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ਸੰਖੇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਪਕ ਧਾਰਪਮਕ ਸਥਾਨ ਆਿਣੇ ਇਕੱਠਾਂ ਪਵਚ ਪਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 
ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਿਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ। ਧਾਰਪਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪਨਰਦੇਸ਼  Workplace 
Guidance for Business Owners ਦੀ ਵੀ ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਪਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਪਕਆਂ ਪਜਵੇਂ ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਪਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਿੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਜਨਤਕ ਪਸਹਤ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਕਮਜੋਰ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਆਿਣੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਪਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਕੋਪਵਡ-19 ਖਤਰਾ ਪਨਯੰਤਰਣ 

ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਬੰਧੀ 
ਸਿੱਰਥਨ 

• ਸਟਾਫ, ਪਵਪਜਟਰ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ  ਹਾਜਰੀ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਸਵੈ-ਸਕਰੀਪਨੰਗ ਟੂਲ(self-screening tool) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। 

• 50 ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਿ ਧਾਰਵਿਕ ਸੇਿਾ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਵਿਹਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੱਿਣ (ਵਜਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਿੇ) ਅਤੇ ਪਜਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਮੋਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਸਟਾਫ, ਪਵਪਜਟਰ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ  ਕੋਪਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤ ੇਮਹੱਤਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• COVID-19 ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਨਯਮ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ signs ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
• ਇੱਕੋ ਿਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਪਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਹਰ ਸਮੇ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਸਟਾਫ, ਪਵਪਜਟਰ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ  ਨਾਨ-ਮਡੈੀਕਲ ਮਾਸਕ ਿਪਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਰੰਤੂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇੰਨਾਂ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
• ਨਵਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਿਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਰੀ/ਬੱਪਚਆਂ ਦ ੇ

ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
• ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਿਰਤਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਿਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ  ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਾਦ ਪਦਵਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਨਜਦੀਕੀ ਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਪਜੱਥੇ ਦੋ ਸਪਹਯੋਗੀ ਿਪਰਵਾਰ ਢੁਕੱਵੀਂ ਪਵੱਥ ਤ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜਦੀਕੀ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 

ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਸਟਾਫ ਅਿੇ ਧਾਰਵਿਕ ਆਗੂਆ ਂਨੰੂ 
ਸਿੱਰਥਨ  

• ਧਾਰਪਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ  ਕੋਪਵਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ, ਿਰਪਕਪਰਆਵਾਂ ਅਤ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ  ਉਪਚਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਿਰਪਕਪਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਪਭਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ 
ਪਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਸਟਾਫ ਨੂੰ  ਇਕੱਠਾਂ ਪਵੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਮ ਤੇ ਿੀਿੀਈ ਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸਹੂਲਿਾਂ • ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। 
• ਸਮੂਹ ਨੂੰ  ਕਤਾਰ ਪਵੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਪਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ  

ਸਾਫ ਤੌਰ ਤ ੇਉਲੀਪਕਆ(ਮਾਰਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਇਕੋ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਿਰਵੇਸ ਦਆੁਰ ਅਤ ੇਪਨਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ ੇ

ਸਥਾਨ ਤ ੇਉਿਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
• ਇਕੱਠ ਨੂੰ  ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ੇਆਿਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਪਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਉੱਚ ਟਰੈਪਫਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਰਪਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 

ਿਰਪਕਪਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 
• ਵਧੇਰੇ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ: ਦਰਵਾਪਜਆਂ ਦ ੇਹੈਂਡਲ, ਲਾਈਟ ਸਪਵੱਚ, ਟਾਇਲਟ ਹੈਂਡਲ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ 

ਹੈਡਲ, ਪਲਫਟ ਬਟਨ, ਰੇਪਲੰਗ ਨੂੰ  ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣਾ। 
• ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਪਵਚਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ(ਪਜੱਥੇ ਬੈਂਚ ਹਨ) ਬਠੈਣ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਜਾਂ ਪਨਸਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਿਾਬੰਦੀਆ ਂਦਾ ਿਾਲਣ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਕਰਾਇਆ ਿਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

file:///C:/_LOCALdata/ERASE/alberta.ca/covid19
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-workplace-guidance-for-business-owners.pdf
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-workplace-guidance-for-business-owners.pdf
https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://open.alberta.ca/dataset/2a615f78-aa9e-48d9-a323-9f2c08b07667/resource/fcca7551-9a32-4ec0-9545-aa5163f8a284/download/health-cmoh-ministerial-order-16-2020.pdf
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 ਸੱਵਿਆਚਾਰਕ ਅਿ ੇਧਾਰਵਿਕ 
ਅਵਿਆਸ 

•  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਵਚ ਿਕਾਇਆ ਭੋਜਨ, ਖੱੁਲਾ ਭਜੋਨ ਜਾਂ ਿੀਣ ਵਾਲੇ ਿਦਾਰਥ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 

•  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਵਚ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਿੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

•  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਵਚ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਿਰਕ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਜਵੇਂ ਹੱਥ ਪਮਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਫਰਕੂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਆਪਦ)) 

• ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਪਜਕ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ (ਉਦਾ.ਕਪਮਊਅਲ ਪਡਨਰ, ਲੰਚ) ਦੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗਾਇਨ • ਸਮੂਪਹਕ ਗਾਇਨ ਇਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਤੀਪਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਕਰਪਮਤ ਲੋਕ ਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਿਣੇ 
ਲਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਬੂੰ ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਵਕਲਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਇਕੱਲੇ ਸੰਗੀਤ(ਵਾਦਨ) ਪਿਆਨੋ / 
ਪਗਟਾਰ ਆਪਦ ਸ਼ਾਪਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਹਾਲਾਂਪਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕ ਗਾਇਨ ਸਮੇ ਪਕੰਨੀ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਦੂਰੀ ਸੰਿਰਕ ਨੂੰ  ਰੋਕੇਗੀ ਜੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕ 
ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਡ ਜਾਂ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦ ੇਪਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਪਵੱਚ 
ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਪਜਵੇਂ ਿਲੇਕਸਗਲਾਸ) ਖਤਰੇ ਨੂੰ  ਰਕੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਸਪਚਤ ਕਰਨ ਪਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 
ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

• ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਕ ਜੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪਵਚਕਾਰ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ ਬਲੋੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਡਰਾਈਿ-ਇੰਨ ਸੇਿਾਿਾਂ • ਡਰਾਇਵ-ਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਿਾਰਪਕੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਪਜੰਗ ਖਤੇਰਾਂ ਪਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ  
ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 

o ਈਵੈਂਟ ਿਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਿਣੇ ਵਾਹਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 
ਰੋਪਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

o ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦ ੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

o ਪਜੱਥੇ ਵਾਸਰੂਮ ਸਹਲੂਤ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

o ਵਾਸਰੂਮ ਲਈ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਰ ਸਮੇ ਦੂਪਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦ ੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਜਨਿਕ ਵਸਹਿ ਲਈ ਸਿੱਰਥਨ • ਸੰਿਰਕ ਟਰੇਪਸੰਗ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਿ ਦਆੁਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਿਰਬੰਧਨ ਨੂੰ  ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪਵੱਚ ਹਾਜਰ ਸਭ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। 

• ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ  ਨਾਮ, ਿਤ ੇਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਤਾਜਾ ਸੰਿਰਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 
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