30 ਜੂਨ ਤ�, ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੋਲ� ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱ ਡੀ

ਉਮਰ ਦੇ 70 % ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਿਮਲੀ ਹੈ – ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜੇ
ਇੰ ਸਲੀ ਨ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਧਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸੋਲ� ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ,70 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱ ਧ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਤਰ��
ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਗਾਇਬ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਛੂਤ ਕਾਰੀ ਰੂਪ ਫੈਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਨਰੰ ਤਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗੇ ਜ� ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗਾਏ
ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ� ਅਤੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ 70% ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ

ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰ ਮ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ।. ਅਸ� ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੇ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ-ਆਧਾਿਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱ ਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ�ਗੇ।

30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਹਟੱ ਰਿਹਆਂ ਹਨ?
ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ�, ਕਿਰਆਨ� ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ�, ਦੁਕਾਨ�, ਥੀਏਟਰ� ਅਤੇ

ਅਜਾਇਬ ਘਰ� ਿਵੱ ਚ ਇਕਠ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ। ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਲੋ ੜ�

ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹਨ।. ਪਰ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨ� ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੂਆਲੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜਦ� ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਰੱ ਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
•

ਿਜੰ ਨ�� ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲੱਗਾ ਜ� ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨ�
ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣੇ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ.

•

ਿਜੰ ਨ�� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਿਹਨਣ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ਜ� ਲੋ ੜਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।
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•

ਹਸਪਤਾਲ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸੈਿਟੰ ਗ�, ਸੁਧਾਰਕ ਸਹੂਲਤ�, ਬੇਘਰ ਸ਼ੈਲਟਰ�, ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਬਾਲ-ਸੰ ਭਾਲ

ਸੈਿਟੰ ਗ�, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ

ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਵੱ ਖਰੀ ਸੇਧ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਅਸ� ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਸੰ ਗਠਨ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ?

ਹ�, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਸੰ ਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨ� ਨੂੰ

ਅਪੰ ਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੀਆਂ ਲੋ ਡ� ਅਨੁਕੂਲ ਿਰਹਾਇਸ਼� ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗ�

ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰ ਿਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਬੱ ਿਚਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾਵ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗੇ ਹਨ.। ਉਹ ਿਜੰ ਨ�� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗੇ ਹਨ ਉਹਨ�
ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮ� ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ
ਸਕਦਾ ਹ� ?

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਰੱ ਿਖਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ,

ਚਾਹੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਵੀ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-19 ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
•
•
•

ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗੇ , ਉਹਨ� ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਓ ਿਜੱ ਥੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਪ�ਦੀ)।

ਅਨਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਵ�ਟੀਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਫਲਟਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ (ਅਨਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ)

•

ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ.

•

ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਇਕੱ ਠ� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ.

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ��, ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਸੰ ਚਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.
ਕੀ ਮ� ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ� ਿਜੰ ਨ��
ਨ� ਮਾਸਕ ਨਹ� ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ
ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਲਪ ਹਨ. ਉਹ :
2
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•
•

ਮੰ ਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੇਮਾਸਕ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕੇ ਲਗ ਗਏ ਹਨ

ਬੇਮਾਸਕ ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ
ਜਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ

•

ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਕਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ� ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਚੰ ਨ�
ਪੋਸਟ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮ� ਗਾਹਕ� ਜ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹ� ?
ਹ�, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੰ ਗਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਜ� ਟੀਕੇ ਨ� ਲਗੇ ਲੋ ਕ� ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਿਰਹਾਇਸ਼� ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨI

ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨ� ਮਾਸਕ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਦੀ

ਂ ਇੰ ਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ,
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ� ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਲੇ ਬਰ ਐਡ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
•
•
•
•

ਸੀਡੀਸੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ

ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕ ਤ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕਾਮੇ ਜ� ਗਾਹਕ ਤ� ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਿਬਆਨ

ਮ� ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹ�। ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਣ?
ਨਹ�। ਰੈਸਟੋਰ�ਟ� ਲਈ ਲੋ ੜ� ਹੋਰ ਪ�ਚੂਨ ਅਦਾਿਰਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਗਠਨ� 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਣ?
ਨਹ�। ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਗਠਨ� ਲਈ ਲੋ ੜ� ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤੇ ਆਮ ਸੰ ਗਠਨ� ਲਈ ਹਨ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਿਰਤ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੇ ਪੰ ਨ� 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਕੀ ਸੰ ਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ� ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ� ਵਰਗੇ ਵੱ ਡੇ ਸਮਾਗਮ� 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
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10,000 ਤ� ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ� ਵਾਲੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਈਵ�ਟ 75 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੂਰੇ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਈ ਹੈ, ਤ� ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਨਹ� ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜ� ਨਹ� ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਸਿਕੰ ਗ ਲੋ ੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।.
ਿਫਲਮ�, ਅਜਾਇਬ ਘਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ� ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ?

ਗਾਹਕ�/ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨ� ਸੈਿਟੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਪਰ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ�, ਸੰ ਸਥਾਵ�, ਅਤੇ ਵੱ ਡੇ ਸਥਾਨ� ਨ� ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਨਹ� ਲਗਾਏ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ
ਹਨ?

ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਸੈਕਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। 10,000 ਜ� ਵਧੇਰੇ
ਭਾਗੀਦਾਰ� ਵਾਲੇ ਵੱ ਡੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸਮਾਗਮ� ਵਾਸਤੇ, ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ� ਨੂੰ

75% ਸਮਰੱ ਥਾ ਪਾਬੰ ਦੀ ਤ� �ਪਰ ਨਹ� ਜਾਣ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸ� ਿਬਨ� ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਸੈਕਸ਼ਨ�
ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ 75% ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ� ਿਵੱ ਚ 100% ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ।)

ਜੇ ਕੋਈ ਸੰ ਸਥਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19

ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਗ� ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ?
ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਚਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਕਰਨ

ਬਾਰੇ ਸੀਡੀਸੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਛੋਿਹਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ� ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟਾਈਿਜ਼ੰ ਗ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਹੱ ਥ� ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਛੱ ਕ� ਅਤੇ ਖੰ ਘ� ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲੈ ਕਸੀਗਲਾਸ ਜ� ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ� ਨੂੰ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣਾ, ਗਾਹਕ� ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਵਡ -19 ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ
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ਂ ਇੰ ਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੋਿਵਡ-19
ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਵਾਸਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਲੇ ਬਰ ਐਡ
ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਿਵੱ ਚ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹ� ਹੈ?

ਹੋਰ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ� ਵਾਸਤੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਫਏਿਕਊ ਨੂੰ ਮੁੜਖੋਲ�ਣ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਢੱ ਕਣ ਤੱ ਥ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ
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