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ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੁੱਲ੍ਹਣਾ: ਇਿਡੋਰ ਫੂਡ ਿਰਨਿਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਿਾਲ੍ੀਆਂ 
ਭੋਜਿ ਿੇਿਾ ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਿੰਿਥਾਿਾਂ ਲ੍ਈ ਚ ੁੱਕਨਲ੍ਿਟ 

 
30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ NYC ਵ ਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸੇ ਾ  ਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ 
ਇਨਡੋਰ ਡਾਈਵਨੰਗ ਲਈ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁਿੱਲਹ  ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੈਿੱਕਵਲਸਟ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ (NYS) ਦੇ ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ, COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ 
ਮੁੜ੍ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵ ਿੱਚ  ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ NYC ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ 
ਅਰੋਗਤਾ ਵ ਭਾਗ (NYC ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ) ਦਾ “Reopening New York City: What Food Service 
Establishments Need to Know About Indoor Dining” (ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਵਸਟੀ ਦਾ ਮੁੜ੍ ਖੁਿੱਲਹਣਾ: ਭੋਜਨ ਸੇ ਾ 
 ਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨੰੂ ਇਨਡੋਰ ਡਾਈਵਨੰਗ ਬਾਰ ੇਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ)  ੇਖੋ। 
 
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾ ਂਨੰੂ NYC ਵਸਹਤ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  ੀ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ, ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ 
ਥਾਂ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੁਿੱਵਤਆਂ ਨੰੂੂ੍ੰ ਨਾਲ ਵਲਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
nyc.gov/health ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Operating a Restaurant” (ਇਿੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣਾ) ਲਿੱ ਭੋ। 
 
ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਨਿਲ੍ਾਂ 
NYC ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਖੋਲਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਹ 
ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੋ। 
 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਹਲੂਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ, 
ਪਲੰਵਬੰਗ, ਹੀਵਟੰਗ,  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਵਨੰਗ, ਲਾਈਵਟੰਗ, ਗੈਸ, ਇਗਜ਼ੌਸਟ ਹੁਿੱਡ ਅਤੇ ਅਿੱਗ 
ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਸਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮ ਰਾਹੀ ਂਹ ਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ  ਹਾਅ ਨੰੂ  ਧਾਓ। 
 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ, ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ  ਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਹਾਟ ਐਡਂ ਕੋਲਡ ਹੋਲਵਡੰਗ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ 
ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵਰਵਫਰਜਰੇਸ਼ਨ ਯੂਵਨਟ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਢੁਿੱਕ ੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

 ਸਾਰੀਆਂ ਵਨਕਾਸੀਆਂ, ਵਜ ੇਂ ਨਲਕੇ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨੌਜ਼ਲਜ਼, ਵ ਿੱਚੋਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਫਲਿੱਸ਼ ਕਰੋ। ਵਫਰ 
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਨਕਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਦਹੁਰਾਓ। 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


 

 ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫਲਿੱਸ਼ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਉਪਕਰਣਾ ਂਨੰੂ, ਵਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ੋਜੋ ਪਲੰਵਬੰਗ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਿੱਥੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ 
ਪੇਪਰ ਟਾਉਅਲ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਰਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

 ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾ ਂਸਾਫ਼ ਅਤੇ 
ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰ,ੋ ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰੈਸਟਰਮੂ ਅਤੇ  ੇਵਟੰਗ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (“General Guidance for 
Cleaning and Disinfecting for Non- Health Care Settings” (ਗੈਰ-ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ 
ਸੈਵਟੰਗਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਆਮ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ)  ੇਖੋ)। 

 ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਚੈਿੱਕ ਕਰ ੋਵਕ ਭੋਜਨ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ 
ਉਪਕਰਣਾ ਂ’ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱਖ ੋਵਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ 
ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਭੋਜਨ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱਚ ਨਾ 
ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ  ਿੱਖਰ ੇਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 COVID-19 ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ EPA-ਰਵਜਸਟਰਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 
 ਬਰਫ਼ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂਨੰੂ ਧੋ ੋ, ਹੰਘਾਲੋ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ।ੋ 
 ਰਿੱਖ ੇਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਅਤੇ ਅਵਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ ੋਹਣੁ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਉਸਨੰੂ 
ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਂਸੁਿੱਟੋ। 

 ਕੀੜ੍ੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲਿੱਭੋ ਅਤੇ  ੇਖੀ ਗਈ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਮਿੱਵਸਆ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰ ੋ(“Best Practices for 
Pest Proofing Food Service Establishments” (ਭੋਜਨ ਸੇ ਾ  ਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨੰੂ ਕੀਵੜ੍ਆਂ ਤੋਂ 
ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਪਿੱਧਤੀਆਂ)  ੇਖੋ)। 

 ਉਨਹਾਂ ਲੋੜ੍ੀਦਂੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰ ੋਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵਜ ੇਂ ਪੈਿੱਸਟ 
ਕੰਟਰੋਲ, ਕਚਰਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਸੇ ਾ ਾਂ। 

 ਫ਼ਰਸ਼,ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਛਿੱਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਭੌਵਤਕ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ੀਦਂੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ।ੋ 
 ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ੍ ਸਟਾਕ ਕਰ।ੋ 

 
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਿਟੇਟ (NYS) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਰਬੋਤਮ ਪੁੱਧਤੀਆਂ ਦਾ ਿੰਖੇਪ 
 
ਇਹ NYS ਸੰਖੇਪ ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼  ਿੱਲੋਂ  ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਿੱਧਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਵ ਆਪਕ ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ  ੀ 
ਯਕੀਨੀ ਕਰ।ੋ 
 
ਿਰੀਰਕ ਦਰੂੀ 
ਆਦੇਸ਼ 

 ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕਤਮ ਸੰਵਖਆ ਦੇ 25% ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਕਰ,ੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵ ਿੱਚ 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf


 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹਨ।  
• ਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਪੋਸਟ ਕਰ ੋਜੋ 25% ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 

ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਪੋਸਵਟੰਗ ਵ ਖਾਓ;  
• ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ੇਂ ਥਾਂ ਾਂ ’ਤੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਰ ਾਜ਼ੇ ’ਤੇ), ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰ:ੋ ਜੋ ਲੋਕ ਉਲੰਘਣਾ  ੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
833-208-4160 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ‘VIOLATION’ (ਉਲੰਘਣਾ) ਵਲਿੱਖ ਕੇ 855-904-5036 ’ਤੇ 
ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਿੱਵਸਆ ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;  

• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਓ ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱਚ 
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਵਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 
100.0°F ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਂਹੈ (ਵਜ ੇਂ ਹੇਠਾਂ “ਸਕਰੀਵਨੰਗ” ਸਕੈਸ਼ਨ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ); ਅਤੇ  

• ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਓ ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1 ਵ ਅਕਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨਟੈਕਟ ਟਰੇਵਸੰਗ ਦੀਆਂ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ  ੇਲੇ ਇਿੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫੇਸ ਕ ਵਰੰਗ ਪਾਉਣੀ ਪ ੇਗੀ।  
 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਗਾਹਕ ਹਰ  ੇਲੇ ਫੇਸ ਕ ਵਰੰਗ ਪਾਉਦਂ ੇਹਨ, ਵਸ ਾਏ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ; 
ਬਸ਼ਰਤ ੇਵਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵਜਹੀ ਕ ਵਰੰਗ ਪਾ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ  

 ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਨਡੋਰ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਦਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 6 ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦਰੂੀ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਜਿੱਥੇ ਦਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਉਿੱਥੇ ਅਵਜਹੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਦ ੇਵ ਚਕਾਰ ਭੌਵਤਕ 
ਰਕੁਾ ਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ।ੋ ਇਨਹਾਂ ਰਕੁਾ ਟਾਂ ਦੀ ਉਿੱਚਾਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 5 ਫੁਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ/ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ ’ਤੇ ਵਨਕਾਸ ਦ ੇਰਸਤੇ ਨੰੂ ਨਾ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੋਣ।  

 ਭੋਜਨ ਸੇ ਾ  ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ  ੀ ਇ ੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕਤਮ ਸੰਵਖਆ 
ਦ ੇ25% ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਮਾਜਕ ਇਕਿੱਠ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਯਾਨੀ, 10 ਸਤੰਬਰ, 
2020 ਨੰੂ, ਚਰਣ 4  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਂਵ ਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਲੋਕ) ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਕਰ।ੋ  

 ਹਰ ਟੇਬਲ ’ਤ ੇ10 ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀ ਂਬੈਠ ਸਕਦੇ; ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀ ਇਿੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰ  ਿੱਖੋ-
 ਿੱਖ ਪਵਰ ਾਰਾ ਂਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
• ਮੈਂਬਰ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ  ਿੱਖੋ- ਿੱਖ ਸਮੇਂਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ 

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਵਸਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ।  
• ਜਨਤਿੱਕ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ 6 ਫੁਿੱਟ ਦੀ 

ਦਰੂੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਬਾਰ ਵ ਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ  ਰਵਜਤ ਕਰ।ੋ ਬਾਰ ਵਸਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ  ਾਲੇ ਪੇਯ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ  ਰਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਇਿੱਕ  ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫਰੀਜ਼ਰ) ਦੀ  ਰਤੋਂ 



 

ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ  ਰਵਜਤ ਕਰ,ੋ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕ ਵਰੰਗ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋ ੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 
ਕਦੇ  ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕਤਮ ਸੰਵਖਆ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੀ।  

 ਪੈਦਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ  ਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ।ੋ  
 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਵਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆ ਾਜਾਈ ਦੀ ਨੇਵੜ੍ਓ ਂਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ੋਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕਤਮ ਸੰਵਖਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ  ੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੀ 
ਸਹੀ ਵਗਣਤੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੋ ਵਕ ਉਹ 25% ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ।  

 ਰਾਤ 12  ਜੇ - ਸ ੇਰੇ 5  ਜੇ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਯ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਓ। 
ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਵ ਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
30 ਵਮੰਟਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਬਿੱਫੇ ਵ ਿੱਚ ਸੈਲਫ-ਸਰਵ ਸ ਨਹੀ ਂਹੈ ਅਤੇ ਉਿੱਥੇ ਪਰਯਾਪਤ ਸੰਵਖਆ ਵ ਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਗਾਹਕ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਾਂਝੀ  ਸਤੂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਸਰਵ ੰਗ ਸਪੂਨਸ, ਟੌਂਗਸ) ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਛੰੂਹਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵ ਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ  ੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ 6 ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

 
ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਿੱਧਤੀਆਂ 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਹਰ  ੇਲੇ ਕਰਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 6 ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦਰੂੀ ਕਾਇਮ 
ਰਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਮੁਿੱਖ ਗਤੀਵ ਧੀ ਲਈ ਘਿੱਟ ਦਰੂੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਾ ਹੋ ੇ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਖਾਣਾ 
ਪਕਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਟੇਬਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ)।  

 ਸਾਰੀਆਂ ਵਦਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ 6 ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦਰੂੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ  ਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੰਵਖਆ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਵ ਿੱਚ ਬਦਲਾ  ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰ;ੋ ਜਦੋਂ ਦਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ 
ਮੁਮਵਕਨ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਓਦੋਂ OSHA ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੌਵਤਕ ਰਕੁਾ ਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੋ।  

 ਵਜਿੱਥੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ੇ, ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ  ਿੱਖਰ ੇਖੇਤਰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰ।ੋ ਓ ਰਲੈਪ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ਸਰ ਰਾ ਂਨੰੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਵਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਸ਼ਫਟ ਵ ਿੱਚ ਇਕੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਲਾਦ ਜਾਂ ਗਵਰਿੱਲ ਜਾਂ ਵਮਿੱਠਾ) ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 6 ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦਰੂੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਰਸੋਈਆਂ ਨੰੂ, ਵਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੁੜ੍ ਵਤਆਰ ਕਰ।ੋ  
 ਹਿੱਥੋਂ-ਹਿੱਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਚੁਿੱਕਣ ਲਈ ਕਾਉਟਂਰ ’ਤੇ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ।ੋ  

 ਜੇਕਰ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੰਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਤਆਰੀ) ਕਰਨ ਲਈ ਵਸ਼ਫਟਾਂ 
ਵ ਿੱਚ ਬਦਲਾ  ਕਰ।ੋ  
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 ਬੈਠਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਜ਼ਰ ੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ।ੋ  
 ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਵਚਤ ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ ’ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱਡੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 
ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਖਾਣਾ ਚੁਿੱਕਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ/ਉਹ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ।  

 ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਂਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ।ੋ  
 ਵਜਿੱਥੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ੇ, ਸੰਪਰਕ ਰਵਹਤ ਆਰਡਰ, ਭੁਗਤਾਨ, ਵਡਵਲ ਰੀ, ਅਤੇ ਵਪਕਅਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ।ੋ  
 ਵ ਕਰੇਤਾ ਾ ਂਲਈ ਇਿੱਕ- ਾਰ-ਵ ਿੱਚ-ਇਿੱਕ ਪਰਵਕਵਰਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵ ਕਰੇਤਾ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ 

’ਤ ੇਇਿੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵਡਵਲ ਰ ਕਰ,ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂ
ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਅਗਲਾ ਵ ਕਰੇਤਾ ਪਵਰਸਰ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ।  

 ਵਬਲਵਡੰਗ ਵ ਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੰੂ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸਕਰੀਵਨੰਗਸ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਰ ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰ।ੋ  

 ਵਜਿੱਥੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਰ ੇਸ਼/ਵਨਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ  ਿੱਖਰ ੇਪਰ ੇਸ਼/ਵਨਕਾਸ 
ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰ।ੋ 

 
ਿੁਰੁੱਨਖਆ ਉਪਕਰਣ 
ਆਦੇਸ਼ 

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹਰ  ੇਲੇ ਫੇਸ ਕ ਵਰੰਗ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਸਟਾਫ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ 
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੋਡਸ ਦੇ ਅਨਰਪੂ ਨੰਗੇ ਹਿੱਥਾ ਂਲਈ ਰਕੁਾ ਟਾਂ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਦਂੇ 

ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਸਤਾਨੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂਨੰੂ ਕੰਮ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸੇ ਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰੀ-ਰੋਵਲੰਗ ਵਸਲ ਰ ੇਅਰ ਤਿੱਕ) 
ਦਸਤਾਨੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ।ੋ  

• ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀ ਂਪਾਉਦਂੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਂਦੇ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੇਬਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਬਣ/ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਂਦੇ 
ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਦਂੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ 
ਬਦਲਦੇ ਹਨ।  

 ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫੇਸ ਕ ਵਰੰਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ੋਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ੇ।  
 ਵਕਸੇ  ੀ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਓ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਿੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫੇਸ 
ਕ ਵਰੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ; ਬਸ਼ਰਤ ੇਵਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਅਵਜਹੀ ਕ ਵਰੰਗ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

 ਟੇਬਲ ’ਤ ੇਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਸੇ ਕ ਵਰੰਗ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਬਣਾਓ (ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਵਪਕਅਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵ ਿੱਚ, ਕਾਉਟਂਰ/ਵ ੰਡੋ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਟੇਬਲ ਤਿੱਕ ਜਾਂਦੇ/ਆਉਦਂੇ ਹੋਏ, 
ਰੈਸਟਰਮੂ ਤਿੱਕ ਜਾਂਦੇ/ਆਉਦਂੇ ਹੋਏ)।  



 

 ਫੇਸ ਕ ਵਰੰਗਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ,ੋ ਬਦਲੋ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ  ਰਵਜਤ ਕਰ।ੋ  ਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
CDC ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ੇਖੋ।  

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ PPE ਪਾਉਣ, ਉਤਾਰਨ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ (ਵਜ ੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇ), ਅਤੇ ਸੁਿੱਟਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਬਾਰ ੇ
ਵਸਖਾਓ। 

 
ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਿੱਧਤੀਆਂ 

 ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਝੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ/ਪੀ ਨਾ ਰਹ ੇਹੋਣ, ਫੇਸ 
ਕ ਵਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ,ੋ ਪਰ ਲੋੜ੍ੀਦਂਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। 

 
ਏਅਰ ਨਿਲ੍ਟਰੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਿੈਂਟੀਲੇ੍ਸ਼ਿ ਨਿਿਟਮ 
ਆਦੇਸ਼ 

 ਸੈਂਟਰਲ ਏਅਰ ਹੈਂਡਵਲੰਗ ਵਸਸਟਮਸ  ਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾ ਂਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸੈਂਟਰਲ HVAC ਵਸਸਟਮ 
ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ’ਤ ੇਸਥਾਵਪਤ ਵਫ਼ਲਟਰ ਰੈਕ ਅਤੇ ਏਅਰ ਹੈਂਡਵਲੰਗ ਵਸਸਟਮਸ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਸਭ 
ਤੋਂ  ਿੱਧ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹਾਵਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਨਮਨਤਮ MERV-13, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ 
 ਿੱਧ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, HEPA) ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਪਰਮਾਵਣਤ HVAC ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੇਸ਼ੇ ਰ, 
ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ, ASHRAE-ਪਰਮਾਵਣਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰ, ਪਰਮਾਵਣਤ ਰੇਟਰ-ੋਕਵਮਸ਼ਵਨੰਗ ਪੇਸ਼ੇ ਰ, ਜਾਂ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ 
ਲਸੰਸਧਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਵਬਲਵਡੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਆੁਰਾ ਵਲਖਤੀ ਪਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 ਉਨਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਅਰ ਹੈਂਡਵਲੰਗ ਵਸਸਟਮਸ  ਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾ ਂਲਈ, ਜੋ ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਵਨਮਨਤਮ 
ਪਿੱਧਰ (ਯਾਨੀ, MERV-13 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ  ਿੱਧ) ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਪਰਮਾਵਣਤ 
HVAC ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੇਸ਼ੇ ਰ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ, ASHRAE-ਪਰਮਾਵਣਤ ਪੇਸ਼ੇ ਰ, ਪਰਮਾਵਣਤ ਰੇਟਰੋ-ਕਵਮਸ਼ਵਨੰਗ 
ਪੇਸ਼ੇ ਰ, ਜਾਂ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲਸੰਸਧਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ ਵਬਲਵਡੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਵਣਤ ਅਤੇ ਵਲਖਤੀ 
ਰਪੂ ਵ ਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ੋਵਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਵਪਤ ਵਫ਼ਲਟਰ ਰੈਕ ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਉਿੱਪਰ ਦਿੱਸੇ ਵਨਮਨਤਮ 
ਪਿੱਧਰ (ਯਾਨੀ, MERV-13 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ  ਿੱਧ) ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਂਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੈਂਡਵਲੰਗ ਵਸਸਟਮ ਉਹ 
ਵਨਮਨਤਮ ਹੀਵਟੰਗ ਅਤੇ ਕੂਵਲੰਗ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ ੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਉਝੰ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਸਮਰਿੱਥ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਵਜਹੇ ਉਿੱਚੇ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੀ। 
•  ਾਧੂ  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ  ਾਲੇ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿੱਟ 

ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਵਟੰਗ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਲਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ 
ਦਆੁਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਅਵਜਹੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖ।ੋ  

• ਉਨਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਅਰ ਹੈਂਡਵਲੰਗ ਵਸਸਟਮਸ  ਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾ ਂਨੰੂ, ਜੋ MERV-13 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ  ਿੱਧ 
ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਵਟੰਗ ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਨ, CDC ਅਤੇ ASHRAE ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ  ਾਧੂ 
 ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ  ਾਲੇ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


 

ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਸੈਂਟਰਲ ਵਸਸਟਮਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ੀਦਂੀ ਰੇਟਰ-ੋਕਵਮਸ਼ਵਨੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਸਵਟੰਗ, 

ਬੈਲੇਂ ਵਸੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ;  
• ਵਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਏਅਰ  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ  ਧਾਉਣਾ;  
• ਵਸਸਟਮਸ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਚਾਲੂ ਰਿੱਖਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 

ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ;  
• ਮੰਗ-ਵਨਯੰਤਵਰਤ  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਵਸਸਟਮ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ ਜੋ ਤਾਜ਼ੀ 

ਹ ਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  ਧਾਉਦਂੇ ਹਨ;  
• ਵਜਿੱਥੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ੇ, ਸਾਪੇਖ ਨਮੀ ਨੰੂ 40-60% ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ;  
• ਵਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਏਅਰ ਡੈਮਪਰਜ਼ ਨੰੂ 

ਖੋਲਹਣਾ;  
• ਬਾਇਪਾਸ ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਫ਼ਲਟਰ ਦੇ ਵਸਰ ੇਸੀਲਬੰਦ ਕਰਨਾ;  
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਸਟਮਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਲਟਰਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਵਕ 

ਉਹ ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਲਟਰ ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਸਰਵ ਸ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ;  

• ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵਖੜ੍ਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣਾ;  
• ਹ ਾ ਵ ਿੱਚ ਮੌਜੂਦ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ 

ਪੰਗਤੀਬਿੱਧ ਕੀਤੀ ਅਲਟਰਾ ਾਇਲਟ ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕ ਵਕਰਣਾ ਂ(UVGI) ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ; 
ਅਤੇ/ਜਾਂ  

• ਪੋਰਟੇਬਲ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਵਟਰਕ HEPA ਯੂਵਨਟਸ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, 
ਉਨਹਾਂ ਯੂਵਨਟਸ ਬਾਰ ੇਵ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦ ੇਉਵਚਤ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹ ਾ 
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ।  

 ਵਜਨਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾ ਂਵ ਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਏਅਰ ਹੈਂਡਵਲੰਗ ਵਸਸਟਮਸ ਨਹੀ ਂਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂਨੰੂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਲਈ CDC ਅਤੇ ASHRAE ਦੀਆਂ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ  ਾਧੂ  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਏਅਰ ਵਫ਼ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ  ਾਲੇ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ, ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸੇ  ੀ ਰਮੂ  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵ ੰਡੋ ਯੂਵਨਟਸ, 

 ੌਲ ਯੂਵਨਟਸ) ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਵਕ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਲਟਰ 
ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵ ਸ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਨ।  

• ਵਕਸੇ  ੀ ਰਮੂ  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮਸ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਚਾਲੂ ਰਿੱਖਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ;  

• ਰਮੂ  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮਸ ਨੰੂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹ ਾ ਨੰੂ ਵਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੈਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਬਲੋਅਰ ਫੈਨਸ ਨੰੂ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


 

ਘਿੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਸੈਿੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ੇਕਰ।ੋ  
• ਵਜਿੱਥੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ੇ, ਸਾਪੇਖ ਨਮੀ ਨੰੂ 40-60% ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ;  
• ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵਖੜ੍ਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣਾ;  
• ਛਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਵਖਆਂ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ੇਹ ਾ ਨੰੂ ਉਿੱਪਰ  ਿੱਲ ਵਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੈਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇ;  
• ਅੰਦਰਲੀ ਹ ਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਵ ੰਡੋ ਫੈਨਸ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ;  
• ਅਵਜਹੇ ਪਿੱਵਖਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਸਰਫ਼ ਹ ਾ ਨੰੂ ਮੁੜ੍ ਘੁੰਮਾਉਦਂੇ ਹਨ ਜਾਂ 

ਇਗਜ਼ੌਸਟ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਂ ਵਸਰਫ਼ ਹ ਾ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਮੋੜ੍ਦੇ ਹਨ।  
• ਹ ਾ ਵ ਿੱਚ ਮੌਜੂਦ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ 

ਪੰਗਤੀਬਿੱਧ ਕੀਤੀ ਅਲਟਰਾ ਾਇਲਟ ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕ ਵਕਰਣਾ ਂ(UVGI) ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ;  
• ਪੋਰਟੇਬਲ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਵਟਰਕ HEPA ਯੂਵਨਟਸ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਨਹਾਂ 

ਯੂਵਨਟਸ ਬਾਰ ੇਵ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ ੋਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਵਚਤ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹ ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ। 

 
ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਿੱਧਤੀਆਂ 

 ਵਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਏਅਰ ਡੈਮਪਰਜ਼ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣਾ;  
 ਬਾਇਪਾਸ ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਫ਼ਲਟਰ ਦ ੇਵਸਰ ੇਸੀਲਬੰਦ ਕਰਨਾ;  
 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਸਟਮਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਲਟਰਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਵਕ ਉਹ ਠੀਕ 
ਤਰਹਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਲਟਰ ਸਹੀ ਤਰਹਾ ਂਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਸਰਵ ਸ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ;  

 ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਜੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵਖੜ੍ਕੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣਾ;  
 ਹ ਾ ਵ ਿੱਚ ਮੌਜੂਦ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਪੰਗਤੀਬਿੱਧ 
ਕੀਤੀ ਅਲਟਰਾ ਾਇਲਟ ਕੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਕ ਵਕਰਣਾ ਂ(UVGI) ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ/ਜਾਂ  

 ਪੋਰਟੇਬਲ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਵਟਰਕ HEPA ਯੂਵਨਟਸ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਨਹਾਂ 
ਯੂਵਨਟਸ ਬਾਰ ੇਵ ਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਵਚਤ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਹ ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ। 

 
ਅਰੋਗਤਾ ਅਤ ੇਿਿਾਈ 
ਆਦੇਸ਼ 

  ਵਬਮਾਰੀ ਵਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ (Department of Health, DOH)  ਿੱਲੋਂ  ਅਰੋਗਤਾ, ਸਫ਼ਾਈ, ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂਨਾਸ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਅਵਜਹੇ ਲੌਗਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖ ੋਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵਮਤੀ, ਸਮਾਂ, ਅਤੇ 
ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ ਵ ਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ।  

 ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਨਹਾਂਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ ੋਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹਿੱਥ 
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ਧੋਣਾ, ਉਪਲਬਧ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਵਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪੇਪਰ ਟਾਉਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਥਾਂ ਾਂ ਲਈ 
60% ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ  ਿੱਧ ਅਲਕੋਹਲ  ਾਲੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜਿੱਥੇ ਹਿੱਥ 
ਧੋਣਾ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਵ ਹਾਰਕ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਵਜ਼ਆਦਾ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੈਂਡ 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾਓ।  

 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਕਈ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ  ਰਤ ੇਜਾਣ 
 ਾਲੇ  ਾਧੂ ਜੋਖਮ  ਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ਅਤੇ  ਾਰ- ਾਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਰੈਸਟਰਮੂਸ) ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ 
ਵਨਰੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਹਰ ਵਸ਼ਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
 ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਪਕਰਣ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵ ਿੱਚ 
ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਓਨੀ  ਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜੰਨੀ  ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਰਕਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।  ਾਤਾ ਰਣ 
ਸੰਭਾਲ ਵ ਭਾਗ (Department of Environmental Conservation, DEC) ਦ ੇਉਤਪਾਦ  ੇਖੋ, COVID-19 
ਦ ੇਵਖਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ  ਜੋਂ  ਾਤਾ ਰਣ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਏਜੰਸੀ (Environmental Protection Agency, 
EPA) ਦਆੁਰਾ ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 ਇਿੱਕ ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ  ਾਤਾ ਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਸਸਟਮਸ ਦੀਆਂ  ਾਪਸੀ-
ਪੂਰ  ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੋ  

 ਵਜਿੱਥੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ੇ, ਸਟਾਫ ਦ ੇਵ ਚਕਾਰ ਰਸੋਈ ਦ ੇਉਪਕਰਣਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚਾਕੂ, ਬਰਤਨ, 
ਲੀਰੇ/ਤੌਲੀਏ) ਦੀ  ੰਡ ਨੰੂ ਘਟਾਓ।  

 ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਡ ਾਈਸਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਜ਼ਰਸ) ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਹਰ  ਾਰ  ਰਤਣ ਦੇ 
ਵ ਚਕਾਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ।  

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ  ਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ  ਰਵਜਤ 
ਕਰ,ੋ ਉਨਹਾਂਨੰੂ ਘਰੋਂ ਲੰਚ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖਾਣ  ੇਲੇ ਦਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ 
 ਾਸਤੇ ਲੋੜ੍ੀਦਂੀ ਜਗਹਾ ਵਰਜ਼ਰ  ਕਰ;ੋ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਰਜ਼ਰ  
ਕੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਵਕਸੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ  ੇਲੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂਨੰੂ ਮਾਸਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 
ਪ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਅਵਜਹੇ ਡਾਈਵਨੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ 25% ਸੰਵਖਆ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ  ਜੋਂ ਵਗਵਣਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਕੋਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਿੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਸੰਵਖਆ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 ਟੇਕ-ਆਉਟ/ਵਡਵਲ ਰੀ ਲਈ: 
• ਭੋਜਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਯ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰ;ੋ 
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਟਾਫ ਸਾਬਣ/ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ 



 

 ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਹਾਂਨੰੂ ਬਦਲੋ; 
ਅਤੇ  

• ਜੇਕਰ ਵਪਕ-ਅਪ/ਵਡਵਲ ਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ  ੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਵਖੜ੍ਕੀਆਂ/ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹੇ  ਜਾਦਂੇ ਹਨ।  

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੌਂਵਡਮੈਂਟਸ ਇਿੱਕ  ਾਰੀ  ਰਤ ੇਜਾਣ 
 ਾਲੇ ਵਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਡਿੱਵਬਆਂ ਜਾਂ ਮੁੜ੍  ਰਤੋਂਯੋਗ ਡਿੱਵਬਆਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਾ 
ਸਾਫ਼/ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।  

 ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਵਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮੀਨੂ  ਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ  ਰਤਣ ਦ ੇਵ ਚਕਾਰ ਮੀਨੂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ 
ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰੋ।  

 ਪਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਲ ਰ ੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰੀ-ਰੋਲਡ ਵਸਲ ਰ ੇਅਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ 
ਵਸਲ ਰ ੇਅਰ ਪਰੀ-ਰੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਿੱਲਹੇ  ਸਟਰਾ/ਟਥੂਵਪਕਸ  ਰਵਜਤ ਹਨ। 

 ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਖਤਰਾ ਪੈਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਿੱਗਰੀ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੰੂ 
ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ  ਰਤਣ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਲਈ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਵਡਸਪੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ੋਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸੰਵਖਆ ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰੋ। 

 
ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਿੱਧਤੀਆਂ 

 ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਦ ੇਤੌਰਾਨ  ਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 
ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਦਜੂੇ ਦੇ  ਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ੂ
ਮੁਕਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ। 

 ਸਪਰਸ਼-ਰਵਹਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਡਸਪੈਂਸਰ  ਰਤਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 ਵਜਿੱਥੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ  ਾਰੀ  ਰਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ, ਵਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮੀਨੂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ੋ
ਅਤੇ/ਜਾਂ  ਾਈਟ ਬੋਰਡਸ/ਚਾਕ ਬੋਰਡਸ/ਟੈਲੀਵ ਜ਼ਨਾ/ਂਪਰਜੋੈਕਟਰਾ ਂ’ਤੇ ਮੀਨੂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰ।ੋ  

 ਵਜਿੱਥੇ ਮੁਮਵਕਨ ਹੋ ੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਮੀਨੂ ਆਨਲਾਈਨ  ੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ ੋ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ 
ਆਪਣ ੇਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਵਡ ਾਈਸ ’ਤੇ)। 

 
ਿੰਚਾਰ 
ਆਦੇਸ਼ 

 ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ੋਵਕ ਤੁਸੀ ਂਸਟੇਟ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਤੁਸੀ ਂਉਨਹਾਂਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ।  

 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਸੋਟ ਕਰ:ੋ  
• ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਪੋਸਟ ਕਰ ੋਜੋ ਅਵਧਕਤਮ ਸੰਵਖਆ ਦਾ 25% ਹੈ; ਅਤੇ  
• ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੰਬਰ: ਜੋ ਲੋਕ ਉਲੰਘਣਾ  ੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ  



 

833-208-4160 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ‘VIOLATION’ (ਉਲੰਘਣਾ) ਵਲਿੱਖ ਕੇ 855-904-5036 ’ਤੇ 
ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਿੱਵਸਆ ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਵਹਦਾਇਤਾ,ਂ ਵਸਖਲਾਈ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਸਾਰ  ਸੀਲੇ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 
ਵ ਕਰੇਤਾ ਾ,ਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

 
ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਿੱਧਤੀਆਂ 

 ਆਰਡਰ/ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਓ ਘੋਸ਼ਣਾ ਾਂ, ਟੈਕਸਟ 
ਸੁਨੇਵਹਆਂ ਜਾਂ ਨੋਵਟਸਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ  

 
ਿਕਰੀਨਿੰਗ 
ਆਦੇਸ਼ 

 ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲੋੜ੍ੀਦਂੀ ਬਣਾਓ। 100.0°F ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ  ਾਲੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਾਖਲ 
ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਹੋ ੇ। ਯੂ.ਐਿੱਸ. ਬਰਾਬਰ 
ਅ ਸਰ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਕਵਮਸ਼ਨ ਜਾਂ DOH ਦੇ ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ ਨਾ ਰਿੱਖ ੋ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ 
ਤਾਪਮਾਨ ਡਾਟਾ), ਪਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਾਸ/ਫੇਲਹ , ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ/ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਵਦਿੱਤੀ 
ਗਈ)।  

 ਉਿੱਪਰ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ੀਦਂੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ, ਵਜਿੱਥੇ 
ਵ ਹਾਰਕ ਹੋ ੇ, ਵ ਕਰੇਤਾ ਾਂ, ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਪਿੱਧਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ,ੋ ਪਰ 
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਡਵਲ ਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਵਜਹੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਹੋ ੇਗੀ।  

 ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਵ ਿੱਚ, ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ, ਇਹ ਪੁਿੱਵਛਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (1) ਵਪਿੱਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 
ਲਿੱਛਣ, (2) ਵਪਿੱਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪਾਵਜ਼ਵਟ  COVID-19 ਡਾਇਗਨੋਸਵਟਕ ਟੈਸਟ, (3) ਵਪਿੱਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ 
ਵ ਿੱਚ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜ੍ਲਾ ਸੰਪਰਕ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 
ਉਸਦਾ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜਾਂ (4) ਵਪਿੱਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਜਹੀ ਵਕਸੇ ਸਟੇਟ ਵ ਿੱਚ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਜਿੱਥੇ  ਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਸਮੁਦਾਇਕ ਫੈਲਾਅ ਹੈ।  

  ਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਫੈਲਾਅ  ਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DOH ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ  ੇਖੋ।  

 ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਵਰਸਰ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, COVID-19 
ਦ ੇਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ ਵਜਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟ  ਆਉਦਂਾ ਹੈ।  

 ਸਾਰ ੇਸ ਾਲਨਾਵਮਆਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਨੰੂ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory


 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਬੰਦ ੂਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰੋ ਵਕ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵ ਚ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ  

 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਰਮੋਟ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਰਾਹੀ)ਂ ਹਰ ਗਾਹਕ ਪਾਰਟੀ ਵ ਿੱਚੋਂ 1 
ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲੋੜ੍ੀਦਂਾ ਬਣਾਓ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਕਾਨਟੈਕਟ ਟਰੇਵਸੰਗ ਦੀਆ ਂਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵ ਿੱਚ 
 ਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। 

 
ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪਿੱਧਤੀਆਂ 

 ਸੰਭਾ ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿੱਛਣਾਂ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਲਵਡੰਗ ਦੇ ਪਰ ੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ-ਰਵਹਤ 
ਥਰਮਲ ਕੈਮਵਰਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ੋਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਭੇਜ ਵਦਓ।  

 ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨੇੜ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੇੜ੍ਲਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿੱਖਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕੋ।  

 ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ, CDC, DOH, ਅਤੇ OSHA ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦ ੇਜਾਣ ੂ
ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵ ਰੇਤਾ ਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਵਜਹੇ ਹਰ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਲੌਗ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖੋ ਵਜਸਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 
ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਜਾਂ ਨੇੜ੍ਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ PPE ਨਾਲ 
ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ-ਰਵਹਤ  ਸੀਵਲਆਂ ਰਾਹੀ ਂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂਵਡਵਲ ਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ), ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਵ ਿੱਚ 
COVID-19 ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਵਣਆ, ਟਰੇਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ।  

 COVID-19 ਦੇ ਸੰਵਦਗਧ ਜਾਂ ਪਿੱਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ COVID-19  ਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਕਸੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਾਂ ਨੈੜ੍ਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ’ਤੇ  ਾਪਸ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 
ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰੰਧ ਵ ਿੱਚ DOH ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ੇਖੋ। 

 
 
ਿਨਥਤੀ ਬਦਲ੍ਣ ਦੇ ਿਾਲ੍-ਿਾਲ੍ NYC ਨਿਿਤ ਨਿਭਾਗ ਨਿਿਾਰਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਬਦਲ੍ ਿਕਦਾ ਿ ।    9.27.20 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf

