ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਕਰਵ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ, ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੁ ਬਾ-ਸਟਰ
ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਫੁਆਂਗ ਲੂ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖਤ "ਘਰ ਰੁਕਣ" ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 6 ਅਪ�ੈਲ, 2020, 11:59 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਲੂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ “ਸਟੇਅ ਹੋਮ ਆਰਡਰ” ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਬਿਲਕ
ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਐਂਜਲ ਤ� ਰਾਜਿਵਆਪੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਰੀ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਜਨਤਕ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਦ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਂ ੀ ਦੀ
ਜਦ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਹੈ-ਕਿਮਊਟ
ਿਸਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਹੈ- ਪਰ ਕੁਝ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਯਤਨਾਂ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਡਾ. ਲੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਿਕ ਲੋ ਕਾਂ
ਡਾ: ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਦ
ਂ ੀਆ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਖੇਤਰ ਿਵਚ
ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦ
ਇਸ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ' ਤੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯੁ ਬਾ-ਸਟਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਦੋ ਿਵਕਲਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਈਟਾਂ (ਯੁ ਬਾ ਿਸਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਰਵਰ
ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਿਵਖੇ ਸਟੇਿਜੰਗ ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਗੰਭੀਰ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਟੈਸਿਟੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟ
ਂ ੀਆਂ ਖੇਤਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਿਕੱਟਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ; ਅਤੇ ਦੋਵ� ਕਾਉਟ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਲੋ ੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵ।ੇ
ਸਥਾਨਕ ਆਰਡਰ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਤ� ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਗਰੁਪ
ੱ ਬਣਾ ਕੇ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ
'ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ, ਵਾਹਨ ਿਵਕਰੀ ਲਾਟ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਬਕਯੂ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਿਵਆਪਕ ਸੂਚੀ ਲਈ,ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।

ਂ ੀਜ ਇਹਨਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਯੁ ਬਾ ਅਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਟ
ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ-ਿਜਹੜਾ ਿਸਰਫ
ਚਾਰ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਿਮਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ- ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਜੰਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਨ�ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉ ੰਨੀ ਂ ਜਲਦੀ
ਿਜੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਂ ੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਆਪ�ੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ, ਿਵਭਾਗ ਆਪ�ੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁ ਬਾ-ਸੂਟਰ ਕਿਮਊਟ
ਿਹੱਿਸਆ ਤ� ਸਬਕ ਲ� ਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, BePreparedYuba.org ਜਾਂ BePreparedSutter.org ਵੇਖ।ੋ ਬਾਈ
ਂ ੀ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ
ਕਾਉਟ
ਹਨ ਿਜਸਦਾ ਨੰਬਰ 749-7700 ਹੈ।

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸ਼ੈਿਰਫਾਂ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ�ਿਸੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਇਹ ਆਰਡਰ 6 ਅਪ�ੈਲ, 2020 ਨੂੰ , ਸਵੇਰੇ 11:59 ਵਜੇ ਤ�. 3 ਮਈ ਤੱਕ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਪਛਲੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,
ਆਰਡਰ:
• ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਸਰਫ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਘਰ ਤ� ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਟੋ ਿਰਪੇਅਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਟੋ ਦੀ
ਿਵਕਰੀ ਿਸਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿਡਲਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲ� ਡਸਕੇਪਰਾਂ, ਗਾਰਡਨਰਜ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਨ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਨਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ,
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ; ਇਕੋ ਮਾਲੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਂ ਾ ਹੈ।
• ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਵਜ� ਹਟਾਉਦ
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।
• ਿਕਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨ�ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਵਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਹੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਿਸਰਫ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਮਸ਼ਰਤ ਪ�ਚਨ
ੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰ ਜੋ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ) ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟ�ਾਂਿਜਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ
ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ�ੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
• ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਹਰੀ ਿਜੰਮ ਉਪਕਰਣ, ਿਪਕਿਨਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੁੱਿਤਆਂ
ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਬਕਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 10 ਜਾਂ ਘੱਟ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਨਵਾਸ ਤ� ਦੂਜੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਸਰਫ
ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱ ਭਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ” ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੰਦਕ
ੂ ਸਟੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨੱ ਜੀ ਸਟੋਰੇਜ (ਿਮੰਨੀ ਸਟੋਰਜ
ੇ ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।

• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਿਵੰਗ ਸਰਿਵਸੀਸ ਜੋ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ।
• ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ COVID-19
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕਣ, ਘਟਾਉਣ, ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ-ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ�ਬਧ
ੰ ਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ; ਪਨਾਹ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ; ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ;
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਲਈ; ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਨਵਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿਵਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ COVID-19 ਤ� ਬਚਾਇਆ ਜਾ
ਸਕੇ।
• ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਜੋ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਕਰਾਏ
ਸਮੇਤ, ਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ,ਂ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ, ਐਸਕ�ੋ ਏਜੰਟ, ਨੋਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਸਰਫ ਵਰਿਚਊਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇ
ਵਰਚੁਅਲ ਵੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਇਕ ਸਮ� ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤ� ਘੱਟ ਿਵਜ਼ਟਰਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਘਰ ਜਾ
ਇਕਾਈ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਯੂ ਿਨਟ ਿਦਖਾਉਣ
ਵਾਲਾ (ਿਸਵਾਏ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜਦ� ਕਾਬਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ
ਿਨਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ) ।

