ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ�ਣਾ: ਿਰਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਹੁਣ ਜੋ ਿਕ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ (NYC) ਨ� ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ�ਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤੱ ਕ ਿਸਹਤ ਦੇ

ਪੜਾਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਕਰਬਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਿਪਕਅਪ ਲਈ

ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱ ਲ� ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵ� ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ�ਣ ਵਾਲੇ ਿਰਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਿਰਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ��ਨੂੰ ਨਵ� ਆਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ�ਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “Reopening New York City: Frequently Asked
Questions” (ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱ ਲ�ਣਾ: ਆਮ ਸਵਾਲ) ਪੜ�।ੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਮਾਨਿਸਕ ਅਰੋਗਤਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ COVID-19 ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇਜ ’ਤੇ COVID-19 ਜਨਤੱ ਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus ਵੇਖੋ। ਿਜਵ� ਸਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਕੰ ਮ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ:
•

•
•

•

ਜੇਕਰ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ: ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਸ� ਿਸਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਟੈਸਿਟੰ ਗ
ਸਮੇਤ) ਜ� ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ� ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤ� ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ
ਰਹੋ।
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ: ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ: ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖੋ। ਤੁਸ� ਲੱਛਣ� ਤ� ਿਬਨ� ਵੀ
ਸੰ ਕਰਾਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੰ ਘਣ, ਿਨ�ਛ ਮਾਰਣ ਜ� ਇੱ ਥ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ
ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸ ਕਵਿਰੰ ਗਸ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੱ ਥ� ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ ਜ� ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ; ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ� ਨੂੰ ਿਨ�ਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ; ਹੱ ਥ ਧੋਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਚੋ; ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੰ ਘ
ਜ� ਿਨ�ਛ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ�ਹ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨਾਲ ਨਹ�।

ਹਾਲ�ਿਕ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਚਰਣ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥ� ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੰ ਨ� ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸ� ਰੱ ਲ ਕੇ NYC ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹ�।

Punjabi (India)

ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ
� ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਖੋਲਣ
� ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਕਦਮ
• ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥ� ’ਤੇ ਲਗਾਓ।
• ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ (NYS) ਦੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਸਟੇਟ ਵੱ ਲ� ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ��ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ��ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸ�
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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