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ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, ਕੈਫੇ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਸੁਝਾਵਾਂ Workplace Guidance for Business Owners, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਡੂ ਿਨਯਮਾਂ Food Regulation  ਅਤੇ Food Retail 
and Foodservices Code ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਨ ਕਰਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਖਤਰਾ ਿਨਯੰਤਰਣ 
ਡਾਇੰਿਨਗ ਖੇਤਰ •  ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, ਕਫੈ,ੇ ਪਬੱ ਅਤੇ ਬਾਰ ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50% ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ 50% ਸਮਰੱਥਾ 

ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
•  ਮੇਜ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗਾਓ ਿਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚਾਲੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। 
•  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੜੌ ੇਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਦਰੂੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਲਾਂਘਾ 
ਵਰਤ�। 

• ਿਜਥੇ ਮਜੇ ਚਗੰੀ ਤਰ�ਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਥੇੱ ਸਰੀਰਕ ਰਕੁਾਵਟਾਂ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਵੱਜ�, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੂਥਾਂ ਿਵਚੱ ਬੈਰੀਅਰ(ਰਕੁਾਵਟਾਂ) ਨੰੂ ਉਚੱਾ ਕਰੋ। 

• ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ: 

o ਬੂਥ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਿਵਚ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ, 
o ਅਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਟਬੇਲ ਤੇ ਬਠੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਵਡੇੱ ਟਬੇਲ ਤੇ ਇਕਠੇੱ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 

ਿਗਣਤੀ 6 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
o ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ। 

• ਟੇਬਲ ਉਤੱੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੱ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਓ (ਉਦਾਹਰਣ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਿਮਰਚਦਾਨੀ, ਕਚੈੱਪ, ਹਟੌ ਸਸੌ) 

• ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੇੜ ੇਆਉਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਅਵਾਜ਼ ਤ ੇਰੱਖੋ। 
ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ • ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਕ ੇਖਾਣੇ ਦੇ ਖਤੇਰ ਤਕ ਪਹੁਚੰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। 

• ਇਹ ਪਕੱਾ ਕਰੋ ਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਹੈ। 
• ਕਤਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ। 
• ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਟਬੇਲ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਤਕ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ ੋਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟਬੇਲ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

• ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪ�ਿੇਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕਹੋਲ ਵਾਲੇ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ। 

ਸਹਲੂਤ • ਜਾਗਰਕੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਹਲੂਤ ਿਵਚੱ ਕਿੋਵਡ -19 ਬਾਰ ੇਸਕੰੇਤ(ਸਾਈਨ) ਲਗਾਓ। 
• ਵਾਸ਼ਰਮੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਲੁੜੀਦਂੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੱ� ਬਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਇਲੈਟ ਵਰਤੋ। 
• ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਟਬੇਲ ਨੰੂ ਚਗੰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ। 
• ਵਾਸ਼ਰਮੂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਿਨਯਮਤ ਰਪੂ ਿਵਚੱ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-workplace-guidance-for-business-owners.pdf
https://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2006_031.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/0ea69179-2f90-4776-a64d-c903299b2ca6/resource/a9e60ef6-105b-4ec6-b8e2-8f5e43300097/download/health-food-retail-and-foodservices-code-amended-2019-12.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/0ea69179-2f90-4776-a64d-c903299b2ca6/resource/a9e60ef6-105b-4ec6-b8e2-8f5e43300097/download/health-food-retail-and-foodservices-code-amended-2019-12.pdf
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ਸੇਵਾ • ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਿਸਰਫ ਟਬੇਲ ਤੇ ਹੀ ਪਰੋਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਉਡੀਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਰਵਰ(ਪਰੋਸਨ ਵਾਲੇ) ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰਕੁਾਵਟ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿਡਜੀਟਲ ਆਰਡਿਰਗੰ ਉਪਕਰਣ, ਚਕੈ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸੰਪਰਕ ਖਤੇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਮਕੁਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

•  ਿਜਥੇ ਮੜੁ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਮਿੈਨਉ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਨੰੂ ਹਰ ਨਵ ੇਗਾਹਕਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਚਗੰੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮਕੁਤ ਕਰੋ। ਕਾਗਜ਼ ਮੈਿਨਉ ਨੰੂ 
ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਕਟਲਰੀ ਦੀ ਲਪਟੇ ਕ ੇਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਬੇਲ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਅਿਜਹਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

• ਬੁਫੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 
• ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ੇ ਤ� ਹੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਖਆ (OHS) ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱੋ। 

ਤੁਰੰਤ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਟੇਕ 
ਆਊਟ(ਬਾਹਰ� ਹੀ ਵਸਤੂ 
ਚੁਕਣੀ) 

• ਕਤਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦਰਸਾਂਉਦ ੇਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾਓ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤ� ਲਾਈਨ-ਅਪ(ਕਤਾਰ) ਨੰੂ ਦਰੂ ਰੱਖ।ੋ 
• ਆਰਡਿਰੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸੰਬਧੰ ਿਵਚੱ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਈਨੇਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਦਓ। 

ਮਨੋਰੰਜਨ • ਸਹਲੂਤਾਂ ਿਸਰਫ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਡਿਲਵਰੀ ਅਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ(ਬਾਹਰ� ਹੀ ਵਸਤੂ ਚਕੁਣੀ) ਲਈ ਖੁਲੱੀਆਂ ਹਨ। ਹਲੇ ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਪੱਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ 
ਿਵੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਵੀਐਲਟੀ ਪਲੇ, ਿਬਲੀਅਰਡਸ, ਪੂਲ 
ਟੇਬਲ, ਕਰਾਓਕ,ੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਹੁਕੱਾ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
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