ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਕਰਵ ਨੂੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ, ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨੂੂੰ 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 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020, 11:59 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਲੂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੂੰ “ਸਟੇਅ ਹੋਮ ਆਰਡਰ” ਦਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਬਵਲਕ
ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਐਂਜਲ ਤੋਂ ਰਾਜਵਵਆਪ੍ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵਦਨ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਜਾਰੀ
ਂ ਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਜਨਤਕ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ ਲਗਾਉਦ
ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਾਈ ਹੈ।
ਂ ੀ ਦੀ
ਜਦੋਂ ਵਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਲਆ ਹੈ-ਕਮਮਊਟ
ਮਸਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਮਜੂੰਦਗੀ ਦੇ ਕੂੰਮਾਂ ਨੂੂੰ ਰੋਮਕਆ ਹੈ- ਪਰ ਕ਼ੁਝ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੂੰ
ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਨੂੂੰ ਜੋਖਮ ਵਵੱਚ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਯਤਨਾਂ ਵਵਚ ਵਸੱਵਖਆ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪ੍ਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਡਾ. ਲੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆ ਨੂੂੰ ਜਰੂਰਤ
ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਂ ਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੂੰਦੀਆ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ ਜੋ ਮਕ ਲੋ ਕਾਂ
ਡਾ: ਲੂ ਨੇ ਵਕਹਾ, “ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਦ
ਂ ੀਆ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਸੂੰਕਟ ਖੇਤਰ ਵਵਚ
ਵਵਚਕਾਰ ਆਪ੍ਸ ਵਵੱਚ ਸੂੰਚਾਰ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਦ
ਇਸ ਸਵਥਤੀ 'ਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਸ' ਤੇ ਇਹ ਉਪ੍ਲਬਧ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਛਾੜ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯੁ ਬਾ-ਸਟਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੂੰਤ ਵਵੱਚ, ਦੋ ਵਵਕਲਪ੍ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਈਟਾਂ (ਯੁ ਬਾ ਵਸਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਰਵਰ
ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ) ਵਵਖੇ ਸਟੇਵਜੂੰਗ ਸਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਗੂੰਭੀਰ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਵਆਪ੍ਕ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟ
ਂ ੀਆਂ ਖੇਤਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੂੰਸਿਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਵਕੱਟਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੋਮਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ; ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਉਟ
ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਲੋ ੜਵੂੰਦਾਂ ਨੂੂੰ ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼
ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਹੋਵ।ੇ
ਸਥਾਨਕ ਆਰਡਰ, ਵਨਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਵਿੱਚ ਗਰ਼ੁਪ
ਿੱ ਬਣਾ ਕੇ ਵਕਸ਼ਤੀਆਂ
'ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ, ਵਾਹਨ ਵਵਕਰੀ ਲਾਟ, ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵਬਕਯੂ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਵਆਪ੍ਕ ਸੂਚੀ ਲਈ,ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।

ਂ ੀਜ ਇਹਨਾਂ ਮਨਰਦੇਸਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਚੂੰਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ
ਯੁ ਬਾ ਅਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਟ
ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ-ਵਜਹੜਾ ਵਸਰਫ
ਚਾਰ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ- ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਵਕ ਵਜੂੰਨੇ ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਨ੍ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉ ੂੰਨੀ ਂ ਜਲਦੀ
ਵਜੂੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਂ ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਵਵਭਾਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਂ ੀ ਨੂੂੰ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸੂੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁ ਬਾ-ਸੂਟਰ ਕਮਮਊਟ
ਮਹਿੱਮਸਆ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਗੂੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਮਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, BePreparedYuba.org ਜਾਂ BePreparedSutter.org ਵੇਖ।ੋ ਬਾਈ
ਂ ੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ
ਕਾਉਟ
ਹਨ ਮਜਸਦਾ ਨੂੰਬਰ 749-7700 ਹੈ।

ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਂ
ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸ਼ੈਵਰਫਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸੋਸਲ ਮਡਸਟੈਂਮਸੂੰਗ ਦੀਆਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵ,ੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
ਇਹ ਆਰਡਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੂੰ , ਸਵੇਰੇ 11:59 ਵਜੇ ਤੋਂ. 3 ਮਈ ਤੱਕ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ
ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਵਪ੍ਛਲੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,
ਆਰਡਰ:
 ਹੁਣ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਨੂੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਸਰਫ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮਡਊਟੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਟੋ ਵਰਪ੍ੇਅਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੇ ਕੂੰਮ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਆਟੋ ਦੀ
ਵਵਕਰੀ ਵਸਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮਡਲਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ੍ਰਾਂ, ਗਾਰਡਨਰ਼ਿ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਼ਿਰੂਰੀ
ਹਨ, ਪ੍ਰ ਵਸਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਨਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸੂੰਚਾਲਨ ਨੂੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ,
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ; ਇਕੋ ਮਾਲੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਕਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਹੱਸੇ ਤੇ ਕੂੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਂ ਾ ਹੈ।
 ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਨੂੂੰ ਇਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਦ
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੂੰਸਕਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਇਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।
 ਵਕਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੂੰ ਼ਿਰੂਰੀ ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਨ੍ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਵਚ ਗੈਰ-਼ਿਰੂਰੀ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਼ਿਰੂਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਮਜਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੂੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੂੰ ਵਸਰਫ
਼ਿਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹੱਵਸਆਂ ਤਕ ਸੀਮਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਮਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਚਨ
ੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਼ਿਰੂਰੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-਼ਿਰੂਰੀ
ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦਾ ਭੂੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰ ਜੋ
ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਨੂੂੰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ) ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਲੋ ਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਵਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਰਫ ਼ਿਰੂਰੀ ਕੂੰਮਾਂ
ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਭੀੜ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਾਰਕਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਨੂੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ।
 ਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਹਰੀ ਵਜੂੰਮ ਉਪ੍ਕਰਣ, ਵਪ੍ਕਵਨਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਕ਼ੁਿੱਮਤਆਂ
ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵਬਕਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਰਦੇਸ ਹੈ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਜਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀ ਵਜਸ ਵਵਚ ਸਾ਼ਿੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੂੰਡ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਵਸਰਫ ਇਕੋ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਜਾਂ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੂੰਸਕਾਰ ਲਈ 10 ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ
ਹੈ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਵਨਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਵਸਰਫ
ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ
ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਪ੍ਨਾਹ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਲੱ ਭਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ “ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ” ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਼ਿਰੂਰੀ
ਗਤੀਵਵਧੀ ਹੈ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬੂੰਦਕ
ੂ ਸਟੋਰ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਨੱ ਜੀ ਸਟੋਰੇਜ (ਮਮੂੰਨੀ ਸਟੋਰਜ
ੇ ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।

 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮ਼ੁਮਵੂੰਗ ਸਰਮਵਸੀਸ ਜੋ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਵਦੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਼ਿਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ।
 ਇਹ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੂੰ COVID-19
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕਣ, ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਤੀਵਕਰਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪ੍ਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ-ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬਧ
ੂੰ ਾਂ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਲਈ; ਪ੍ਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ; ਘਰੇਲੂ ਵਹੂੰਸਾ ਜਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ;
ਬਿੱਮਚਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਲਈ; ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਵਨਵਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ
ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਵਜਆਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਭਾਵਵਤ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ
ਸਕੇ।
 ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵਕਰਾਏ
ਸਮੇਤ, ਲੀ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਵਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ,ਂ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੂੰਟ, ਐਸਕਰੋ ਏਜੂੰਟ, ਨੋਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਰਲੇ ਖ ਕੂੰਪ੍ਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਸਰਫ ਵਰਮਚਊਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਜੇ
ਵਰਚੁਅਲ ਵੇਖਣਾ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਮਵਜ਼ਟਰਾਂ ਜੋ ਇਿੱਕੋ ਘਰ ਜਾ
ਇਕਾਈ ਮਵਚ ਰਮਹੂੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮਵਅਕਤੀ ਯੂ ਮਨਟ ਮਦਖਾਉਣ
ਵਾਲਾ (ਵਸਵਾਏ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਬ਼ਿ ਅਜੇ ਵੀ
ਵਨਵਾਸ ਵਵੱਚ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ) ।

