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ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਨਿਟੀ ਨ ਿੱ ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ:ਆਪਣ ੇਆਪ ਿ ੂੰ  ਅਤ ੇਦ ਨਜਆਂ ਿ ੂੰ  
ਕੋਨ ਡ-19 (COVID-19) ਤੋਂ ਬਚਾਓ 

 

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕ੍ਕਿਆ ਰਕ੍ਿਣਾ ਤੁਿਾਡ ੇਕ੍ਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਕ੍ਸਿਤਮੂੰਿ ਰੱਖ ਸਕਿਾ ਿੈ।ਤਾਜ਼ੀ ਿਵਾ ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣ 
ਵੇਲੇ, ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਕ੍ਕ ਮੌਜ ਿਾ ਕੋਕ੍ਵਡ-19 (COVID-19) ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧ  ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਤ।ੋ 
 
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਿ ਕ੍ਜਆਂ ਿੀ ਰੱਕ੍ਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਕ੍ਿੱਤੇ ਗਏ ਿਨ: 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਨਬਮਾਰ ਮਨਿਿ ਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਘਰ ਨ ਿੱ ਚ ਰਿੋ।ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਬੀਚ ’ਤੇ ਿਾ ਜਾਓ। 

• COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਵਆਪਕ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਿੱਕ੍ਸਆ ਿੈ।ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕ੍ਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੋ ਤੋਂ 
ਲੈ ਕੇ 14 ਕ੍ਿਨਾਂ ਿ ੇਅੂੰਿਰ ਲੱਛਣ ਕ੍ਿਖਾਈ ਿੇ ਸਕਿੇ ਿਨ। 

• ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਕ੍ਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕ੍ਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿਨ: 
o ਖੂੰਘ 
o ਸਾਿ ਿੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਾਿ ਲੈਣ ਕ੍ਵੱਚ ਮੁਸਕਲ 
o ਬੁਖਾਰ 
o ਕੂੰਬਣੀ 

o ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਕ੍ਵੱਚ ਿਰਿ 
o ਗਲੇ ਕ੍ਵੱਚ ਖਰਾਸ 
o ਸੁਆਿ ਜਾਂ ਗੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਪਛਾਣ ਪਾਉਣਾ 

• ਕ੍ਜਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਕ੍ਵਡ-19 (COVID-19) ਿੈ ਜਾਂ ਿੋ ਸਕਿਾ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  ਮਨੋਰੂੰਜਕ ਕ੍ਕਕ੍ਰਆਵਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ 
ਨਿੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਿਾ। 

• ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤ ੇ“Symptoms and What to Do When 
Sick” ( ਲੱਛਣ ਅਤ ੇਕ੍ਬਮਾਰ ਿੋਣ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ) ਲੱਭ।ੋ 

 
ਉਿਹ ਾਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਬੀਚਾਂ ਜਾਂ ਿੋਰ ਖੁਿੱ ਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ ’ਤੇ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਦੇ ਿੇੜੇ ਿਿ। 

• ਲੂੰ ਬੀ ਿ ਰੀ ਿਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕ੍ਕਸ ੇਅਕ੍ਜਿੇ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਿੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕ੍ਵੱਚ ਆਉਣ ਿੀ ਤੁਿਾਡੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾ ਸਕਿਾ 
ਿੈ ਕ੍ਜਸਨ ੂੰ  ਕੋਕ੍ਵਡ-19 (COVID-19) ਿੈ।ਇਿ ਜਨਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕ੍ਵੱਚ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤ ੇਭੀੜ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਵਧਾਉਂਿਾ ਿੈ। 

 
ਆਪਣੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ। 

• ਆਪਣ ੇਅਤੇ ਿ ਕ੍ਜਆਂ ਿ ੇਕ੍ਵਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਿੀ ਿ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕ੍ਜਿਾ ਕਰਨ ਕ੍ਵੱਚ 
ਅਸਮਰੱਥ ਿੋ, ਤਾਂ ਬੀਚ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਕ੍ਵੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕ੍ਿਓ। 

 
ਇਿੱ ਕ ਿਕਾਬ ਪਨਿਿੋ। 

• ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰੱਕ੍ਖਅਤ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ, ਕ੍ਜਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਨਡਾਨਾ ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ਼, 
ਿੁੂੰ ਿਾ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡ ੇਨੱਕ ਅਤੇ ਮ ੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਢੱਕਿਾ ਿੈ।ਨਕਾਬ ਕ੍ਬਮਾਰੀ ਿ ੇਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਿਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ 
ਤਰੀਕਾ ਿਨ। 

http://nyc.gov/health/coronavirus
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• 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਕ੍ਨਊ ਯਾਰਕ ਿ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਰਕ੍ਿਣ ਵੇਲੇ ਓਿੋਂ ਨਕਾਬ ਪਕ੍ਿਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਜਿੋਂ 
ਉਿ ਿ ਕ੍ਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਿੀ ਿ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿੇ। 

• ਨਕਾਬਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nyc.gov/facecoverings ’ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਚੂੰਗੀ ਨ ਅਕਤੀਗਤ ਿਫਾਈ ਦੀ ਪਾਲ੍ਣਾ ਕਰ।ੋ 

• ਿਰ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਕ੍ਕੂੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਧੋਵੋ, ਜਾਂ ਜਿੋਂ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇ
ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਿੋਣ ਓਿੋਂ ਅਲਕੋਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਿੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਕ੍ਛੱਕ ਆਉਣ ਜਾਂ ਖੂੰਘਣ ਵਲੇੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਅਤ ੇਮ ੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਕ੍ਟਸ  ਜਾਂ ਆਸਤੀਨ ਨਾਲ ਢੱਕ।ੋਆਪਣ ੇਿੱਥਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ 
ਕਰੋ। 

• ਿੱਥ ਨਾ ਕ੍ਮਲਾਓ। 
• ਅਕਸਰ ਛ ਿੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਿਾਂ, ਕ੍ਜਵੇਂ ਿਰਵਾਕ੍ਜ਼ਆ ਂਿ ੇਿੈਂਡਲ ਅਤੇ ਿੈਂਡਰਲੇਸ, ਿ ੇਨਾਲ ਬਲੋੇੜੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਤੋਂ 

ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ। 
• ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤ ੇ“Prevention and Groups at Higher 

Risk” (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮ ਿ) ਲੱਭੋ। 
 

ਿਮ ਿਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਿਾ ਿੋ ੋ। 
• ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਿ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਿ ਕ੍ਜਆ ਂਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ।ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਿਾਡੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਿੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿੀਂ 

ਿਨ, ਕਿੇ ਵੀ ਅਕ੍ਜਿੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕ੍ਬਤਾਉਂਿੇ ਿੋਏ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਿੀ ਿ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। 
• ਬੱਕ੍ਚਆਂ ਲਈ ਪਲੇ ਡੇਟਸ ਿਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। 

 
ਟੀਮਾਂ  ਾਲ੍ੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨ ਚ ਨਿਿੱ ਿਾ ਿਾ ਲ੍ਓ। 

• ਸਮ ਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਕ੍ਜਵੇਂ ਸਾਕਰ ਅਤ ੇਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕ੍ਵੱਚ ਕ੍ਖਡਾਰੀਆ ਂਿਾ ਨੇੜੇ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੁੂੰ ਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਕੋਕ੍ਵਡ-19 
(COVID-19) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕ੍ਵੱਚ ਆਉਣ ਿ ੇਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਂਿਾ ਿੈ। 

 
NYC ਦੀਆਂ ਬੀਚਾਂ ’ਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਿਾ ਕਰ।ੋ 

• ਇਸ ਵਲੇੇ ਕ੍ਨਊ ਯਾਰਕ ਕ੍ਸਟੀ ਿੀਆਂ ਬੀਚਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਬੂੰਿ ਿਨ।ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਿਲ ਤੁਰਨ, ਿੜੌਨ, ਅਤੇ ਬੈਠਣ 
ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। 

 
ਆਮ ਿ ਾਲ੍ 
 
ਕੀ NYC ਦੇ ਪਾਰਕ ਖੁਿੱ ਲ੍ਹੇ  ਿਿ? 
ਿਾਂ।ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus ’ਤ ੇਜਾਓ। 
 

http://nyc.gov/facecoverings
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www.nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus
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ਕੀ NYC ਦੀਆਂ ਬੀਚਾਂ ਖੁਿੱ ਲ੍ਹੀਆਂ ਿਿ? 
ਇਸ ਵਲੇੇ NYC ਿੀਆ ਂਬੀਚਾਂ ਤਰੈਾਕੀ ਲਈ ਬੂੰਿ ਿਨ।ਥੋੜਹ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਿਲ ਤੁਰਨ, ਿੌੜਨ, ਅਤ ੇਬੈਠਣ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ। ਜਿੋਂ 
ਵੀ ਮੁਮਕ੍ਕਨ ਿੋਵੇ ਅਕ੍ਜਿੇ ਕ੍ਕਸ ੇਵੀ ਕ੍ਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਿੀ ਿ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਿਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿੀਂ 
ਿੈ।ਜਿੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿ ਕ੍ਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਿੀ ਿ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿ ੇਓਿੋਂ ਨਕਾਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਕ੍ਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਕ੍ਿਨਣਾ 
ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ।ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus ’ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਕੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਿਟੇਟ (NYS) ਦੀਆਂ ਬੀਚਾਂ ਖੁਿੱ ਲ੍ਹੀਆਂ ਿਿ? 
NYS ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, 22 ਮਈ ਨ ੂੰ  NYC ਿੇ ਬਾਿਰ ਿੀਆ ਂਕੁਝ ਬੀਚਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੋਲੇਗੀ।ਗੈਰ-NYC ਬੀਚਾਂ 50% ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂੰ ਕ੍ਖਆ 
ਕ੍ਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਸਖ਼ਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਖੱੁਲਹਣਗੀਆ।ਂ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, parks.ny.gov/covid19 ’ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਕੀ NYC ਦੇ ਪ ਲ੍ ਖੁਿੱ ਲ੍ਹੇ  ਿਿ? 
ਨਿੀਂ। NYC ਅਤੇ NYS ਿੇ ਜਨਤੱਕ ਪ ਲ ਬੂੰਿ ਿਨ। 
 
ਕੀ NYC ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮਦੈਾਿ ਖੁਿੱ ਲ੍ਹੇ  ਿਿ? 
ਨਿੀਂ। NYC ਿ ੇਖੇਡ ਿੇ ਮਿੈਾਨ ਅਗਲੇ ਨੋਕ੍ਟਸ ਤੱਕ ਬੂੰਿ ਿਨ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿ ੂੰ  ਨਕਿੇ ਬਾਿਰਲ੍ੀ ਨਕਨਰਆ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੂੰ ਚਣ ਲ੍ਈ ਜਿਤਿੱ ਕ ਆ ਾਜਾਈ ਰਾਿੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਿ ੂੰ  ਕੀ 
ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ? 
ਜਿੋਂ ਮੁਮਕ੍ਕਨ ਿੋਵੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚਾਂ ’ਤੇ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਿੇ ਨੇੜ ੇਿਨ।ਿਰ ਕ੍ਕਸਮ ਿੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ, ਕੋਕ੍ਵਡ-
19 (COVID-19) ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਮ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ, ਕ੍ਜਵੇਂ ਿ ਕ੍ਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਿੀ ਿ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, 
ਨਕਾਬ ਪਕ੍ਿਨਣਾ ਅਤ ੇਿੱਥਾਂ ਿੀ ਕ੍ਸਿਤਮੂੰਿ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ।ਸਮ ਿ ਰਾਈਡਾਂ (ਕ੍ਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  “ਸ਼ੇਅਰਡ” ਜਾਂ “ਪ ਲਡ” 
ਰਾਈਡ ਵੀ ਕ੍ਕਿਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ) ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ। 
 
ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਨ ਿੱ ਚ ਬਾਰਨਬਨਕਊ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਿਾਂ? 
ਇਕੱਠੇ ਿੋਣ ਅਤ ੇਬਾਰਕ੍ਬਕ੍ਕਊ ਕਰਨ ਿੀ ਮਨਾਿੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਗਿਲ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਬੂੰਿ ਿਨ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿ ੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਿੋਣ ’ਤ ੇਵਰਤਣ ਲਈ ਿੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕ੍ਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਵੇਰਵ ੇ
ਲਈ, nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus ’ਤੇ ਜਾਓ। 
 
ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਨ ਿੱ ਚ ਕਿਰਤ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਿਾਂ? 
ਿਾਂ। NYC ਿੇ ਪਾਰਕ ਪੈਿਲ ਤੁਰਨ ਅਤ ੇਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂਵਾਂ ਿਨ।ਜਿਕ੍ਕ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਪਕ੍ਰਵਾਰ ਿੇ ਕ੍ਕਸ ੇਮੈਂਬਰ 
ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਿੈ, ਟੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ (ਕ੍ਜਵੇਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਫਟੁਬਾਲ, ਸਾਫਟਬਾਲ ਅਤੇ ਸਾਕਰ) ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਿੀ ਿੈ।ਭੌਕ੍ਤਕ ਿ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਕ੍ਜਸ ਕ੍ਵੱਚ ਿੌੜਿੇ, ਪੈਿਲ ਤਰੁਿੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਿੇ ਿੋਏ ਿ ਕ੍ਜਆ ਂਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ 
ਿੀ ਿ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 
 

https://www.nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus
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ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਿੱ ਤੇ ਿ ੂੰ  ਪਾਰਕ ਨ ਿੱ ਚ ਲੈ੍ ਜਾ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਿਾਂ? 
ਿਾਂ।NYC ਿੇ ਪਾਰਕ ਕੁੱ ਕ੍ਤਆਂ ਅਤ ੇਪਾਲਤ  ਪਸ਼ ਆਂ ਿੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀ ਿਵਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱੁਲਹੇ  
ਿਨ।ਕੁੱ ਕ੍ਤਆਂ ਿੇ ਪੱਟ ੇਖੋਲਹਣ-ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਨਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਿਨ।ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਤੇ ਨ ੂੰ  ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਿੇ ਿੋਏ, ਿ ਕ੍ਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
6 ਫੁੱ ਟ ਿੀ ਿ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।ਕ੍ਸਟੀ ਡੌਗ ਰਨਸ ਅਗਲੇ ਨੋਕ੍ਟਸ ਤੱਕ ਬੂੰਿ ਿਨ। ਵੇਰਵੇ ਲਈ, 
nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus ’ਤੇ ਜਾਓ। 

 
 ਿੀਲੇ੍ 

• NYC ਪਾਰਕ ਸਰਕ੍ਵਕ੍ਸਜ਼ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  
visit nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus ’ਤ ੇਜਾਓ। 

• NYS ਪਾਰਕ ਸਰਕ੍ਵਕ੍ਸਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, parks.ny.gov/covid19 ’ਤ ੇਜਾਓ। 
• ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਿੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਮਾਰਗ-ਿਰਸਨ ਲਈ cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/daily-life-coping/visitors.html ’ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 

ਿਨਥਤੀ ਬਦਲ੍ਣ ਦ ੇਿਾਲ੍-ਿਾਲ੍ NYC ਨਿਿਤ ਨ ਭਾਗ ਨਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਿ ੂੰ  ਬਦਲ੍ ਿਕਦਾ ਿੈ।  5.22.20 
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