ਕ ਿੰ ਗ ਾਊਂਟੀ ਇਨਡੋਰ ਮਾਸ ਆਰਡਰ
11 ਮਾਰਚ, 2022 ਨਿੰ ਖਤਮ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਿੰ ਦਰਨੀ ਜਨਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ
ਮਾਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ:

੧੨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੁਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਇਸਦਾ ੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

o

ਸ ਲ, ਬਾਲ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਸੁਕਵਧਾਵਾਂ, ਅਤੇ
ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ

o

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰ

o

ਪਜਾ ਘਰ

o

ਕਜਿੰ ਮ, ਮਨੋਰਿੰ ਜਨ ੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ
ਅਥਲੈ ਕਟ ਸੁਕਵਧਾਵਾਂ

o

ਕਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁ ਾਨਾਂ, ਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ
ਪਰਚਨ ਅਦਾਰੇ

ਮਾਸ ਅਜੇ ਵੀ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਨ:
o ਕਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਲ ਸਹਲਤਾਂ, ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ,
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼, ਦਿੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹਨ
o ਲਿੰਮੀ-ਕਮਆਦ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਿੰ ਗਾਂ
o ਜਨਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਟੈ ਸੀਆਂ, ਰਾਈਡਸੇਅਰ ਵਾਹਨ (ਸਿੰ ਘੀ
ਜ਼ਰਰਤ)
o ਸੁਧਾਰ ਸੁਕਵਧਾਵਾਂ

ਕਨਿੱਜੀ ਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਸ ਲ ਅਤੇ ਬਾਲਸਿੰ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਮੁਖਟਟੇ
ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨਿੰ ਲਾਗ ਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਰ ਸ ਦੇ
ਹਨ। ਕ ਰਪਾ ਰ ੇ ਮਾਸ ਪਕਹਨਣਾ ਜਾਰੀ
ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਲੋ ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਰੋ।

ਹੁਣ ਕ ਉਂ?

ਕ ਿੰ ਗ ਾਊਂਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਿੱ ਚ
ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਕਖਆ
ਕਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਗਰਾਵਟ, ਹਾਲੀਆ
CDC ਮੈਕਟਰ ਸ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਟੀ ਾ ਰਨ
ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨ ਇਨਡੋਰ ਮਾਸ ਆਰਡਰ
ਨਿੰ ਖਤਮ ਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ

ਹਣ ੀ?

ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ

ੋਕਵਡ-19 ਖਤਮ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ।

ੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਿੰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕ ਆਂ ਨਾਲ

ਸੀਮਤ ਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰ ਨਵਾਦ:
o

ਟੀ ੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਸਟਰ
ਲਗਵਾਉਣਾ

o

ਇਨਡੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇ ਸਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਰਨਾ

o

ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ
ਰਕਹਣਾ

o

ਮਾਸ ਪਾਉਣਾ -ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ

ਕਵਚਿੱ ਹੋ, ਯਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕਜਨਹਾਂ
ਨਿੰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੀੜ-ਭੜਿੱ ੇ

ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਟਿੰ ਗਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋ ਕਜਿੱ ਥੇ ਮਾਸ
ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ

