ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹਣਾ: ਘੁੱ ਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲ੍ੇ ਅੰ ਦਰਲ੍ੇ ਕਲ੍ਾ ਅਤੇ ਮਿੋਰੰ ਜਿ
ਅਿਥਾਿਾਂ ਿੰ ਕੀ ਜਾਣਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ
ਘੁੱ ਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲ੍ੇ ਅੰ ਦਰਲ੍ੇ ਕਲ੍ਾ ਅਤੇ ਮਿੋਰੰ ਜਿ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਮੁੜ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਰ ਚਰਣਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਘੁੱ ਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲ੍ੇ ਅੂੰ ਦਰਲ੍ੇ ਕਲ੍ਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰ ਜਨ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਇਨਡੋਰ ਹਮਊਜ਼ੀਅਮ,
ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਸਥਾਨ, ਐਕੁਵੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਹਿਤ ਸੂੰ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਕਹਰਆਵਾਂ, ਅਤੇ, ਹਰਟੇਲ੍ ਗੈਲ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ,
ਕਲ੍ਾ ਗੈਲ੍ਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਿਨ।
ਮੁੜ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਮੁੁੱ ਖ ਸਵਾਲ੍ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲ੍ਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “Reopening New York City: Frequently Asked
Questions” (ਹਨਊ ਯਾਰਕ ਹਸਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹਣਾ: ਆਮ ਸਵਾਲ੍) ਪੜਹ।ੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ੍ ਉਹਚਤ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ
ਉਮੀਦ ਿੈ ਹਕ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲ੍ਾਗ ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਨਊ ਯਾਰਕ ਹਸਟੀ ਹਸਿਤ ਅਤੇ
ਮਾਨਹਸਕ ਅਰੋਗਤਾ ਹਵਭਾਗ ਦੇ COVID-19 ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇਜ ’ਤੇ COVID-19 ਜਨਤੁੱ ਕ ਹਸਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਵਾਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਿਨ ਮੌਜਦ ਿਨ।

ਅਪਡੇਟਸ ਲ੍ਈ nyc.gov/health/coronavirus ਵੇਖੋ। ਹਜਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹਵਡ-19 (COVID-19) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੁੱਹਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਹਸਲ੍ ਿੋਵੇਗੀ, ਹਸਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ੍ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।

COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਕੂੰ ਮ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ:
•

•
•

•

ਜੇਕਰ ਨਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਨਵੁੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ: ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਹਸਰਫ਼ ਜ਼ਰਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ੍ (ਟੈਸਹਟੂੰ ਗ
ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਿੋਰ ਜ਼ਰਰੀ ਕੂੰ ਮਾਂ ਲ੍ਈ ਬਾਿਰ ਨਾ ਜਾ ਰਿੇ ਿੋਵੋ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਬਮਾਰ ਿੋ ਤਾਂ ਘਰ ਹਵੁੱ ਚ ਿੀ
ਰਿੋ।
ਿਰੀਰਕ ਦਰੀ: ਿੋਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ 6 ਫੁੁੱ ਟ ਦਰ ਰਿੋ।
ਆਪਣਾ ਮੰ ਹ ਢੁੱ ਕ ਕੇ ਰੁੱ ਖੋ: ਆਪਣੇ ਆਲ੍ੇ -ਦੁਆਲ੍ੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੁੱਹਖਅਤ ਰੁੱ ਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਲ੍ੁੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਵੀ
ਸੂੰ ਕਰਾਮਕ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਖੂੰ ਘਣ, ਹਨਿੱਛ ਮਾਰਣ ਜਾਂ ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਹਕ ਹਕਸੇ ਨਾਲ੍ ਗੁੱ ਲ੍ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵੀ ਇਸ
ਹਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲ੍ਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਫੇਸ ਕਵਹਰੂੰ ਗਸ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਹਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।
ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿਾਫ਼-ਿਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ੍ ਕਰੋ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ੍ ਆਪਣੇ ਿੁੱ ਥ ਿੋਵੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲ੍ਬਿ ਨਿੀਂ ਿਨ ਤਾਂ ਅਲ੍ਕੋਿਲ੍-ਅਿਾਰਤ ਿੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਅਕਸਰ ਛਿੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਸਤਿਾਂ ਨੂੰ ਹਨਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ; ਿੁੱ ਥ ਿੋਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਹਚਿਰੇ ਨੂੰ ਛਿਣ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂੰ ਘ
ਜਾਂ ਹਨਿੱਛ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਿ ਨਾਲ੍ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਿੁੱ ਥਾਂ ਨਾਲ੍ ਨਿੀਂ।

ਿਾਲ੍ਾਂਹਕ ਿੇਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 24 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਿੋਵੋਗੇ, ਹਜੂੰ ਨਾਂ ਿੋ ਸਕੇ ਘਰੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੁੱਹਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਰੁੱ ਲ੍ ਕੇ NYC ਹਵੁੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ
ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।

Punjabi (India)

ਕਿੰ ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ
ਹ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ਾਂ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਮ
• ਇੁੱ ਕ ਸੁਰੁੱਹਖਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲ੍ਗਾਓ।
• ਹਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ (NYS) ਦੇ ਹਦਸ਼ਾਹਨਰਦੇਸ਼ ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲ੍ਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਸਟੇਟ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਇਿ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ
ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੇ ਹਦਸ਼ਾਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਸਮੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਇਿ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂਨੂੰ ਲ੍ਾਗ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਿਨਥਤੀ ਿਦਲ੍ਣ ਦੇ ਿਾਲ੍-ਿਾਲ੍ NYC ਨਿਹਤ ਨਵਭਾਗ ਨਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਿੰ ਿਦਲ੍ ਿਕਦਾ ਹੈ।
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