6 ਮਈ, 2020
ਿਪਆਰੀ ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਿਬਜ਼ਨਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ,
ਿਜਵ� ਿਕ ਯੂ ਬਾ-ਸੂ ਟਰ ਖੇਤਰ “ਘਰ ਿਵਚ ਰਹੋ ਦਾ ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ” ਅਤੇ “ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ” ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਮ� ਿਪਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ 4
ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੀ
ਂ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀ ਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਟੀਮ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿਦਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੋਨੇ ਛੱ ਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀ ਂ
ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵਚ ਦੋਵ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ
ਪਿਹਨਣਾ ਦੇ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮ� ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੁਝ ਗ�ਾਹਕ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾਅ' ਤੇ ਲੱ ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰਦ।ੇ
ਇਹ ਸੁੱਰਿਖਆਵਾਂ ਯੁ ਬਾ-ਸੂ ਟਰ ਕੰਪਲ� ਸ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਿਵਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਲੋ ੜਾਂ ਸਤਹ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਸਫਾਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀ ਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਟੀਮ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਹਨ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਚੱਲ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਿਂ ਦਆਂ
ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਯੂ ਬਾ-ਸੂ ਟਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਖੋਲ�ਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕੰਗ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਪ�ਤੀਿਕ� ਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ COVIDCompliance@co.yuba.ca.us 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ (530) 749-5648' ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://bit.ly/2L5LJQu.
ਂ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਿਵਚ ਤੁ ਰੰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ
ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮ� ਇਨ�ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,

ਡਾ ਫੁਆਂਗ ਲੂ , ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ

