ
ਨਮਤੀ ਅਤੇ ਲਿੱਛਣ ਵੀ।

o

ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਨਕ ਨਕਹਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

o

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਕੰ ਮ ਵਾਲੇ ਨਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਭਾਵਤ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ (ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰਨਾ ਨਜਸਨੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ
ਹੋਵੇ) ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵਿੱ ਚ ਸੂਨਚਤ ਕਰਨਾ।

o

ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਨਟਆਂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਨਬਨਾਂ ਲਿੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ-ਸੀਮਤ ਨਮਆਦ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਨਵਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਲਈ, ਕੋਨਵਡ -19 ਦੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਨੇ
ਕੋਨਵਡ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

o

ਕੋਨਵਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਸ਼ਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਖੋ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਇੰ ਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਸੰ ਪਰਕ ਨਵਿੱ ਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ
ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਨਵਡ -19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

o

ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਨਕਹਿੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ।

"ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪ੍ਰਕ" ਕੀ ਿੈ?
ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਨਵਿੱ ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਨਵਿੱ ਚ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਸਨ, ਜਾਂ ਲਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਵਅਕਤੀ, ਨਕਸੇ ਵੀ 24 ਘੰ ਨਟਆਂ ਦੀ ਨਮਆਦ ਨਵਿੱ ਚ “ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਐਕਸਪੋਜਰ ਪੀਨਰਯਡ” ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ
ਔਵਰਲੈ ਨਪੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਿੱ ਲ 15 ਨਮਨਟ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸਨਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸ ਸਕਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ ਿਨ?
ਂ ਡਰਿੱ ਗ ਐਡਨਮਨਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨਤ ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਨਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰ ਫ਼ੈਕਸ਼ਨ
ਯੂਨਾਇਨਟਡ ਸਟੇਟਸ ਫੂਡ ਐਡ
ਨੂੰ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ,FDA ਤੋਂ EUA ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਨਵਿੱ ਚ

ਂ ੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਦੋਵੇਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਨੂੰ FDA ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ FDA EUA ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲਾਗੂ
PCR ਅਤੇ ਐਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਈ.ਟੀ.ਐਸ (ETS) ਸਿਿੱ ਚ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਨ ?
ਇਿੱ ਕ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਹਨ:
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ਿਰੈਸਨੋ ਸਸਟੀ ਦੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਲਕ,ਸਥਾਨਕ ਨਸਹਤ
ਨਵਭਾਗ ਇਿੱ ਕ ਨਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ
ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰੋ ਨਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ
ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਸਨਥਤੀ
ਨਵਿੱ ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਲਿੱਛਣ ਰਨਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸਵਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਨਵਡ -19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰੋ (ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਸਪਤਾਨਹਕ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਨਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪਰਕੋਪ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ) ਕੋਨਵਡ -19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਨਟੰ ਗ, ਉਨਹਾਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜੋ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ; ਨਬਨਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ;
ਅਤੇ-ਇਿੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਮਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਨਵਡ -19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਨਵਡ -19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਨਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਸਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ?
ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖਰੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੁਹਿੱਈਆ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਨਕ, ਨਸਟੀ ਕੋਲ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵਕਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਨਜਹਿੇ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕ ਟੀਕੇ ਸੁਰਿੱਸਖਅਤ ਿਨ?
FDA ਟੀਨਕਆਂ ਨੂੰ ਨਨਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਇਨਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਪਰਭਾਵਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ, ਕਲੀਨਨਕਲ ਅਤੇ ਨਨਰਮਾਣ ਅੰ ਕਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸਮੀਨਖਆ ‘ਚੋ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਨਟੰ ਗ ਲਈ
ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਟੀਨਕਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਪਰਭਾਵਸੀਲਤਾ, ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਨਵਤ ਮਾਿੇ
ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਸੇਸ ਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਨਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
23 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ, FDA ਨੇ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਨਹਲੀ
ਕੋਨਵਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਦਿੱ ਤੀ, ਨਜਸਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੇਕ ਕੋਨਵਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ, ਨਜਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਨਮਰਨਾਟੀ (ਕੋਮੀਰ-ਨਾ-ਟੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ EUA ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਮਯੂਨੋਕਰੌਪਾਈਜ਼ਡ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਸਕ ਕੋਸਿਡ-19 ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਸੁਰਿੱਸਖਅਤ ਿੈ?
ਂ ਡਰਿੱ ਗ ਐਡਨਮਨਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨਤ
ਸਾਰੀ ਨਸਟੀ ਦੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਯੂਨਾਇਨਟਡ ਸਟੇਟਸ ਫੂਡ ਐਡ
ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਇੰ ਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ,FDA ਤੋਂ EUA ਹੈ;
ਅਤੇ FDA ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ FDA EUA ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮਾਿਰ ਭਸਿਿੱ ਖ ਸਿਿੱ ਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਸਕ ਬੂਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ, ਸਕ ਸਸਟੀ ਨੂੰ ਿੀ ਬੂਸਟਰਾਂ ਦੇ
ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ਿੇਗੀ?

ਕੋਨਵਡ-19 ਵਿੱ ਧਦਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਲੋ ਕਲ, ਰਾਜ,ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਵ ਨਸਹਤ ਏਜੈਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਲੋ ਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋ।
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ਿਰੈਸਨੋ ਸਸਟੀ ਦੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ
ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਕੇਿਲ ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਾਸਲਆਂ ਲਈ ਿੀ ਸਕਓਂ ਿੋਿਗ
ੇ ੀ?
ਟੀਕਾ ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੀ, ਥੋਿੀ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਨਬਮਾਰੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਨਰਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਘਿੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਸੀਨਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਨਜਨਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਜਿੱ ਥੇ ਤਕ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਿੈ, ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਿੋਿੇਗੀ?
ਯੂ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਫ(UCSF) ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਯੂ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਫ(UCSF)ਫਰੈਸਨੋ ਯੂ.ਸੀ(UC) ਸੈਨ
ਫਰਾਂਨਸਸਕੋ ਸਕੂਲ ਔਫ ਮੈਨਡਨਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਬਰਾਂਚ ਹੈ।
ਸਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ?
ਐਫ.ਡੀ.ਏ(FDA) ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ(PCR)ਨਜਿੱ ਥੇ ਸੈਂਪਲ ਨਿੱਕ ਦੇ ਫੰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ,
ਜਾਂ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਨਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਸਕੰ ਨੀ ਕੁ ਸਿੀ ਿੈ?
ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ(PCR) ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦੀ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਦਰ 99.6% ਹੈ।
ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣਗੀਆ?
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਨਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਕੀ ਿੋਿੇਗੀ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨਦਨ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਨਦਨ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਪਲਬਧ ਨਸਟੀ
ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਫਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਨਪਸ ਕੰ ਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਨਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਨਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਨਜ਼ਨਟਵ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਸਹਤਮੰ ਦ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ਨਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਨਟਵ ਆਏਗਾ , ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਏਗੀ।
ਸਕ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਸਿਿੱ ਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਨਵਡ-19 ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਸਟੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਨਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਕ ਜੇਕਰ ਮੈ ਗੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪ੍ਣਾ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਦਾ ਸਦਨ ਸਮਸ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਦਾ ਨਦਨ ਨਮਸ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ
ਜਲਦੀ ਨਸਟੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱ ਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਨਪਸ ਆਉਣ
ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਨਤੰ ਨ ਕੰ ਮ ਵਾਲੇ ਨਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਹੀਂ।
ਸਕ ਜੇਕਰ ਮੈ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿਾਂ?
ਨਸਟੀ ਰੋਜ਼ ਪਬਨਲਕ ਅਫ਼ੇਰਸ ਦੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਲੀਨਨਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸਟੀ ਦੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਵਿੱ ਚ ਕੋਨਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਨਵਿੱ ਚ ਔਨ-ਸਾਈਟ ਪੌਪ-ਅਿੱ ਪ
ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਲੀਨਨਕ ਹੋਣਗੇ,ਨਜਸਦਾ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਿਰੈਸਨੋ ਸਸਟੀ ਦੀ ਕੋਸਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਯੋਜਨਾ

ਸਕ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂ ਟੀਕਾ ਲਿੱਸਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈ ਸਸਟੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਦਖਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿਾਂ?
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ(PSD)ਹੁ ਣ ਜ਼ੂ ਮ ਸੈ ਸ਼ ਨ ਵੀ ਪੇ ਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਟੀਕਾ ਲਿੱਸਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਪ੍ਰ ਮੈ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿਾਂ, ਸਕ ਮੈ ਸਸਟੀ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਂ ?
ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸਟੀ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕ ਿੋਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ?
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖੇ ਧਾਰਨਮਕ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੰ ਟਰੈਕਨਟਵ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਨਤ ਵਾਜਬ ਨਰਹਾਈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਸਨਟੰ ਗ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਤ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕ ਿੋਿੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਲਿੱਗਦਾ ਿੈ ਸਕ ਮੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਸਟੰ ਗ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਸਿਿੱ ਚ ਆਇਆ ਿਾਂ,
ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲਿੱਗੀ ਿੈ ਜਾਂ ਸਬਮਾਰੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਿੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਟ ਜਾਂ ਸਬਮਾਰੀ ਸਜਿੜੀ ਸਕ ਸਸਟੀ ਦੇ
ਕੋਸਿਡ-19 ਦੀ ਸਨਿਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿੋਈ ਿੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲਿੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਬਮਾਰ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ
ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੇ ਮ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਪਰਨਕਨਰਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜਹਿੇ ਕਲੇ ਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ(PSD) ਨਾਲ ਪੁਿੱ ਛ-ਨਗਿੱ ਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ?
HWTF@fresno.gov ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਸਟੀ ਦੇ ਸਸਿਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਟਾਸਕ ਿੋਰਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ
ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ੁਿੱ ਛ-ਸਗਿੱ ਛ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਿੇਗਾ।
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