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ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਬੱਿਚਆਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਦਆੁਰਾ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਢੱਲ ਦੇਣਾ। ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਕਵ� ਗਤੀਿਵੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ 
ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਿਦ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ  ਢਕੱੁਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਬਜ਼ਨਸ ਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ 
ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ Workplace Guidance for Business Owners. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਖਤਰਾ ਿਨਯੰਤਰਣ 
ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ • ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੰੂ 15 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਇਕ ੋਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਬਾਕੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦਿੂਜਆਂ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
o ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੰੂ ਦਜੂੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

• ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਆਪਰੇਟਰ ਦਆੁਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ, ਪਾਰਕਾਂ, ਟਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨ (ਿਜਵ� ਿਕ ਫੁਟੱਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤ ੇਬਾਲ ਡਾਇਮੰਡਜ਼) ਿਵਚ ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰਜੰਨ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। 

• ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾਵਾਂ(ਿਮਊਸਂਪਲੈਟੀਆਂ) ਜਨਤਕ ਵਰਤ� ਲਈ ਮੈਦਾਨ, ਖਡੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰੋਟ ਖੋਲ�  ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੀਗ ਮਚੈ ਖਡੇਣ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

ਗਤੀਿਵੱਧੀਆਂ • ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ;ੈ ਸਰੀਰਕ ਰਕੁਾਵਟ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਜੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ।ਂ 

• ਇਕ ੋਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹੀ ਂਹੈ। 

• ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ। 
• ਇਕ ੋਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮਹੂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਢਕੁੱਵੀ ਂਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਨਾਲ 
ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਾਹਰੀ(ਆਊਟਡੋਰ)ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 

• ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਉਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਨਾਂ ਲੈਣ। 
• ਉਹਨਾਂ ਐਕਟੀਿਵਟੀਆਂ ਿਵਚ ਿਹਸੱਾ ਲਓ ਿਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਸੰਭਵ ਹਵੋ ੇਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ ਿਨਜੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹਵੋੋ। 
• ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰੋ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਦਜੂ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 
• ਸਾਂਝੇ(ਕਮੌਨ) ਖਤੇਰਾਂ ਿਵਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਠੇੱ ਨਾਂ ਹੋਵ(ੋਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਗਡੰਡੀ, ਬਟੋ ਲਾਂਚ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ) 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਕਿਰਆਵਾਂ 
ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ 

• ਵਧੇਰੇ ਛੂਹ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। 
o ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧਵੋ।ੋ 
o ਮੈਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਨਾਂ ਛੂਹ।ੋ 
o ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹ�ਡ ਸਨੈੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋ। 

• ਦਿੂਜਆਂ ਤਕ ਫੈਲਣ ਦ ੇਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਮ�ਬਰਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ 
ਨਾਲ 2 ਮੀਟਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹ।ੋ 

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-workplace-guidance-for-business-owners.pdf
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ਬਾਹਰੀ(ਆਊਟਡੋਰ) 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 

• ਕਾਮ,ੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ COVID-19 ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
• ਿਬਮਾਰ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਵਰਕਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ। 
• ਸਟਾਫ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਸਨੈੀਟਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਖਾਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰ ੇਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ।ੇ 
• ਮੌਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੁਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਮੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹ ੈਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਰਕਪਲੇਸ ਗਾਈਡ�ਸ ਿਵੱਚ ਦਸੱ ੇਿਨਯੰਤਰਣ 
ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ�  ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਿਨਯਮਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿਹ ਕਰ।ੋ 
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਿਜਸ ਿਵਚ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ(ਮ�ਬਰਾਂ) ਦਆੁਰਾ ਛੂਹੀ ਸਿਤਹ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਿਨਯਮਤ ਰਪੂ ਿਵਚੱ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ੂਰਿਹਤ ਕਰੋ। 
• ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਸਮਾਨ: 

o ਸਮਾਨ ਕੇਵਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪੂ ਿਵਚੱ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ੋਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। 

o ਹਰੇਕ ਵਰਤ� ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
• ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹ�ਡ ਸੈਨੈਟਾਈਜ਼ਰ ਰਖੱੋ। 
• ਿਬਜ਼ਨਸ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਛੂਹ ੇਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕ ੇਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।  
• ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੁਕਗੰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਵੋ।ੇ 
o ਿਵਅਕਤੀਆਂ/ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਬਿੁਕਗੰ ਸਮ ੇਿਵਚੱ ਅੰਤਰਾਲ ਰੱਖੋ। 
o ਗਰੁੱਪ ਿਵਚੱ 15 ਤ� ਘੱਟ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। 

• Place appropriate signs, ਸਾਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਐਟਂਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਡੈਸਕਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਸ਼ਰਮੂਜ਼ ਤੇ ਢਕੁਵੱ ੇਰਪੂ 
ਰੇਖਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦ ੇਸਾਈਨ ਰੱਖੋ ਿਜਵ� ਿਕ: 

o ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਸਬੰਧੀ, 
o ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, 

o ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਿਛੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ 

o ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ੂਰਿਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ,ੇ ਅਤ ੇ
o ਖੇਡਣ ਦ ੇਿਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਉਦਾ, ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਮੇਤਲਬ ਘੰੁਮਣ ਨੰੂ ਮਨਾਹੀ) 

• ਜੇ ਪੋਰਟੇਬਲ(ਅਸਥਾਈ) ਵਾਸ਼ਰਮੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹ�ਡ ਸੈਨੈਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ 
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਬਨ, ਪਪੇਰ ਟਾਵਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਹਤ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੇ 
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

 

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