COVID-19: ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ੍
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ੍, ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ੍ੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਆਮ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ੍ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ
ਸਾਵਧਾਨ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਲਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨ੍ੂੰ ਆਪ੍ਣੀ
ਕੂੰ ਪ੍ਨ੍ੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾ-ਖਨ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਕੂੰ ਮ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ:
• ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਬਵੁੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ।

o COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਖਸਹਤ ਦੀ ਖਧਆਨ੍ ਨ੍ਾਲ ਖਨ੍ਗਰਾਨ੍ੀ ਕਰੋ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਿੂੰ ਘ ਆਉਣਾ,
ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਖਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ, ਬੁਿਾਰ ਹੋਣਾ, ਠੂੰਡ ਲਗਣਾ, ਮਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਖਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਹੋਣਾ, ਗਲੇ ਖਵੱ ਚ ਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੂੰ ਧ ਨ੍ੂੰ ਨ੍ਾ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਚੀ ਖਵੱ ਚ ਸਭ ਕੁਝ
ਸ਼ਾਖਮਲ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਵਰਲੇ ਲੱਛਣ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ੍, ਖਜਨ੍ਹਾਂ ਖਵੱ ਚ ਗੈਸਟਰੋਇਨ੍ਟੇਸਟਾਈਨ੍ਲ ਲੱਛਣ ਖਜਵੇਂ
ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਦਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗ ਲੋ ਕ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਖਦਸ਼ਾਹੀਨ੍ਤਾ ਖਵਿਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ੍, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਡੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ੍।
o COVID-19 ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਈ ਟੈਸਖਟੂੰ ਗ ਸਾਈਟ ਲੱਭਣ ਲਈ, nyc.gov/covidtest ’ਤੇ
ਜਾਓ।
o ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਦੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਖਵੱ ਚ ਹੀ
ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹੇਠਾਂ ਖਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱ ਚ ਨ੍ਾ ਹੋਣ:
▪ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 14 ਖਦਨ੍ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ੍ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਲੱਛਣ ਖਵਕਖਸਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਖਹਲੇ ਪ੍ਾਖਜ਼ਖਟਵ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਖਦਨ੍ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ
ਹਨ੍
▪ ਖਪ੍ਛਲੇ ਖਤੂੰ ਨ੍ ਖਦਨ੍ਾਂ ਖਵੱ ਚ ਬੁਿਾਰ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਜਵੇਂ ਟਾਈਲੇ ਨ੍ੌਲ ਜਾਂ
ਆਈਖਬਊਪ੍ਰੋਖਫਨ੍, ਲਏ ਖਬਨ੍ਾਂ
ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
▪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਖਸਹਤ ਖਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
o ਖਜਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ੍ੂੰ COVID-19 ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੂੰ ਖਨ੍ਊ ਯਾਰਕ
ਸਟੇਟ (NYS) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੂੰ ਮ ’ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਲੂੰਬਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ੍ਾ
ਪ੍ਵੇਗਾ।

•

ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਿਣਾਈ ਰੁੱ ਖੋ।
o ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਦਖਜਆਂ ਖਵਚਕਾਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦਰੀ ਰੱ ਿੋ।
o ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਖਪ੍ੱ ਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਵਾਹਨ੍
ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ੍ (ਖਵਭਾਜਨ੍) ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ੍ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਖਦਓ। ਜੇ ਵਾਹਨ੍
ਖਵੱ ਚ ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ੍ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ੍ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਖਪ੍ਛਲੇ ਖਹੱ ਸੇ ਦੇ ਖਵਚਕਾਰ ਪ੍ਲਾਸਖਟਕ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਰਕਾਵਟ ਨਾਲ ਬ ੁੱ ਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬਦੁੱ ਖ 'ਤੇ
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ਅਸਰ ਨਹੀਂ ੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਖਲਮੋਖਜ਼ਨ੍ ਕਮੀਸ਼ਨ੍ (Taxi and Limousine Commission,

TLC) ਰਾਹੀਂ ਲਸੂੰ ਸਧਾਰਕ ਗੱ ਡੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਾਰਟੀਸ਼ਨ੍ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨ੍ਾ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨ੍ੂੰ TLC ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ੍ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
o ਖਸਰਫ ਉਹਨ੍ਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਖਲਜਾਓ ਜੋ ਇੱ ਕੋ ਪ੍ਾਰਟੀ ਖਵੱ ਚ ਹਨ੍। ਗਰੁੱ ਪ੍ ਰਾਈਡਾਂ (ਖਜਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੂੰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਜਾਂ
ਪ੍ਲਡ ਰਾਈਡਸ ਵੀ ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ (ਖਸਵਾਇ ਪ੍ੈਰਾਟਰਾਂਖਜ਼ਟ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੇ)।
o ਗੱ ਡੀ ਖਵੱ ਚ ਤਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਖਲਆਉਣ ਲਈ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਵੈੈੰਟਸ (ਖਨ੍ਕਾਸ ਮਾਰਗ) ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਖਵੂੰ ਡੋਜ਼ ਨ੍ੂੰ ਥੱ ਲਹੇ ਕਰ ਖਦਓ। ਰੀਸਰਕੁਲੇਖਟਡ ਏਅਰ ਖਵਕਲਪ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਬਚੋ।
•

ਇੁੱਕ ਨਕਾਿ ਬਹਨੋ।
o ਇੱ ਕ ਨ੍ਕਾਬ ਪ੍ਖਹਨ੍ੋ। NYS ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 202.18 ਦੇ ਤਖਹਤ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੇਲੇ

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰ ਗ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮ ਦੇ ਅਖਜਹੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ
ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰ ਗ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਨ੍ੂੰ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਫੇਸ ਕਵਖਰੂੰ ਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ FAQ About Face Coverings (ਫੇਸ
ਕਵਖਰੂੰ ਗ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲ) ਲੱਭੋ।
•

ਚੂੰ ਗੀ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਸਫਾਈ ਦੀ ਾਲਣਾ ਕਰੋ।
o ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਖਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨ੍ਾਲ ਖਨ੍ਿੱਤ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੈਖਸਆਂ
ਦਾ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਗ ਨ੍ੂੰ ਹੱ ਥ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਥਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ੍ਣਾ
ਨ੍ੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਿੂੰ ਖਘਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਨ੍ਿੱਛ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍ ਤਾਂ
o
o
o
o

ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਖਨ੍ਿੱਛ ਮਾਰਨ੍ ਜਾਂ ਿੂੰ ਘਣ ਵੇਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨ੍ੱਕ ਨ੍ੂੰ ਖਟਸ਼ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਆਸਤੀਨ੍ ਨ੍ਾਲ ਢੱ ਕੋ;
ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ੍ਾ ਕਰੋ।
ਆਪ੍ਣੀ ਗੱ ਡੀ ਖਵੱ ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਟਸ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਰੱ ਿੋ।
ਖਬਨ੍ਾਂ ਛਹੇ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਪ੍ਰੇਖਰਤ ਕਰੋ। ਨ੍ਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰੇਖਡਟ
ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖਜੂੰ ਨ੍ਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱ ਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਹੱ ਥ ਧੋਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅੱ ਿਾਂ, ਨ੍ੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨ੍ੂੰ ਨਾ ਛਹੋ।

o ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ੍ਾਲ ਹੱ ਥ ਨਾ ਖਮਲਾਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ
ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ੍ਾ ਕਰੋ।
•

ਆ ਣੀ ਗੁੱ ਡੀ ਨੂੰ ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮਕਤ ਕਰੋ।
o ਉਹਨ੍ਾਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਆਂ ਵੱ ਲ ਿਾਸ ਖਧਆਨ੍ ਖਦਓ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਛਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ੍, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਟਨ੍, ਤਾਲੇ , ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ੍ਾਂ,
ਹੱ ਥ/ਬਾਂਹ ਰੱ ਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ੍, ਸੀਟ ਕੁਸ਼ਨ੍, ਬੱ ਕਲ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ। ਉਹਨ੍ਾਂ ਸਤਹਾਂ ਨ੍ੂੰ ਵੀ ਪ੍ੂੰ ਝ ਕੇ ਸਾਫ਼
ਕਰ ਖਦਓ ਖਜਨ੍ਹਾਂਨ੍ੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਛਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਸਟੀਯਖਰੂੰ ਗ ਵਹੀਲ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬਟਨ੍, ਮੁੜਨ੍ ਦੇ ਸੂੰ ਕੇਤ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਕੱ ਪ੍ ਹੋਲਡਰ।
o ਖਦੱ ਸ ਰਹੇ ਖਮੱ ਟੀ-ਘੱ ਟੇ ਨ੍ੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਪ੍ੂੰ ਝ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੇ
ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ੍ ਲਈ, ਬਲੀਚ, ਪ੍ੈਰੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ
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ਉਤਪ੍ਾਦ) ਜੋ ਸਤਹਾ ਤੋਂ ਰੋਗਾਣਆਂ ਨ੍ੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ। ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੇ ਉਤਪ੍ਾਦ

o

o
o
o

ਸਾਫ਼ ਸਤਹਾਂ ਤੇ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ੍। ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ’ਤੇ
ਮੌਜਦ ਲੇ ਬਲ ਪ੍ੜਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਸਫਾਈ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਨ੍ਾਸ਼ਕ ਕਰਨ੍ ਵੇਲੇ ਖਡਸਪ੍ੋਸੇਬਲ ਦਸਤਾਨ੍ੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ
ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖਗਅਰ ਪ੍ਖਹਨ੍ੋ। ਦਸਤਾਖਨ੍ਆਂ ਨ੍ੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੇਦਾਨ੍ ਖਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਖਦਓ ਅਤੇ ਤੁਰੂੰਤ
ਹੱ ਥਾਂ ਨ੍ੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨ੍ਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨ੍ਾਲ ਧੋਵੋ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍ ਤਾਂ
ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨ੍ੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ੍ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿੁੱ ਲੇ ਰੱ ਿੋ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਰਾਈਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱ ਕ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ੍ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ
Guidance for Businesses (ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ੍) ਪ੍ੂੰ ਨ੍ੇ 'ਤੇ General Guidance for
Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings (ਗੈਰ-ਖਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੈਖਟੂੰ ਗਾਂ
ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ੍ ਬਾਰੇ ਆਮ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ੍) ਵੇਿੋ।

ਤੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਵੁੱ ਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲੂੰਕ ਤੋਂ ਿਚੋ
• ਰੋਗ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਨ੍ਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਖਵਤਕਰੇ ਨ੍ੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨ੍ਾ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ
ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਸਲ, ਮਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਕਾਰਨ੍ ਖਵਤਕਰਾ ਕਰਨ੍ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨ੍ੂੰ ਨ੍ੀ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨ੍ਸਲ, ਮਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਛਾਣਾਂ ਕਾਰਨ੍ ਤੁਹਾਨ੍ੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ੍ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਾਲ
ਖਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ੍ੁੱਿੀ ਅਖਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ NYC ਕਖਮਸ਼ਨ੍ ਨ੍ੂੰ 311 'ਤੇ ਫੋਨ੍ ਕਰਕੇ ਅਤੇ “human

rights” (ਖਹਊਮਨ੍ ਰਾਈਟਸ) ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ nyc.gov/cchr 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ “Report Discrimination” (ਖਵਤਕਰੇ ਦੀ
ਖਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰੋ) 'ਤੇ ਕਖਲੱਕ ਕਰਕੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਆ ਣੀ ਅਤੇ ਆ ਣੇ ਬਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ
• nyc.gov/nycwell 'ਤੇ ਐ ਲਾਇਿਰੇਰੀ: ਖਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨ੍ਾਤਮਕ ਕਖਲਆਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਸਾਧਨ੍।
• NYC Well: ਮੁਫਤ ਮਾਨ੍ਖਸਕ ਖਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੂੰ ਿੇਪ੍ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ 24/7 ਉਪ੍ਲਬਧ। 888-6929355 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ nyc.gov/nycwell 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਚੈਟ ਕਰੋ।
•

•

NYS COVID-19 ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲ ਲਾਈਨ: ਖਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣਨ੍,
ਮਦਦ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ ’ਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹਨ੍। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਦਨ੍, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ

ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱ ਕ 844-863-9314 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
NYC Health + Hospitals: ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ੍ ਦੀ ਸਖਥਤੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਖਬਨ੍ਾਂ, ਖਨ੍ਊ
ਯਾਰਕ ਦੇ ਖਨ੍ਵਾਈਸਾਂ ਨ੍ੂੰ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ੍ ਕਰੋ। 844-692-4692 ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁੱ ਖੋ
• COVID-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।
• ਖਪ੍ਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰੋ। ਪ੍ੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਖਚਆਂ ਲਈ
nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।
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•

NYC ਨ੍ੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲ੍ੲਣ ਬਾਰੇ ਵਾਧ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ੍ ਲਈ, nyc.gov/health/coronavirus ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ
Guidance for Businesses (ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ੍) ਪ੍ੂੰ ਨ੍ਾ ਵੇਿੋ।

ਸਬਥਤੀ ਿਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਬਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6.29.20
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