ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹਣਾ: ਘੁੱ ਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲ੍ੇ ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਕਲ੍ਾ ਅਤੇ ਮਿੋਰੰ ਜਿ
ਅਿਥਾਿਾਂ ਿੰ ਕੀ ਜਾਣਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ
ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਕਿਊ ਯਾਰਿ ਕਿਟੀ (NYC) ਿੇ ਮੁੜ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜਿਤੁੱ ਿ ਕਿਹਤ ਦੇ

ਪੜਾਵਾਂ ਿੂੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰ ਕਲ੍ਆ ਹੈ, ਘੁੱ ਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲ੍ੇ ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਕਲ੍ਾ ਅਤੇ ਮਿੋਰੰ ਜਿ ਅਿਥਾਿ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹ ਿਿਦੇ ਹਿ।
ਘੁੱ ਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਬਾਹਰਲ੍ੀਆਂ ਿਲ੍ਾ ਅਤੇ ਮਿੋਰੂੰ ਜਿ ਦੀਆਂ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਬਾਹਰਲ੍ੇ ਕਚੜੀਆਘਰ, ਬੋਟੈਿੀਿਲ੍

ਗਾਰਡਿਿ, ਿੇਚਰ ਪਾਰਿਿ, ਇਕਤਹਾਿਿ ਅਿਥਾਿਾਂ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਿਕਿਆਚਾਰਿ ਿੂੰ ਿਥਾਵਾਂ, ਆਉਟਡੋਰ ਕਮਊਜ਼ੀਅਮ,
ਆਉਟਡੋਰ ਐਕਗਰਿਲ੍ਚਰ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਦਰਸ਼ਿ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੂੰ ਬੂੰ ਕਿਤ ਿੂੰ ਿਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹਿ।

ਮੁੜ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਮੁੁੱ ਖ ਸਵਾਲ੍ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲ੍ਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ “Reopening New York City: Frequently Asked
Questions” (ਕਿਊ ਯਾਰਿ ਕਸਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹਣਾ: ਆਮ ਸਵਾਲ੍) ਪੜਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ੍ ਉਕਿਤ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਿੂੰ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਿਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੂੰ ਲ੍ਾਗ ਿਰਿ ਕਵੁੱ ਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ। ਕਿਊ ਯਾਰਿ ਕਸਟੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ
ਮਾਿਕਸਿ ਅਰੋਗਤਾ ਕਵਭਾਗ ਦੇ COVID-19 ਿਾਰੋਬਾਰ ਪੇਜ ’ਤੇ COVID-19 ਜਿਤੁੱ ਿ ਕਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ
ਿੂੰ ਮਿਾਜ ਿੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬਰਿਰਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਵਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਿ ਮੌਜਦ ਹਿ।
ਅਪਡੇਟਸ ਲ੍ਈ nyc.gov/health/coronavirus ਵੇਖੋ। ਕਜਵੇਂ ਸਾਿੂੰ ਿੋਕਵਡ-19 (COVID-19) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਿੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਊ ਯਾਰਿ ਦੇ ਵਸਿੀਿਾਂ ਿੂੰ ਸੁਰੁੱਕਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹਾਕਸਲ੍ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਸਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ੍ ਸਿਦੀਆਂ ਹਿ।

COVID-19 ਿੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਚਾਰ ਮੁੁੱ ਖ ਕੰ ਮ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ:
•

•
•

•

ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਬ ਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ: ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਫ਼ ਜ਼ਰਰੀ ਡਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ੍ (ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ
ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੀ ਿੂੰ ਮਾਂ ਲ੍ਈ ਬਾਹਰ ਿਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਿ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਕਵੁੱ ਿ ਹੀ
ਰਹੋ।
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ: ਹੋਰ ਲ੍ੋ ਿਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ 6 ਫੁੁੱ ਟ ਦਰ ਰਹੋ।
ਆਪਣਾ ਮੂੂੰ ਹ ਢਿੱ ਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ: ਆਪਣੇ ਆਲ੍ੇ -ਦੁਆਲ੍ੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਿਾਂ ਿੂੰ ਸੁਰੁੱਕਖਅਤ ਰੁੱ ਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਲ੍ੁੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਕਬਿਾਂ ਵੀ
ਸੂੰ ਿਰਾਮਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੂੰ ਘਣ, ਕਿਿੱਛ ਮਾਰਣ ਜਾਂ ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਿ ਕਿ ਕਿਸੇ ਿਾਲ੍ ਗੁੱ ਲ੍ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ

ਕਬਮਾਰੀ ਿੂੰ ਫੈਲ੍ਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਫੇਸ ਿਵਕਰੂੰ ਗਸ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਿੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕਵੁੱ ਿ ਮਦਦ ਿਰਦੀਆਂ ਹਿ।
ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ੍ ਆਪਣੇ ਹੁੱ ਥ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਸਾਬਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲ੍ਬਧ ਿਹੀਂ ਹਿ ਤਾਂ ਅਲ੍ਿੋਹਲ੍-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ; ਅਿਸਰ ਛਹੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਿੂੰ ਕਿਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ; ਹੁੱ ਥ ਧੋਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰੇ ਿੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਿੋ; ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂੰ ਘ
ਜਾਂ ਕਿਿੱਛ ਿੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਿਾਲ੍ ਿਵਰ ਿਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਿਾਲ੍ ਿਹੀਂ।

Punjabi (India)

ਹਾਲ੍ਾਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਿਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਿੂੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਿੂੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲ੍ਈ ਯੋਗ ਹੋ
ਿਿਦੇ ਹੋ, ਕਜੂੰ ਿਾਂ ਹੋ ਿਿੇ ਘਰੋਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੂੰ

ਿੁਰੁੱਕਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ ਦਾ ਿਿ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਰੁੱ ਲ੍ ਿੇ NYC ਕਵੁੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲ੍ਾਅ ਿੂੂੰ ਘਟਾ ਿਿਦੇ ਹਾਂ।

ਕਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੰ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਲ੍ਈ ਮੈਿੰ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਖੋਲਣ
ਹ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਮ
• ਇੁੱ ਿ ਸੁਰੁੱਕਖਆ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸਿੂੰ ਆਪਣੀ ਿੂੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲ੍ਗਾਓ।
•

ਕਿਊ ਯਾਰਿ ਸਟੇਟ (NYS) ਦੇ ਕਦਸ਼ਾਕਿਰਦੇਸ਼ ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲ੍ਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੋ। ਸਟੇਟ ਵੁੱ ਲ੍ੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗ ਿਾਲ੍ ਜੁੜੇ ਕਦਸ਼ਾਕਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਸਮੀਕਖਆ ਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂਿੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਿਹਾਂਿੂੰ ਲ੍ਾਗ ਿਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਿਰਣ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਸਬਥਤੀ ਿਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਬਸਹਤ ਬ ਭਾਗ ਬਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਿਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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