ਇੰਡੋਰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਣਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਵਪਾਰ� ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਵਪਾਰ� ਦੇ ਮਾਲਕ� ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੰ ਸਥਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਡੋਰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਣਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ
ਿਵਕਲਪ ਹਨ।

ਿਕ�ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ
ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੈ, ਇਸਲਈ King County ਦੇ Local Health Officer Directive (ਸਥਾਨਕ
ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼�) ਿਵੱ ਚ ਿਦ�ੜਤਾਪੂਰਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹਦਾਇਤ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ
ਵਪਾਰ� ਵੱ ਲ� ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਵਰਤ�
ਕੀਤੀ ਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ
ਹੋਏ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਿਕ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਨਾ
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱ ਧੀ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ
ਲੋ ਕ� ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

(DOH ਜ�
L&I ਵੱ ਲ� ਜ਼ਰੂਰੀ)

X

(King County ਦੇ
ਿਨਰਦੇਸ਼� ਵੱ ਲ� ) ਿਦ�ੜਤਾ
ਨਾਲ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਵਪਾਰ�
ਦੀ ਪਸੰ ਦ

ਅਿਜਹੇ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰੋ
ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ
ਵੱ ਲ� ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ
ਨੂੰ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ:
ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਅੱ ਧੀ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਓ

X

ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ
ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ�
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਓ
ਮਾਸਕ ਤ� ਿਬਨ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਦੇ
ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਓ

X
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਬਨ� ਮਾਸਕ ਪਿਹਣੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ

X

X

ਗਾਹਕ� ਦੇ ਲਈ:
ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱ ਧੀ
ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ
ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਓ
ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ
ਹੋਏ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਓ
ਗਾਹਕ� ਤ� ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰ ਗੋ

X

X

X
X

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਟ ਿਵੱ ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ Washington State Department of Health (DOH, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ),
Washington Department of Labor and Industries (L&I, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵਭਾਗ) ਅਤੇ Public Health
(ਪਬਿਲਕ ਿਸਹਤ) – Seattle & King County ਵੱ ਲ� ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
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ਮਾਸਕ ਪਿਹਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਾਹਕ�
ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ
ਸਭ ਤ� ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪੂਰ ੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ� ਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਿਬਨ� ਮਾਸਕ ਦੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਸਮ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਜ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ:

1.

ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਫਾਰਮ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਿਬਮਾਰੀ
ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕ�ਦਰ) ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
• ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
• ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
• ਰਾਜ ਪ�ਤੀਰੋਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ L&I ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਮਾਸਕ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ
ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ L&I ਦੀ ਤਰਫ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2.

ਅਿਜਹੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਜ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਣਾਓ ਿਕ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ�ਟ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਣਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ�� ਪ�ਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੈਕਸੀਨ�ਟ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਬਨਾਉਣਾ, ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ�ਟ ਹੋਏ ਭਾਗ� ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ
ਤ� ਘੱ ਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
• ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸਿਮਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜਦ� ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ�ਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮ� ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨਾ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

3.

ਜੋ ਲੋ ਗ ਵੈਕਸੀਨ�ਟ ਨਹ� ਹਨ ਜ� ਅੱ ਧੇ ਵੈਕਸੀਨ�ਟ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ
ਪਿਹਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ� ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਲਈ, coronavirus@kingcounty.gov ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
(�ਤਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।)

Local Health Officer Directive (20 ਮਈ, 2021) ਤੱ ਦ ਤੱ ਕ ਅਸਰਦਾਰ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦ ਤੱ ਕ King
County ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਕ 16 ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 70% ਨਾਗਿਰਕ King County
ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ�ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ� ਵਪਾਰ� ਨੂੰ ਿਫਰ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਿਵੱ ਚ ਸੂਿਚਚ DOH ਅਤੇ L&I ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
DOH ਵਪਾਰ� ਦੇ ਲਈ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। (ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੇਵਲ ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਹੈ)
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