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ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ 

 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਟ�ਾਂਸਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ (NYC) ਿਵੱਚ COVID-19  ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ (NYS) ਕਲੱਸਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਿਟਵ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲ�  ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਨ�ਾਂ ਜ਼ੋਨਸ ਿਵੱਚ 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਟ�ਾਂਸਿਮਸ਼ਨ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਰੱੈਡ, ਔਰ�ਜ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥ ੇਹਰ 

ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
 

ਕਲੱਸਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਿਟਵ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੇਿਟ�ਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕ 

ਕੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲ�  ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ “ਜ਼ਰਰੂੀ” ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, NYS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।  
 

 

ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਨ ਲੱਭਣ ਲਈ nyc.gov/ covidzone ’ਤੇ ਜਾਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਨਰਧਾਰਣਾਂ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।  

 

 

ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

NYS New York Forward ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ। ਵਾਧੂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, NYC ਿਸਹਤ 

ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ NYC ਿਬਜ਼ਨੇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੇਖੋ।  
         

ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾ ਂਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਿਸਹਤ 

ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੇਖੋ। 
 
 

COVID-19 ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ 

ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ COVID-19  ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ 

ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਿਜਹ ੇਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ COVID-19  ਹੈ, ਜਾਂ 
ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹ।ੋ ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।  

• ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ: ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੂਜਆਂ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6  ਫੁੱਟ ਦਰੂ ਰਹੋ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਨਾ ਹੋਵੋ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆ ਂਥਾਂਵਾਂ ਿਵੱਚ।  

https://forward.ny.gov/cluster-action-initiative
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-updated-zone-metrics-hospital-directives-and-business-guidelines
https://esd.ny.gov/ny-cluster-action-initiative-guidance
https://esd.ny.gov/ny-cluster-action-initiative-guidance
https://nyc.gov/covidzone
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/reopening-guide
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/reopening-guide
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
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• ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀ ਂਲੱਛਣਾਂ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਵੀ ਸੰਕਰਾਮਕ 

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੰਘਣ, ਿਨੱਛ ਮਾਰਣ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲ�ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਫੈਲਾ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਦ� ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ (ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ, ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕਦੇ ਹੋਏ), ਓਦ� ਫੇਸ ਕਵਿਰੰਗਸ 

COVID-19  ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
• ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ 

ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹਨ ਤਾਂ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ; ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਿਨੱਤ 

ਸਾਫ਼ ਕਰੋ; ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਚ;ੋ ਅਤੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਨੱਛ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ, 

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ।ਂ 
• ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ: ਆਪਣੇ ਨੇੜ ੇCOVID-19  ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਾਈਟ ਲੱਭਣ ਲਈ, nyc.gov/ covidtest ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 

212, 26 8, 4319  ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ  

NYC Health +  Hospitals ਅਤੇ NYC ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

COVID-19  ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nyc.gov/ health/ coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ। COVID-19  ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੀ 
ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ, coronavirus.health.ny.gov 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।    12.16 .20  

http://www.nyc.gov/covidtest
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://coronavirus.health.ny.gov/home
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