ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ
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ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਪੜਾਅ 1

ਮਨੋਰੰਜਨ
ਸਮਾਰੋਹ

(ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ)

ਬਿਜ਼ਨੇਸ/
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ

(ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ
ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ)

2

ਪੜਾਅ 2

4

3

ਪੜਾਅ 3

ਪੜਾਅ 4

ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ
(ਸ਼ਿਕਾਰ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਗੋਲਫ, ਬੋਟਿੰਗ, ਹਾਈਕਿੰਗ)

- ਕੁਝ ਬਾਲਗ/ਯੂਥ ਖੇਡਾਂ
- 12 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੌੜ/ਰੇਸਾਂ/ਰਾਈਡ

- ਬਾਹਰੀ ਸਮੂਹ ਰਿਕਾ. ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
(50 ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੋਕ)
- <25% ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਸਾਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਆਉਟਡੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ

10 ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਓ

10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ

- ਨਿਰਮਾਣ, ਉਸਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਗਰੀਟੂਰੀਜ਼ਮ,
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਕਰਬਸਾਈਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,
ਇਨਡੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਇਨ ਇਵੈਂਟਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਪੜਾਅ 2 ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਰਿਟੇਲ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੇਸਟ ਆਕ੍ਯੁਪੇਂਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
<30% ਦੀ ਹੈ
- ਰਿਟੇਲ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੇਸਟ ਆਕ੍ਯੁਪੇਂਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25%
ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ
- ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਕ੍ਯੁਪੇਂਸੀ ਅਧਿਕਤਮ 25%
ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 1-ਤੋਂ-1
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਹੈ। ਇਨਡੋਰ ਸੇਵਾ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ
ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
- ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਕ੍ਯੁਪੇਂਸੀ ਅਧਿਕਤਮ
25% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ
1-ਤੋਂ-1 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਹੈ।
- ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਬਾਰ ** ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਡੋਰ ਆਕ੍ਯੁਪੇਂਸੀ
ਅਧਿਕਤਮ 25% ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਆਕ੍ਯੁਪੇਂਸੀ
50% ਹੈ
- ਪੇਟ ਗ੍ਰੂਮਿੰਗ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਕ੍ਯੁਪੇਂਸੀ ਅਧਿਕਤਮ
25% ਹੈ
- ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

- ਬਾਕੀ ਨਿਰਮਾਣ
- ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ
- ਘਰ ਵਿੱਚ/ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨੈਨੀਜ਼, ਘਰ ਦੀ
ਸਫਾਈ, ਆਦਿ)
- ਪਰਚੂਨ (ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ)
- ਰਿਅਲ ਇਸਟੈਟ
- ਲੀਗ-ਪਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
- <25% ਸਮਰੱਥਾ ਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੁਵਿਧਾ
- <25% ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਸੁਵਿਧਾ
- ਐਗਰੀਟੂਰੀਜ਼ਮ
- ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਦਫਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜ਼ਨੇਸ
(ਟੈਲੀਵਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
- ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਾਲ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ,
ਟੈਟੂ, ਆਦਿ)
- ਪੇਟ ਗ੍ਰੂਮਿੰਗ
- ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ <50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ, ਟੇਬਲ
ਦਾ ਆਕਾਰ 6 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ (ਕੋਈ ਬਾਰ
ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ)
- ਬਾਰ**: ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੋਰ ਸੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕ
ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਤਮ ਭੋਜ਼ਨ ਲੋੜ ਨਾ
ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ
- ਡ੍ਰਾਇਵ-ਇਨ ਇੰਵੇਟ
- ਇੰਡੋਰ ਫਿਟਨੇਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ
300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ
25% ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

- <50% ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਸੁਵਿਧਾ
- ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
(ਟੈਲੀਵਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
- ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ
- 50% ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੁਵਿਧਾ
- ਇੰਡੋਰ ਫਿਟਨੇਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 200 ਵਰਗ ਫੁੱਟ
ਦੂਰੀ/ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ
25% ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
- <50% ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾ, ਟੇਬਲ
ਦਾ ਆਕਾਰ 8 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ (ਕੋਈ ਬਾਰ
ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ)
- ਪੜਾਅ 4 ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜੇ
ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
- ਰਿਟੇਲ ਇੰਵੇਟ (ਕਰਾਫਟ ਸ਼ੋਅ, ਆਦਿ) <200 ਲੋਕ

- ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ
- ਸਮਾਰੋਹ ਸਥਾਨ
- ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ
- ਵਰਕਸਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ
ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
- ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ

ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ* ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੜਾਅ 3 ਆਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
* CDC ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ; ਅੰਡਰਲਾਇੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ), ਗੰਭੀਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਮਿਉਨੋਕੋਂਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ; ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
** Safe Start Phased Plan ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਂ, ਬਰੀਵਰੀਜ਼, ਵਾਈਨਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
*** Safe Start Phased Plan ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਧਿਕਤਮ ਆਕ੍ਯੁਪੇਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਇਰ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਤਮ ਆਕ੍ਯੁਪੇਂਸੀ ਬਣਾਉਣਾ।

