ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੁੱ ਲ੍ਹਣਾ: ਮੌਲ੍ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਿੂੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਟੀ (NYC) ਦੁਆਰਾ ਮੌਲ੍ਿ ਿੂੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲ੍ੇ ਜਿਤੱ ਕ ਨਿਹਤ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿੂੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੂੰ ਚਾਲ੍ਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲ੍ੇ ਿਾਰੇ ਇਿਡੋਰ, ਿਨਟਰੱ ਪ ਅਤੇ ਆਉਟਲ੍ੈੱਟ ਮੌਲ੍ਿ ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਿਕਦੇ ਹਿ।

ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਿਵਾਲ੍ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲ੍ਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “Reopening New York City: Frequently Asked
Questions” (ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ੍ਹਣਾ: ਆਮ ਿਵਾਲ੍) ਪੜਹ।ੋ ਿਾਰੇ ਿਵਾਲ੍ ਉਨਚਤ ਿਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਿਾਿੂੂੰ
ਉਮੀਦ ਹ ਨਕ ਿਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੂੂੰ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰਿ ਨਵੱ ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। NYC ਨਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਿਨਿਕ

ਅਰੋਗਤਾ ਨਵਭਾਗ ਦੇ COVID-19 ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇਜ ’ਤੇ COVID-19 ਜਿਤੱ ਕ ਨਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਕੂੰ ਮਕਾਜ ਿੂੂੰ
ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲ੍ਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਧਿ ਮੌਜੂਦ ਹਿ।

ਅਪਡੇਟਿ ਲ੍ਈ nyc.gov/health/coronavirus ਵੇਖੋ। ਨਜਵੇਂ ਿਾਿੂੂੰ ਕੋਨਵਡ-19 (COVID-19) ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਫਲ੍ਾਅ ਿੂੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿਿੀਕਾਂ ਿੂੂੰ ਿੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਨਿਲ੍ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਟੀ ਅਤੇ ਿਟੇਟ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ੍ ਿਕਦੀਆਂ ਹਿ।

COVID-19 ਿੂੂੰ ਫੈਲ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲ੍ਈ ਚਾਰ ਮੁੁੱ ਖ ਕੂੰ ਮ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ:
• ਜੇਕਰ ਨਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਨ ੁੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ: ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਿੀਂ ਨਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ੍ (COVID-19
ਟਿਨਟੂੰ ਗ ਿਮੇਤ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂੰ ਮਾਂ ਲ੍ਈ ਬਾਹਰ ਿਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਨਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ
ਨਵੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ।

• ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ: ਹੋਰ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ ਰਹੋ।

• ਆਪਣਾ ਮੂੂੰ ਹ ਢੁੱ ਕ ਕੇ ਰੁੱ ਖੋ: ਆਪਣੇ ਆਲ੍ੇ -ਦੁਆਲ੍ੇ ਦੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਿੂੂੰ ਿੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱ ਖੋ। ਤੁਿੀਂ ਲ੍ੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਵੀ

ਿੂੰ ਕਰਾਮਕ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੂੰ ਘਣ, ਨਿੈੱਛ ਮਾਰਣ ਜਾਂ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਨਕ ਨਕਿੇ ਿਾਲ੍ ਗੱ ਲ੍ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਿ
ਨਬਮਾਰੀ ਿੂੂੰ ਫਲ੍ਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਿ ਕਵਨਰੂੰ ਗਿ COVID-19 ਦੇ ਫਲ੍ਾਅ ਿੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ।

• ਹੁੱ ਥਾਂ ਦੀ ਿਾਫ਼-ਿਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ੍ ਕਰੋ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ੍ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਿਾਬਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲ੍ਬਧ ਿਹੀਂ ਹਿ ਤਾਂ ਅਲ੍ਕੋਹਲ੍-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਿਿੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ; ਅਕਿਰ ਛੂਹੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਿਤਹਾਂ ਿੂੂੰ ਨਿੈੱਤ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ; ਹੱ ਥ ਧੋਤੇ ਬਗਰ ਆਪਣੇ ਨਚਹਰੇ ਿੂੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂੰ ਘ
ਜਾਂ ਨਿੈੱਛ ਿੂੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਿਾਲ੍ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਿਾਲ੍ ਿਹੀਂ।
ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ ਉਿਹਾਂਿੂੂੰ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰੋ,
ਨਕਉਂਨਕ ਨਜੂੰ ਿਾਂ ਹੋ ਿਕੇ ਘਰੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੂੰ ਿੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹ।

Punjabi (India)

ਕਿੂੂੰਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਲ੍ਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਣ
ਹ ਤੋਂ ਪਨਹਲ੍ਾਂ ਲ੍ੋ ੜੀਂਦੇ ਕਦਮ
•

ਇੱ ਕ ਿੁਰੱਨਖਆ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਿਿੂੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲ੍ਗਾਓ।

•

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਿਟੇਟ (NYS) ਦੇ ਨਦਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਿਟੇਟ ਵੱ ਲ੍ੋਂ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ਨਕ ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਿੀਂ ਿਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗ ਿਾਲ੍ ਜੁੜੇ

ਨਦਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਹ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂਿੂੂੰ ਿਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕ ਤੁਿੀਂ ਉਿਹਾਂਿੂੂੰ ਲ੍ਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਿੀਂ
•

forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਫੂਡ ਕੋਰਟਿ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿਨਥਤ ਬਠਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਿ ਿੇਵਾ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਦੁਕਾਿਾਂ ਿੂੂੰ ਭੋਜਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲ੍ਈ
NYS ਦੇ ਨਦਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਿਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਲ੍ਿ ਨਵੱ ਚ ਰਿਟੋਰੈਂਟ ਨਿਰਫ਼ ਆਉਟਡੋਰ ਡਾਈਨਿੂੰਗ
ਲ੍ਈ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਿਕਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਨਿਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਲ੍ੋ ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਬਾਹਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹ।

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