ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ: ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ
COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਘਰ ਿਵੱਚ ਘਰੇਲੂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵੱਚ ਘੰਿਟਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਨਖ�ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਸੁਤੰਤਰ ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਜੋ ਿਨੱ ਜੀ ਿਕਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਵੱਚ ਿਨਯੁ ਕਤੀ ਇਕਾਈ, ਿਵਅਕਤੀ, ਘਰ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਿਸੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)
ਜੋ ਪ�ਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ�ਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜ� ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਸੰਬੰਧ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਿਵੱਚ ਕਵਰ ਹਨ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 20-05 ਦੇ ਿਵੱਚ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਨੱ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ,
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਿਬਮਾਰ, ਬੁਜ਼ੁਰਗ,
ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ “ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ”, ਿਜਵ� ਿਕ ਖਾਣ, ਨਹਾਉਣ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ “ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ” ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ
ਨਹੀ,ਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ RCW 18.88B ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਾਜ ਦੇ Department of Health ਵੱਲ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹਨ।
ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 20-05 ਦੇ ਤਿਹਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਨ।
ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਕਸੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਿਜਹੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱਟੀ
ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਬੇਮੇਲਵ� ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆਵਾਂ ਪ�ਤੀ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ,
ਗਵਰਨਰ ਦੇ “Safe Start” ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 20-25.4 ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ L&I ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, COVID-19 ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ Department of Health ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ Department of Social and
Health Services ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ:
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•
•

ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ Department of Health ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ਾਂ
COVID-19 ਦੇ ਪ�ਕੋਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ Department of
Social and Health Services ਵੱਲ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪ�ਦਾਿਤਆਂ (IPs) ਲਈ ਸੇਧਾਂ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ,
ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ COVID-19 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:
•

•

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆ
COVID-19 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ।
ਿਜੰਨਾਂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ
ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�, ਤੰਗ ਜਾਂ ਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ
ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬ�ੇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਦੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਬਦਲ-ਬਦਲ
ਕੇ ਰੱਖਣਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਨੱ ਜੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ (PPE),
ਿਜਵ� ਿਕ ਦਸਤਾਨੇ, ਐਣਕਾਂ, ਿਚਹਰੇ ਲਈ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਾਧੂ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖੋ। COVID
ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ
“ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਜੋਖਮ” ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਿਚਤ PPE ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਦਰਿਮਆਨੇ ਜੋਖਮ” ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ
ਮਾਸਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ PPE ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ� ਪਿਹਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦ� ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ Department of Labor & Industries ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਨਯਮਾਂ
ਂ ਾ ਹੋਵੇ। Department of Health ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਿਵੱਚ ਮੂੰਹ
ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਵਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਵਰ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਪਵਾਦ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦ� ਿਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਾਹਨ, ਜਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਸਥਾਨ ਿਵਖੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ; ਜੇਕਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਬਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਵਾਦ
ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਿਚੰਨ�ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਵੇ; ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ
ਸਮੱਿਸਆ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਨੂੰ ਅਨੁ ਿਚਤ ਬਣਾਵੇ; ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਨੌ ਕਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ�ਣੇ-ਸਾਮ�ਣੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ COVID-19 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲ� ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ DSHS ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲ� ਚੁਿਣਆ, ਸਮਾਂਬੱਧ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, DSHS ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
COVID ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਰੋਕਨਾ ਹੈ:
•

•

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ, ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ
ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਲੱ ਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ�ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
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•

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਿਚੰਨ�ਾਂ/ਲੱ ਛਣਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ
ਕਰਨੀ। ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂ ਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਦਖਣ, ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ
ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੋ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਤ�ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਆਿਦ ਜਦ�
ਤੱਕ ਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਰੋਗ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕ�ਦਰ ਵੱਲ� ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦ� ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਹੈ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ COVID ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਏ
ਗਏ ਹਨ।

ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ�ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ COVID-19 ਤ� ਉਪਜੇ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕੋਈ
ਵੀ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਿਜਕ
ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RCW 49.17 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਪਰੀਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਹੈ, ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮਿਹਫੂਜ਼ਤਾਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਿਲਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤ� ਮਨ�ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਬ�ੋਸ਼ਰ ਅਤੇ
ਸਪੈਿਨਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਬ�ੋਸ਼ਰ।
ਂ ੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ
ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਿਵੱਚ� ਹਟਾਉਦ
ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਜਗ�ਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀ ਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਇਦੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 20-46 ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਬੀਮਾਿਕ� ਤ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲ�
ਗ�ਾਂਟ ਕੀਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਤਾਈ ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਬੋਬਸਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਿਵਸਤਾਿਰਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਛੁੱਟੀ ਤਾਈ ਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਿਮਲੀਜ਼ ਫਸਟ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਰਸਪਾਂਸ ਐਕਟ, ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪ�ਕੋਪ
(COVID-19) ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ Family Care Act ਅਤੇ Families First Coronavirus Response Act ਦੇ ਤਿਹਤ
ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਛੁੱ ਟੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ:
ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
1. ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਰਿਹਣਾ। COVID ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।
2. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂ ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਘਰ ਿਵੱਚ COVID-19 ਤ� ਿਬਮਾਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ COVID-19 ਤ� ਿਬਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ Department of Health ਵੱਲ�
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ/ਕ�ਾਰੰਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਕੰਮ ਿਵਖੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਿਹਲਾਂ, ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਿਕ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਥੋੜ ਦੇ ਨਵ� ਲੱ ਛਣ ਮਿਹਸੂ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਿਕ ਕੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
4. ਖੁਦ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਜਵ� ਮੂੰਹ
ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਜਾਂ PPE ਦੀ ਵਰਤ�।
5. ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਫਟ ਦੇ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ�
ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ। ਹੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ
ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਐਲਕੋਲ ਹੋਵੇ।

3 | ਪੰਨਾ
PUNJABI (ਪੰਜਾਬੀ) – PA

6. ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਤ�ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਲੱ ਗਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ�ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਲਾਇੰਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਕੇਅਰ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕਰੇ:
7. ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚਲੇ ਕ�ਾਰੰਟਾਈਨ, ਿਬਮਾਰ, ਜਾਂ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
8. ਜਦ� ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਬਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਦਖੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹ ਓਨਾਂ ਿਚਰ ਨਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
9. ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ।
10. ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਿਬਤਾਓ।
ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ
11. ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ PPE ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤ�
ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਮਿਰਆਂ ਤ� ਵੱਡੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਿਵਚਲੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਬੌਿਧਕ, ਿਵਕਾਸਤਾਮਕ, ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਮਤਕ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢਕਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ PPE ਦੀ
ਵਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
12. ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਿਵਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ
ਆਮ�ਣੇ-ਸਾਮ�ਣੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ�ੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਿਵਚਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬੌਿਧਕ, ਿਵਕਾਸਤਾਮਕ, ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਮਤਕ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮ�
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
13. ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਟ�ੈਸ਼ਕੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
14. ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਿਵੱਚ� ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੇਕਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਗਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ।
15. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ� ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ ਦਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
16. ਔਨ-ਸਾਈਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
17. ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਬੈਠੇਗਾ।
18. ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਕਸੇ ਕ�ਦਰੀ ਿਟਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਮਲਟੀਆਕੂਪ�ਸੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਸਫਰ ਵਾਹਨ ਦੀ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਕਣ
ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ PPE ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਜਦ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ L&I’s Division of Occupational Safety
and Health (DOSH) ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹਨ।
• ਕਰਮਚਾਰੀ L&I’s Division of Occupational Safety and Health (DOSH) ਤ� COVID-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ L&I DOSH ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: (1-800-423-7233) ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂ adag235@lni.wa.gov.
• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸਵਾਲ ਵਪਾਰਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਕ�ਦਰ
ਿਵਖੇ ਇੱਥੇ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ https://coronavirus.wa.gov/how-you-can-help/covid-19-businessand-worker-inquiries।
• ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ 20-25 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰ ਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ https://bit.ly/covid-compliance ‘ਤੇ ਜਮ�ਾਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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