ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
COVID-19 ਜਰੂਰਤਾਂ
ਅਿਧਆਤਮਕ ਇਕੱਠਾਂ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਨੇਤਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਮੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਡ�ਾਇਵ-ਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਉਸਿਲੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਗਆ
ਂ ਿਲੰ ਗ ਸੰਭਾਵੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਿਰਮੋਟ ਕਾਉਸ
ਿਰਮੋਟ ਅਤੇ ਡ�ਾਇਵ-ਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ:
A) ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 25% ਜਾਂ 200 ਤੱਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵਚਾਲੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਫੇਸ
ਕਵਿਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
B) ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 200
ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਿਕ ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਘਰਾਂ ਿਵਚਾਲੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜਦ� ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚੇ (ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
C) ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ) ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਿਧਕਤਮ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਅਿਧਕਤਮ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ
ਪੂਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਿਧਐਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਧਾਰਿਮਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਆਹ
ਂ ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਾਉਸਿਲੰ ਗ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਲੌ ਗ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ ਇਸ ਲੌ ਗ ਨੂੰ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ�ਕੋਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ (ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਖਤਿਰਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ
ਿਸਹਤਮੰਦ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ COVID-19 ਸੰਗਠਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਭਆਸਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ Stay Home, Stay Healthy Proclamation 20-25, ਅਤੇ
Washington State Department of Labor & Industries ਦੀਆਂਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ
ਿਵਚਾਰਅਤੇ Washington State Department of Health Workplace ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ
ਿਕ https://www.doh.wa.gov/Coronavirus/workplace 'ਤੇ ਹਨ।
ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਮੁੱਖ
L&I COVID-19 ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ:
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•

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ, ਲਾਗ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ COVID-19 ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤ�
ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰੋ।

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਿਸ਼ਫਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ/ਲੱ ਛਣਾਂ ਲਈ ਸਕ� ੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ
ਿਬਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਰਿਹਣ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਘਰ ਚਲੇ
ਜਾਣ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ COVID-19 ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆਂ ਸੀ, ਆਿਦ, ਜਦ� ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਡੂ ੰ ਘੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ CDC ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਫਾਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

•

ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ� ਹਰੇਕ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ-ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਜਦ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ
ਕੰਮ ਲਈ ਸਖਤ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਵਰਤ�, ਤੰਗ, ਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਿਟੰਗ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ
ਿਸ਼ਫਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤਾਂ।

•

(ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ) ਿਨੱ ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਿਜਵ� ਿਕ ਦਸਤਾਨੇ, ਚਸ਼ਮੇ, ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ
ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਿਹਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਨਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੇ ਲੇ ਬਰ ਐਂਡ
ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ। ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
o

ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਦਫਤਰ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਨੌ ਕਰੀ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬੋਲ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ
ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਨੂੰ
ਂ ੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਜਦ� ਨੌ ਕਰੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਣਉਿਚਤ ਬਣਾਉਦ

•

ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, Department of Health ਸੇਧ।

•

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਢੁਕਵੀ ਂ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਿਡਸਪੋਸੇਜਲ ਦਸਤਾਨੇ,
ਿਜਥੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤ� ਵਸਤੂ ਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਪ�ਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੋ ਜੋ ਅਕਸਰ ਛੂਹ ਜਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸੱਚ ਦਵੋ।

•

ਇੱਕ ਹਾਉਸਕੀਿਪੰਗ ਸ਼ਿਡਊਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂ ਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

•

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ (ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ) 'ਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨ-ਸੰਬੰਧੀ COVID-19 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ COVID-19 ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ।
ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ COVID-19 ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ,
ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੱ ਗੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਰੁੱਧ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਹੈ ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੱਖਪਾਤ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੱਖਪਾਤ ਿਕਤਾਬਚਾ।
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ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਕਸਾਈਟ ਤ� ਹਟਾਉਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਿਕ COVID-19
ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਿਚਤ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ Proclamation 20-46, ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ
ਿਵਕਲਪਕ ਕਾਰਜ ਿਵਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫੈਿਮਲੀਜ਼ ਫਸਟ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਿਰਸਪਾਂਸ ਐਕਟ ਿਵਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਧ ਫੈਮਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ, ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਜਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਮ� ਤਕ
ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਅ (COVID-19) ਸਰੋਤ ਅਤੇ Washington Family Care
Act ਅਤੇ Families First Coronavirus Response Act ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਛੁੱ ਟੀਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ COVID-19 ਸੰਗਠਨ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁ ਰੱਿਖਆ
ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
1. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ�ਾ (ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਲਈ ਇਕ ਿਵਆਪਕ COVID-19 ਐਕਸਪੋਜਰ ਿਨਯੰਤਰਣ,
ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ
ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: PPE ਉਪਯੋਗਤਾ; ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ; ਸਫਾਈ; ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ; ਲੱ ਛਣ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ; ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ; ਸਥਾਨ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ; COVID-19 ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਖਲਾਈ;
ਐਕਸਪੋਜਰ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵਆਪਕ ਿਰਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦ।ੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. COVID-19 ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ CDC, DOH, OSHA ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ�ਾ (ਅੰਦਰ ਅਤੇ
ਬਾਹਰ) 'ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਅਤੇ ਛੋ ਟਾਂ - ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮ�ਬਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਜ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ,
ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ (ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ) ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਚਹਰੇ ਦੀ
ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋ ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕਸੀਗਲਾਸ 3ਪਾਸੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ�ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤ� ਬਗੈਰ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਫਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਫਰ
ਜਦ� ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ।
4. ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਿਵਜ਼ਟਰਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸੱਧਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲ ਕੁਝ ਵੀ
ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਜਾਂ ਿਵਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਿਫਰਕੂ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਪਲੇ ਟ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
5. ਸੰਗੀਤ - ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੋਆਇਰ, ਬ�ਡ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਆਇਰ ਿਵੱਚ
ਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਿਪਆਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾ ਕੇ
ਰੱਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੁੱਡਿਵੰਡ ਜਾਂ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਯੰਤਰ 'ਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫੇਸ
ਕਵਿਰੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਾਮਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਪਹੁੰਚ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱਚ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤ� ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਅਰਾਮਘਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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7. ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਘ, ਿਛੱ ਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨੱਕ
ਿਸਨਕਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਜੋ ਿਕ 60% ਤ� ਵੱਧ
ਈਥਨੌਲ ਜਾਂ 70% ਇਸੋਪ�ੋਪਾਨੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।
8. ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਥਾਨ' ਤੇ (ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ)
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਕਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
9. ਹਰੇਕ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਉੱਚ-ਛੂ ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ - ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨੱ ਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਹੈਡਰੇਸਟ
ਅਤੇ ਆਰਮਰੇਸਟ, ਡੋ ਰਕਨੋ ਬਜ਼, ਹ�ਡਰੇਲਜ਼, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬਰੇਕੂਮ - ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ� ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਨ�ਾਂ ਇਲਾਿਕਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ ਅਤੇ
ਿਨਰਿਵਘਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਉਦ� ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਅਿਜਹੇ ਉਪਾਅ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ।
10. ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ
ਫੁੱਟ ਜਗ�ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ।
11. ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਪੀਯੂ ਜ਼
ਅਤੇ ਬ�ਚਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਛੇ ਫੁੱਟ ਜਗ�ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ।
ਇੱਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਯੂ ਿਨਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ
ਸੀਟਾਂ, ਪੀਯੂ ਜ਼ ਅਤੇ ਬ�ਚਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕਨਫ਼ੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰਾਂ
ਂ ਾ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ (5 ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਤੱਕ) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਖੇਪ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸੇਵਾ ਦਾ
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ� ਤਕ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
12. ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਓ।
13. ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਟ�ੈਸ਼ਕੈਨ ਪੂਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ) ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ।
14. ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ COVID-19
ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਕ� ੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਿਵਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
100.4°F ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ।

•

ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ COVID-19 ਨਾਲ ਿਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੋ
ਲੱ ਛਣ (100.4 ° F ਤ� ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਸਮੇਤ) ਿਦਖਾਉਦ
ਸਕਦਾ।

15. ਘਰ-ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਪੰਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਤ� ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਪਰ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ� ਿਵਅਕਤੀ ਿਹੱਸਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ।
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ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ L&I ਦੇ Division of Occupational Safety and Health (DOSH) ਦੇ
ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
•

ਮਾਲਕ COVID-19 ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ DOSH ਤ� ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ DOSH ਕਾਲ ਸ�ਟਰ: (1-800-423-7233)
ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ adag235@lni.wa.gov ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ�ਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਿਰਸਪਾਂਸ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ
https://coronavirus.wa.gov/how-you-can-help/covid-19-business-and-worker-inquiries ਿਦੱਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

Proclamation 20-25, ਅਤੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰ ਘਣਾਵਾਂ
https://coronavirus.wa.gov/report-safe-start-violation 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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