COVID-19: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਿਤਾਾਂ ਬਾਿੇ ਅਕਸਿ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਿਤਾਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਾਂ ਨੰ COVID-19 ਬਾਿੇ ਅਕਸਿ ਪ੍ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਸਰਹਿ ਨੰ ਦਬਾਿਾ ਖੋਲਹਣ ਬਾਿੇ ਰਵਸਥਾਿ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਿ਼ੀ ਲਈ
“Reopening New York City: Frequently Asked Questions” (ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਸਰਹਿ ਨੰ ਦਬਾਿਾ ਖੋਲਹਣਾ:
ਅਕਸਿ ਪ੍ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ) ਜਾਾਂ nyc.gov/health/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Reopening NYC” (ਰਨਊ
ਯਾਿਕ ਸਰਹਿ ਨੰ ਦਬਾਿਾ ਖੋਲਹਣਾ) ਦ਼ੀ ਭਾਲ ਕਿੋ।
COVID-19 ਦੇ ਪਰਸਾਿ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਿ ਮੁੱਖ ਕੂੰਮ ਯਾਦ ਿੁੱਖੋ:
•

•
•

•

ਜੇਕਿ ਰਬਮਾਿ ਹੋ ਤਾਾਂ ਘਿ ਰਵੁੱਚ ਹੀ ਿਹੋ: ਜੇ ਤਸ਼ੀ ਾਂ ਰਬਮਾਿ ਹੋ ਜਾਾਂ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਿਕ ਰਵੁੱਚ
ਆਏ ਹੋ ਜੋ ਰਪ੍ੁੱਛਲੇ 14 ਰਦਨਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਬਮਾਿ ਸ਼ੀ, ਤਾਾਂ ਘਿ ਹ਼ੀ ਿਹੋ, ਰਸਵਾਏ ਜ਼ਿਿ਼ੀ ਡਾਕਟਿ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਟੈਸਟ
ਕਿਵਾਉਣ ਲਈ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਜਾਾਂ ਬਹਤ ਜ਼ਿਿ਼ੀ ਕੰਮ ਕਿਨ ਲਈ ਹ਼ੀ ਘਿੋਂ ਬਾਹਿ ਰਨਕਲੋ ।
ਸਿੀਿਕ ਦਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੁੱਖੋ: ਹੋਿ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦਿ ਿਹੋ।
ਆਪਣੇ ਹੁੱਥ ਸਾਫ਼ ਿੁੱਖੋ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਿਨ ਲਈ ਬਣੇ ਪਰਟ
ੋ ੋਕਾਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ: ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 20
ਸਰਕੰਟਾਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਿ-ਵਾਿ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੀ ਾਂ ਬਾਥਿਮ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੋਵ,ੇ ਆਪ੍ਣਾ ਨੁੱਕ ਸਾਫ਼ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਖੰਰਘਆ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਰਛੁੱਕ ਮਾਿ਼ੀ ਹੋਵ।ੇ ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣ਼ੀ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨ਼ੀਟਾਈਜ਼ਿ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ। ਰਬਨਾਾਂ ਹੁੱਥ ਧੋਤੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਰਚਹਿੇ ਨੰ ਨਾ ਛਹੋ। ਰਛੁੱਕ ਮਾਿਣ ਜਾਾਂ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਚਹਿੇ ਨੰ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਕਹਣ਼ੀ ਨਾਲ ਢੁੱਕੋ, ਨਾ
ਰਕ ਹੁੱਥਾਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਿ-ਬਾਿ ਛੋਹ਼ੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਨੰ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਦੇ ਿਹੋ।
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੁੱਕ ਕੇ ਿੁੱਖੋ: ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ -ਦਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਸਿੁੱਰਖਅਤ ਿੁੱਖ।ੋ ਤਸ਼ੀ ਾਂ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਾਂ ਵ਼ੀ
ਸੰਕਿਾਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੰਘਣ, ਰਛੁੱਕ ਮਾਿਣ ਜਾਾਂ ਇੁੱਥੋਂ ਤੁੱਕ ਰਕ ਰਕਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਵ਼ੀ ਇਸ
ਰਬਮਾਿ਼ੀ ਨੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹ਼ੀ ਤਿ਼ੀਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੰਹ ਨੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਿੁੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ
ਘਟਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਵਧੇਿ਼ੀ ਜਾਣਕਾਿ਼ੀ ਲਈ, nyc.gov/facecoverings 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਰਬਮਾਿ ਹੋ ਤਾਾਂ ਘਿ ਰਵੁੱਚ ਹੀ ਿਹੋ (ਬਾਹਿ ਨਾ ਜਾਓ)
ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦਾ ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਰਜਸਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਸ਼ੁੱਕ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਿਨ ‘ਤੇ ਪਸ਼ਟੀ ਹੋਈ
ਹੈ, ਕੂੰਮ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਸਟੇਟ (NYS) ਨੰ ਦਬਾਿਾ ਖੋਲਹਣ ਦ਼ੀਆਾਂ ਸੇਧਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ, ਰਜ਼ਆਦਾਤਿ ਸਟਾਫ਼ ਜੋ ਬ਼ੀਮਾਿ ਹੋਣ ਕਾਿਨ
ਛੁੱਟ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦੁੱਤ਼ੀਆਾਂ ਸਾਿੀਆਾਂ ਗੁੱਲਾਾਂ ਸਹ਼ੀ
ਨਾ ਹੋਣ:
• ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿਆਤ ਹੋਏ ਨੰ ਘੁੱਟ-ੋ ਘੁੱਟ 14 ਰਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਾਂ, ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਲੁੱ ਛਣ ਰਵਕਰਸਤ
ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੰਦੇ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ਰਹਲੇ ਪ੍ਾਜ਼਼ੀਰਟਵ ਟੈਸਟ ਤੋਂ 14 ਰਦਨ ਬਾਅਦ।
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•
•

ਬਖਾਿ ਉਤਾਿਨ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਟੈਲੇਨੋਲ ਜਾਾਂ ਆਈਬੋਪ੍ਰੋਫੇਨ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਐਡਰਵਲ ਜਾਾਂ ਮੋਟਰਿਨ)
ਲਏ ਰਬਨਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਰਪ੍ਛਲੇ ਰਤੰਨ ਰਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਖਾਿ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮੁੱਚ਼ੀ ਰਸਹਤ ਰਵੁੱਚ ਸਧਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਿ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕੂੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਤ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਾਂ ਨੰ ਬੈੁੱਕਅਪ੍ ਸਟਾਫ਼ ਲੁੱ ਭਣ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਸ
ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਰਨਵਾਸ਼ੀਆਾਂ ਨੰ ਜੇ ਉਰਚਤ ਲੁੱ ਗੇ ਤਾਾਂ ਕੰਮਾਾਂ ਲਈ ਵਾਲੰ ਟ਼ੀਅਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕਰਹਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ
ਪ੍ੈਕੇਜ ਦ਼ੀ ਰਡਲ਼ੀਵਿ਼ੀ ਕਿਨਾ, ਰਨਯਰਮਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ ਮਕਤ ਕਿਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਰਛੜਕਨ ਦਾ ਕੰਮ।
ਹਿ ਸਮੇਂ ਸਿ਼ੀਿਕ ਦਿ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੁੱਖਣ ਨੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਕਿਮਚਾਿੀ ਬੀਮਾਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕੂੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਪਰਹਲਾਾਂ ਆਪਣਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ?
ਨਹ਼ੀ,ਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਿਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਰਕ NYC ਵੁੱਲੋਂ ਇਹ ਰਸਫਾਿਸ
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਦੇ ਹਿੇਕ ਰਨਵਾਸ਼ੀ ਦਾ COVID-19 ਦੇ ਤਸਖ਼ੀਸ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਲੁੱ ਛਣ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਉਹ ਸੰਕਿਾਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਿੇ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੌਜਦਾ
ਰਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਰਹਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਹੜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ ਟੈਸਟ ਪ੍ਾਜ਼਼ੀਰਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਦਬਾਿਾ ਟੈਸਟ
ਕਿਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਰਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਸੇਧਾਾਂ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਵੁੱਲੋਂ ਇੰਝ ਕਿਨ ਦ਼ੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਰਦੁੱਤ਼ੀ ਜਾਵੇ।
ਾਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ
ਜੇਕਿ ਰਕਸੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਰਟਵ ਆਉਦ
ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਅਰਧਕਾਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ?
NYS ਸੇਧਾਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਜੇਕਿ ਿਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨੰ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਰਕਸੇ ਕਿਮਚਾਿ਼ੀ ਨੰ COVID19 ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋਣ ਬਾਿੇ ਸੁੱਕ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਅਰਧਕਾਿ਼ੀਆਾਂ ਨੰ ਸਰਚਤ ਕਿਨਾ ਜ਼ਿਿ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ
ਿਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾ ਇਸ ਬਾਿੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਅਰਧਕਾਿ਼ੀਆਾਂ ਨੰ ਰਸੁੱਧਾ ਰਿਪ੍ੋਿਟ ਕਿਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ NYC Test &
Trace Corps (ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਸਰਹਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਕੋਿਪ੍ਸ) ਨੰ CovidEmployerReport@nychhc.org ‘ਤੇ
ਈਮੇਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਨੋਟ ਕਿੋ ਰਕ NYC Test & Trace Corps (ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਸਰਹਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਕੋਿਪ੍ਸ) ਵੁੱਲੋਂ
ਰਸਿਫ਼ ਤਸਦ਼ੀਕਸਦਾ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਫਾਲੋ -ਅੁੱਪ੍ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਈਮੇਲ ਿਾਹ਼ੀ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈਆਾਂ ਰਿਪ੍ੋਿਟਾਾਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NYC ਵੁੱਲੋਂ ਇੁੱਕ ਮਜ਼ਬਤ ਇਲੈ ਕਟਰੋਰਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸਾਲਾ ਰਿਪ੍ੋਿਰਟੰਗ ਰਸਸਟਮ ਿਾਹ਼ੀ ਾਂ
ਤਸਦ਼ੀਕਸਦਾ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ ਸੰਪ੍ਿਕ ਟਰੇਰਸੰਗ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਿਹ਼ੀ ਹੈ।
ਜੇਕਿ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਰਵੁੱਚ ਕੋਈ ਬੀਮਾਿ ਜਾਾਂ COVID-19 ਲਈ ਪਾਜ਼ੀਰਟਵ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਰਸਟੀ
ਵੁੱਲੋਂ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
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ਨਹ਼ੀ,ਾਂ New York City Department of Health and Mental Hygiene (ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਰਸਟ਼ੀ ਦੇ ਰਸਹਤ ਅਤੇ
ਮਾਨਰਸਕ ਅਿੋਗਤਾ ਰਵਭਾਗ) ਵੁੱਲੋਂ ਰਬਮਾਿ਼ੀ ਜਾਾਂ ਪ੍ਾਜ਼਼ੀਰਟਵ ਮਾਮਰਲਆਾਂ ਦ਼ੀਆਾਂ ਰਿਪ੍ੋਿਟਾਾਂ ਬਾਿੇ ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਰਨਵਾਸ਼ੀਆਾਂ ਨੰ ਸਰਚਤ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NYC Test & Trace Corps (ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਸਰਹਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰਸ
ੇ
ਕੋਿਪ੍ਸ) ਵੁੱਲੋਂ COVID-19 ਨਾਲ ਤਸਖ਼ੀਸ ਹੋਏ ਰਵਅਕਤ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਇੰਟਿਰਵਊ ਕਿਨ ਦ਼ੀ ਕੋਰਸਸ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ, ਤਾਾਂ ਰਕ
ਉਹਨਾਾਂ ਨਜ਼ਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪ੍ਿਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸੰਭਾਵ਼ੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ
ਨਜ਼ਦ਼ੀਕ਼ੀ ਸੰਪ੍ਿਕਾਾਂ ਨੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਿ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿਵਾਉਣ ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰ ਅਲੁੱ ਗ ਿੁੱਖਣ
ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਿ ਰਕਸ਼ੀ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਨੰ ਇਹ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਰਕਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਿਕ ਰਵੁੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਿ ਉਸਨੰ
NYC Test & Trace Corps (ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਸਰਹਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਕੋਿਪ੍ਸ) ਵੁੱਲੋਂ ਸੰਪ੍ਿਕ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕ਼ੀਤਾ ਰਗਆ, ਤਾਾਂ
ਉਹ ਰਵਅਕਤ਼ੀ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਿਵਾਉਣ ਦੇ ਰਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੁੱਲਹਬਾਤ
ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ testandtrace.nyc ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੀਿਕ ਦਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੁੱਖੋ
ਕੀ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਿਨ ਵੇਲੇ ਸਿੀਿਕ ਦਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੁੱਖਣਾ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ?
ਹਾਾਂ, ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ਸਿ਼ੀਿਕ ਦਿ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇੁੱਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ-ੋ
ਘੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦਿ ਿਰਹਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦ਼ੀ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਦਿ਼ੀ ਿੁੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਦੋਂ ਮੰਹ ਨੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਿੁੱਖਣਾ
ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਭ਼ੀੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਇੁੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਲਫ਼ਟ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋ ਕਿ ਸਕਣ ਵਾਰਲਆਾਂ ਦ਼ੀ ਰਗਣਤ਼ੀ ਨੰ ਸ਼ੀਮਤ
ਕਿੋ। ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਰਲਫ਼ਟ ਰਵੁੱਚ ਇੁੱਕਲੇ ਜਾਾਂ ਰਸਿਫ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਨਾਲ ਸਫ਼ਿ ਕਿਨ, ਪ੍ੌੜ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ, ਜਾਾਂ
ਅਗਲ਼ੀ ਰਲਫ਼ਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਿੁੱਖੋ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਪਰੋਟੋਕਲ
ੋ ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ
COVID-19 ਦੇ ਪਰਸਾਿ ਨੂੰ ਿੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਅਿੋਗ ਿੁੱਖਣ ਸੂੰਬਧੀ ਜਾਗਿਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ
ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਰਬੂੰਧਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀ ਭਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
• ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਨਸਰਚਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਿਾਾਂ ਰਵਚਲ਼ੀਆਾਂ ਹੁੱਥ-ਧੋਣ
ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ (ਰਸੰਕ) ਰਵੁੱਚ ਹਿ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਾਣ਼ੀ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ੇਪ੍ਿ ਟਾਵਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਣ।
•

•

ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਰਨਵਾਸ਼ੀਆਾਂ ਰਵੁੱਚ ਹੁੱਥਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼-ਸਥਿਾ ਿੁੱਖਣ ਸੰਬਧ਼ੀ ਉਤਸਾਹ ਪ੍ੈਦਾ ਕਿਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਾਂ
‘ਤੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨ਼ੀਟਾਈਜ਼ਿ ਿੁੱਖਣ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ (ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਲਾਬ਼ੀ,
ਗ਼ਸਲਖ਼ਾਨੇ, ਕਪ੍ੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ ਦਆਿ ਅਤੇ ਬਾਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਿਸਤੇ)।
ਗ਼ਸਲਖ਼ਾਰਨਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਉਰਚਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਪ੍ੋਸਟਿ ਲਗਾਓ।
Nyc.gov/health/coronavirus ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Posters and Flyers” (ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈੱ ਟ) ਲੁੱ ਭੋ,
ਰਜੁੱਥੇ ਤਹਾਨੰ “Wash Your Hands Poster for Adults” (ਬਾਲਗਾਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱਥ ਧੋਵੋ ਪ੍ੋਸਟਿ) ਕਈ
ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਰਮਲੇ ਗਾ।
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ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਿਾਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਲਾਬੀ, ਪਖਾਨੇ, ਜਾਾਂ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ
ਕਮਰਿਆਾਂ ਦੀ ਰਕੂੰਨੀ-ਰਕੂੰਨੀ ਦੇਿ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ
ਹਿ ਿੋਜ਼ ਿੋਗਾਣ ਨਾਸਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ ਵ਼ੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।
o ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਿਤ਼ੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਵਸਤਆਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਟਲ) ਅਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ
ਖੇਤਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਾਾਂਝੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਿਤ਼ੀਆਾਂ ਜਗਹਾਵਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪ੍ਖਾਨੇ, ਲਾਬ਼ੀ, ਰਲਫ਼ਟਾਾਂ, ਕਪ੍ੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ
ਕਮਿੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿੇ) ਦ਼ੀਆਾਂ ਵੁੱਧ ਛੋਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ
ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਡੇ, ਪ੍ੌੜ਼ੀਆਾਂ ਦ਼ੀ ਿੇਰਲੰ ਗ, ਰਲਫ਼ਟ ਦੇ ਬਟਨ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਬਟਨ, ਰਿਸੈਪ੍ਸਨ ਡੈਸਕ,

•

•

ਦਿਵਾਜ਼ੇ, “ਰਖੁੱਚੋ ਜਾਾਂ ਧੁੱਕ”ੋ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਪ੍ਲੇ ਟਾਾਂ, ਮੇਲਬਾਕਸ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਿਣ) ਨੰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਾਿ ਅਤੇ
ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਿਾਲ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ ਮਕਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।
ਰਸਟ਼ੀ ਅਤੇ NYS ਦ਼ੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਵੁੱਚ ਥਾਵਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ ਮਕਤ ਕਿਨ,
ਅਤੇ ਪ੍ੋਚੇ ਅਤੇ ਕਪ੍ਰੜਆਾਂ ਵਿਗ਼ੀਆਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਰਵੁੱਚ ਵਿਤ਼ੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਵਸਤਆਾਂ ਨੰ ਸੈਨ਼ੀਟਾਈਜ਼
ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹ਼ੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਲੌ ਗ ਦਾ ਇੁੱਕ ਨਮਨਾ ਹਾਸਲ
ਕਿਨ ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus ‘ਤੇ "General Guidance for Cleaning and
Disinfection for Non-Health Care Settings" (ਗੈਿ ਰਸਹਤ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਰਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ
ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ-ਮਕਤ ਕਿਨ ਸੰਬਧ
ੰ ਼ੀ ਸਧਾਿਨ ਸੇਧਾਾਂ) ਦੇਖੋ।
ਰਬਲਰਡੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱਥ ਖਾਸ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋ
ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 20 ਸਰਕੰਟ ਲਈ ਧੋਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣ਼ੀ ਦੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਘੁੱਟ-ੋ ਘੁੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਸੈਨ਼ੀਟਾਈਜ਼ਿ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

ਇੁੱਕ ਫੇਸ ਕਵਰਿੂੰਗ ਪਰਹਨੋ
ਕੀ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਿਜ-ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੁੱਕ ਕੇ ਿੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਿ ਰਬਲਰਡੰਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਇੁੱਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਜਾਾਂ ਹੋਿਾਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦ਼ੀ ਦਿ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਿੁੱਖ ਪ੍ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਆਪ੍ਣਾ ਮੰਹ ਢੁੱਕ ਕੇ ਿੁੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਦੁੱਸ ਕੋਲ ਹਿ ਸਮੇਂ ਮੰਹ ਢੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ਼ੀ
ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਕ ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਾਇਿੇ ਦੇ ਅੰਦਿ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਉਸਨੰ ਤਿੰਤ ਪ੍ਾ ਸਕਣ।
ਕੀ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਕਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਾਂ ਨੰ ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਰਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ੈਸਾ ਲਏ ਮੰਹ ਨੰ ਢੁੱਕਣ ਲਈ ਚ਼ੀਜ਼ਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ਼ੀਆਾਂ
ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ। ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਾਂ ਕੋਲ ਹਿ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਉਰਚਤ ਸਪ੍ਲਾਈ ਮੌਜਦ ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਕੋਈ ਮੰਹ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਾਉਣ ਦ਼ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੁੱਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ
ਾਂ
ਬਸਿਤੇ ਉਹ ਲੋ ੜ਼ੀਰਦਆਾਂ
ਰਮਆਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਖਿ਼ੀ ਉਤਿਦ਼ੀ ਹੋਵ।ੇ
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ਇੁੱਕ ਮਨਜ਼ਿਸ਼ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਇਹ ਮੰਹ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾਾਂ ਬਾਿੇ ਅਕਸਿ ਪ੍ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖ।ੋ
ਜੇਕਿ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਰਫਿ ਵੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਸ ਰਵੁੱਚ ਅਤੇ ਹੋਿਾਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਿੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੁੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਮੰਹ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚ਼ੀਜ਼ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ ਸਿ਼ੀਿਕ ਦਿ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੁੱਖਣ ਦਾ ਰਵਕਲਪ੍ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਿੇਕ
ਰਵਅਕਤ਼ੀ ਨੰ ਇਹਨਾਾਂ ਦੋਨਾਾਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਰਬਲਰਡੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ਜਦੋਂ ਵ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਇੁੱਕ ਦਜੇ
ਤੋਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦ਼ੀ ਦਿ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੁੱਖਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿ਼ੀਿਕ ਦਿ਼ੀ ਕਾਇਮ ਿੁੱਖ ਪ੍ਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ
ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ਮੰਹ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਾ ਲੈ ਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

ਸਧਾਿਨ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਓਪਿੇਸ਼ਨ
ਕੀ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰਸਸਟਮ COVID-19 ਦਾ ਸੂੰਚਾਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼
ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਿੁੱਰਖਅਤ ਿੁੱਖਣ ਲਈ ਮੇਿੇ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮੌਜਦਾ ਸਬਤ ਸ਼ੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਬਤ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੰਦਾ ਰਕ ਹਵਾ ਦ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਸਸਟਮ ਰਵੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ
ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਵਾ ਇਸ ਵਾਇਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਿ ਕਿ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਰਕ, ਏਅਿ ਕੰਡ਼ੀਸਰਨੰ ਗ ਯਰਨਟ ਦ਼ੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ, ਹਵਾ
ਦ਼ੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਡਕਟ ਜਾਾਂ ਪ੍ੰਰਖਆਾਂ (ਰਨੁੱ ਜ਼ੀ ਜਾਾਂ ਕਮਿੇ ਦੇ ਪ੍ੁੱਖ)ੇ ਰਵੁੱਚੋਂ ਰਨਕਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਵਾ ਦ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਿਫਤਾਿ
ਬੰਦਾਾਂ ਨੰ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਾਿ ਰਲਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਥਾਾਂ ਦੇ ਰਹਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰ ਰਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਰਦੁੱਤੇ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿੋ:
•

•
•
•

•
•

ਬਾਹਿ਼ੀ ਹਵਾ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਤ ਨੰ ਰਜੰਨਾਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਵਧਾਓ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਾਂ 100% ਤੁੱਕ (ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮ਼ੀ ਦੇ
ਰਨਯੰਤਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਹਲਾਾਂ ਹ਼ੀਰਟੰਗ, ਹਵਾ ਦ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਏਅਿ ਕੰਡ਼ੀਸਰਨੰ ਗ (HVAC) ਰਸਸਟਮ ਦ਼ੀਆਾਂ
ਸਮਿੁੱਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦ਼ੀ ਅਨਕਲਤਾ ਜਾਾਂਚੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹ਼ੀ ਬਾਹਿ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਦਿਨ਼ੀ ਹਵਾ ਦ਼ੀ ਗਣਵੁੱਤਾ ਦੇ
ਰਲਹਾਜ ਨਾਲ ਵ਼ੀ ਇਸਦ਼ੀ ਅਨਕਲਤਾ ਦ਼ੀ ਜਾਾਂਚ ਕਿੋ)।
ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ, ਭਿ਼ੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਜਗਹਾਵਾਾਂ ਰਵੁੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪ੍ਿਨ ਵਹਾਅ ਨੰ ਵਧਾਓ।
ਮੰਗ ਦਆਿਾ ਰਨਯੰਰਤਰਤ ਹਵਾ ਦ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ (DCV) ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਕੰਟਿੋਲਾਾਂ ਨੰ ਬੰਦ ਕਿੋ ਜੋ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਜਾਾਂ ਜਗਹਾ ਦੇ
ਭਿੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਿ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰ ਘਟਾ ਰਦੰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਸਮ ਦ਼ੀਆਾਂ ਸਰਥਤ਼ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਬਲਰਡੰਗ ਦ਼ੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦ਼ੀ
ਕਦਿਤ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰ ਵਿਤਣ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ (ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਰਖੜਕ਼ੀਆਾਂ ਨੰ ਖੋਲਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਕਿਨਾ ਸਿੁੱਰਖਅਤ ਹੋਵ)ੇ ।
ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਰਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੀਮਤ ਕ਼ੀਤੇ ਰਬਨਾਾਂ ਹਵਾ ਨੰ ਕੇਂਦਿ਼ੀ ਤੌਿ ਤੇ ਰਫਲਟਿ ਕਿਨ
ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਰਵੁੱਚ ਰਜੰਨਾਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਧਾਿ ਕਿੋ (MERV 13 ਜਾਾਂ 14)।
ਰਫਲਟਿ ਦੇ ਉਰਚਤ ਤਿ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱ ਗੇ ਹੋਣ ਨੰ ਸਰਨਸਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਫਲਟਿ ਹਾਊਰਸੰਗ ਅਤੇ ਿੈਕਾਾਂ ਦਾ
ਰਨਿ਼ੀਖਣ ਕਿੋ ਅਤੇ ਰਫਲਟਿ ਬਾਇਪ੍ਾਸ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿ਼ੀਕੇ ਲੁੱ ਭੋ।
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•

•

ਜਦੋਂ ਰਬਲਰਡੰਗ ਖਾਲ਼ੀ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਸਸਟਮ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ,
ਤਾਾਂਰਕ ਡਾਈਲ਼ੀਊਸਨ ਵੈਂਟ਼ੀਲੇ ਸਨ (ਪ੍ਰਦਰਸਤ ਅਤੇ ਗੰਦ਼ੀ ਹਵਾ ਨੰ ਬਾਹਿ ਕੁੱਢਣ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ) ਨੰ ਵਧਾਇਆ
ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਰਨਸਰਚਤ ਕਿੋ ਰਕ ਪ੍ਖਾਰਨਆਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੋਹਸਟ ਪ੍ੁੱਖੇ (ਰਨਕਾਸ਼ੀ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ੁੱਖ)ੇ ਕੰਮ ਕਿਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਕਾਿਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣ਼ੀ ਪ੍ਿ਼ੀ ਸਮਿੁੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਨ।

ਕੀ COVID-19 ਵਾਇਿਸ ਪਲਾਾਂ ਅਤੇ ਗਿਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੁੱਬਾਾਂ ਿਾਹੀ ਾਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੁੱਕ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ ਰਕ COVID-19 ਪ੍ਲਾਾਂ ਅਤੇ ਗਿਮ ਪ੍ਾਣ਼ੀ ਵਾਲੇ ਟੁੱਬਾਾਂ ਦੇ ਿਾਹ਼ੀ ਾਂ ਮਨੁੱ ਖਾਾਂ ਰਵੁੱਚ
ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਲਾਾਂ ਅਤੇ ਗਿਮ ਪ੍ਾਣ਼ੀ ਵਾਲੇ ਟੁੱਬਾਾਂ ਨੰ ਸਹ਼ੀ ਤਿ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਹ਼ੀ ਸਾਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ
ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਿੋਗਾਣ ਮਕਤ ਕਿਨਾ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕਲੋ ਿ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਰੋਮ਼ੀਨ ਨਾਲ) ਰਕਸੇ ਵ਼ੀ ਤਿ਼ੀਕੇ ਦੇ ਵਾਇਿਸ ਨੰ
ਹਟਾ ਜਾਾਂ ਅਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ COVID-19 ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਾਂਰਕ, ਜਦੋਂ COVID-19 ਇੁੱਕ ਦਸਿੇ ਤੋਂ ਸੰਚਾਿ ਿਾਹ਼ੀ ਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਦੋਂ ਰਨਵਾਸ਼ੀਆਾਂ ਨੰ ਹੁੱਥਾਾਂ ਦ਼ੀ ਅਿੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧ਼ੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿ਼ੀਿਕ ਦਿ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਉਰਚਤ
ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ ਨਾਸਕ ਤਿ਼ੀਰਕਆਾਂ ਦ਼ੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਾਂ ਦ਼ੀ ਰਨਯਮਬੁੱਧ ਸਫਾਈ ਕਿਵਾਉਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ
ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੁੱਚ ਅਕਸਿ ਛੋਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਆਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਰਧਆਨ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ (ਰਸਫਾਿਸਾਾਂ
ਲਈ nyc.gov/health/coronavirus ‘ਤੇ "General Guidance for Cleaning and Disinfection for NonHealth Care Settings" (ਗੈਿ ਰਸਹਤ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਰਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ-ਮਕਤ ਕਿਨ ਸੰਬੰਧ਼ੀ
ਸਧਾਿਨ ਸੇਧਾਾਂ) ਦੇਖੋ)।
ਕੀ ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੀਆਾਂ ਰ ਲੀਵਿੀਆਾਂ ਦੀ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖਾਣਾ, ਮਢਲੀਆਾਂ ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ) ਅੁੱਲਗ
ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਅੰਦਿ ਮੌਜਦ ਲੋ ਕਾਾਂ (ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸ਼ੀ) ਨੰ ਪ੍ੈਕੇਜ, ਡਾਕ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਾਂ ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਅੰਦਿ ਆਉਣ
ਜਾਾਂ ਬਾਹਿ ਜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿ਼ੀਿਕ ਦਿ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਡਾਕ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਅੰਦਿ
ਮੌਜਦ ਸਾਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਹੁੱਥਾਾਂ ਦ਼ੀ ਅਿੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਰਕਰਿਆਵਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਵੁੱਡ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਰਬਲਰਡੰਗ ਰਵੁੱਚ, ਰਜੁੱਥੇ ਪ੍ੈਕਜ
ੇ ਰਬਲਰਡੰਗ ਦ਼ੀ ਲਾਬ਼ੀ ਰਵੁੱਚ ਹ਼ੀ ਛੁੱਡ ਰਦੁੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਬਲਰਡੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ਰਨਵਾਸ਼ੀਆਾਂ ਦੇ
ਅਪ੍ਾਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਿ ਪ੍ੈਕੇਜਾਾਂ ਨੰ ਛੁੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।
ਕਝ ਰਡਲ਼ੀਵਿ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ, Uber Eats, FreshDirect ਅਤੇ Amazon) ਰਵੁੱਚ "ਰਵਸੇਸ ਰਹਦਾਇਤਾਾਂ" ਲਈ ਇੁੱਕ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਕਸਨ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਰਜੁੱਥੇ ਲੋ ਕ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤ਼ੀਆਾਂ ਦਾਖਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ, ਪ੍ੈਕੇਜ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਅੁੱਗੇ ਛੁੱਡੇ ਜਾਣ, ਜਾਾਂ ਕਾਲ ਕਿਕੇ ਜਾਾਂ ਰਲਖਤ਼ੀ ਸਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ੈਕੇਜਾਾਂ ਨੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਜ਼ੇ ਦੇ
ਬਾਹਿ ਛੁੱਰਡਆ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂਰਕ ਆਪ੍ਸ ਰਵੁੱਚ ਸੰਪ੍ਿਕ ਅਤੇ ਥਾਵਾਾਂ ਨੰ ਛੋਹਣਾ ਰਜੰਨਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਅੂੰਦਿ ਅੁੱਗ ਲੁੱ ਗਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਅਲਾਿਮ ਦੇ ਵੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਅੂੰਦਿ ਮੌਜਦ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?
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ਅੁੱਗ ਲੁੱ ਗਣ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਅਲਾਿਮ ਦੇ ਵੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਰਬਲਰਡੰਗ ਅੰਦਿ ਮੌਜਦ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਆਮ ਪ੍ਰੋਟਕ
ੋ ੋਲਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿਨ਼ੀ
ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੁੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਸਿੁੱਰਖਆ ਨੰ ਨਜ਼ਿਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ। ਅੁੱਗ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਅਤੇ
ਰਬਲਰਡੰਗ ਦੇ ਕੋਡਾਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿਨਾ ਜਾਿ਼ੀ ਿੁੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੁੱਗ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਦਿਵਾਰਜਆਾਂ ਨੰ ਇੁੱਕ ਦਮ
ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ। ਅਰਜਹ਼ੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਬਲਰਡੰਗ ਅੰਦਿ ਮੌਜਦ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਰਬਲਰਡੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਿ
ਰਨਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਘੁੱਟ-ੋ ਘੁੱਟ 6 ਫਟ
ੁੱ ਦ਼ੀ ਦਿ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੁੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿੋ।
ਜੇਕਿ ਰਕਸੀ ਖਾਸ ਯਰਨਟ ਰਵੁੱਚ ਮਿੂੰਮਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਾਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਜਾਾਂ ਆਮ ਸਾਾਂਭ
ਸੂੰਭਾਲ), ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੰਮ ਦੇ ਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਬਲਰਡੰਗ ਅੰਦਿ ਮੌਜਦ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਸਧਾਿਨ ਬਚਾਅ ਕਿਵਾਈਆਾਂ ਨੰ ਕਿਨਾ ਜਾਿ਼ੀ ਿੁੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ,
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹੁੱਥਾਾਂ ਦ਼ੀ ਅਿੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿ਼ੀਿਕ ਦਿ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿੁੱਖਣਾ। ਰਬਲਰਡੰਗ ਅੰਦਿ ਮੌਜਦ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ
ਅਤੇ ਕਿਮਚਾਿ਼ੀਆਾਂ ਨੰ ਮੰਹ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਾਉਣ ਬਾਿੇ ਵ਼ੀ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਿਜ
ਖੇਤਿ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ ਮਕਤ ਕਿੋ (ਥਾਵਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ ਮਕਤ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਿ਼ੀ ਲਈ
nyc.gov/health/coronavirus ‘ਤੇ "General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health
Care Settings" (ਗੈਿ ਰਸਹਤ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਰਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਿੋਗਾਣ-ਮਕਤ ਕਿਨ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਸਧਾਿਨ
ਸੇਧਾਾਂ) ਦੇਖੋ।
ਰਬਲਰ ੂੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੂੰਪਤੀ ਪਰਬੂੰਧਕ ਹੋਿ ਰਕਹੜੇ ਤਿੀਰਕਆਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਦੀ
ਰਸਹਤਮੂੰਦ ਿਰਹਣ ਅਤੇ ਵਖਿੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜੇ ਰਬਲਰਡੰਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਰਨਵਾਸ਼ੀਆਾਂ ਨੰ ਫ਼ੋਨ ਕਿਕੇ ਜਾਾਂ ਰਲਖਤ਼ੀ ਸਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ
(ਰਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਨਹ਼ੀ)ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪ੍ੁੱਛਣ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ, ਜੋ ਰਨਵਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਿਕ ਰਵੁੱਚ
ਾਂ ੇ ਹਨ।
ਿਚ਼ੀ ਰਦਖਾਉਦ
ਵਧੇਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ:
• ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦ਼ੀ ਜ਼ਿਿਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ NYC Health + Hospitals (NYC ਹੈਲਥ +
ਹੌਸਰਪ੍ਟਲਸ), ਇਮ਼ੀਗਰੇਸਨ ਦ਼ੀ ਸਰਥਤ਼ੀ, ਬ਼ੀਮੇ ਦ਼ੀ ਸਰਥਤ਼ੀ ਜਾਾਂ ਭਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦ਼ੀ ਸਮਿੁੱਥਾ ਦ਼ੀ ਪ੍ਿਵਾਹ ਕ਼ੀਤੇ
ਰਬਨਾਾਂ, ਰਨਊ ਯਾਿਕ ਦੇ ਸਭ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ। 844-692-4692 ਜਾਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ।
• ਕੋਈ ਟੈਸਰਟੰਗ ਸਾਈਟ ਲੁੱ ਭਣ ਲਈ, nyc.gov/covidtest ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਾਂ 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ।
ਸਰਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਰਸਫਾਿਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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