6 ਅਪ�ੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਦੇ ਸਟੇਅ ਐਟ ਹੋਮ (ਘਰ ਰਹੋ)ਆਰਡਰ ਦਾ
ਸੰਖੇਪ।
18 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ , ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਰਾਹੀ ਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ,ਯਾਤਰਾ
ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਅਸੀ ਉਸ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਪਨਾਹ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਿਨਰਦੇਸ਼” ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਪ�ਾਇਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਦੀ ਥਾਂ ਲ� ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਦ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਦ� ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?
ਂ ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ
6 ਅਪ�ੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤ�, ਸਟਰ ਅਤੇ ਯੁ ਬਾ ਕਾਉਟ
ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ
ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਰਡਰ ਿਕਉ ਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ਂ ੀਜ਼, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ
ਕੋਵੀਡ -19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸੰਕਟ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਉਟ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਪ�ਾਚੀਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਰਹਾ ਹੈ (“ਕਰਵ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨਾ”),ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ�ਾਂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰ ਮੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਆਰਡਰ (6 ਅਪ�ੈਲ, 2020)ਿਵਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੁ ਬਾ-ਸਟਰ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪ�ਾਇਰ
ਸ਼ੈਲਟਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋ ਿਕਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ?
ਂ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਟੇਅ ਐਟ ਹੋਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 3 ਮਈ, 2020, 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਦਾ

ਆਰਡਰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੇਠ
ਿਲਖੀਆ ਹਨ:
1. ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ । ਜਦ ਤੱਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ
'ਤੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਂ ੀਜ਼ ਿਵਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ�
2. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਾਉਟ
ਘੱਟ ਬੇਿਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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3. ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਤਹ ਵਾਲੇ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਕੁ ੱਿਤਆ ਦੀਆ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਨਤਕ
ਿਪਕਿਨਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਵਰਿਜਤ ਹੈ।
4. ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਪੂਲ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਟੱਚ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਦੀ ਵਰਤ� ਵਰਿਜਤ ਹੈ। ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਫਿਰੱਬੀਜ਼,
ਬਾਸਕਟਬਾਲਾਂ, ਬੇਸਬਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਗ�ਦਾਂ, ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਿਸਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6. ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘਰਾਂ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਛੂ ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਿਨਰਮਾਣ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਵ� ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁ ਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਡਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪ�ਮੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲ
ੱ ੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ, ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਇਕਾਈ
ਜੋ ਜਗ�ਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਪ�ਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ
ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਂ ੀ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ
2. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਉਟ
ਉਦਯੋਗ-ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
3. ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਤ� ਛੋ ਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4. ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਦਲਨਾ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ।
5. ਲ� ਡਸਕੇਪਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਸਰਫ ਸਵੱਛਤਾ, ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ, ਜਾਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ ਜਾਂ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, "ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਖੇਪ" ਵੇਖੋ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਸੰਖੇਪ - 6 ਅਪ�ੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਟੇਅ ਐਟ ਹੋਮ (ਘਰ ਰਹੋ)
ਮ� ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਂ ਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ
ਇਹ ਆਰਡਰ ਿਪਛਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਿਵੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧਾਉਦ
ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਸੂ ਚੀ
ਹੈ। ਅਿਤਿਰਕਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਵੇਖ:ੋ
ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ:
•

ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਂ ਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ।
ਵਧਾਉਦ

•

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ(ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟ�ਿਸੰਗ)ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਇਨ�ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਛੇ -ਫੁੱਟ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ - ਿਜਵ� ਿਕ ਜਦ� ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ।

•

ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ�
ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵਚ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੂਵ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਪਨਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਰਿਹਣ ਯੋਗ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਟਰ-ਯੁ ਬਾ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੂ .
ਐੱਸ ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਿਡਸੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ, 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ
ਕੁਆਰਨਟਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ ਅਧੀਨ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼
ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ:
 ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵਚ 10 ਤ� ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਂ
ਹਨ।
 ਮੌਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ।
 ਪਨਾਹ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ।
 ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ।
 ਮਾਿਪਆ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਯਾਤਰਾ।
 ਦੂਸਿਰਆ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸ
ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ।
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ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ:
•

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਨਵਾਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ।

•

ਬਲੱ ਡ ਬ�ਕ ਅਤੇ ਬਲੱ ਡ ਡ�ਾਈਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਲੱ ਡ ਬ�ਕਾਂ ਜਾਂ ਬਲੱ ਡ ਡਰਾਈਵ
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ:
•

ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਪਾਰਕ, ਨਦੀ, ਝੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਸ
ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ�ਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਰਿਕੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ
ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ ਉੱਚ-ਛੋ ਹ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

•

ਇਸ ਿਵੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਿਪਕਿਨਕ ਅਤੇ ਬਾਰਿਬਕਯੂ ਖੇਤਰ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਾਂ ਟੈਿਨਸ ਕੋਰਟ, ਸਕੇਟ
ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਿਜੰਮ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ:
•

ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ:
 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀ
ਨੌਕਰੀ ਘਰ ਤ� ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਜੋੜ:
 ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਜੋ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ
ਏਜੰਟ, ਐਸਕ�ੋ ਏਜੰਟ, ਨੋ ਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ-ਘਰ ਪ�ਦਾਤਾ, ਮੁਰਦਾ ਘਰ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ।
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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱ ਭਣ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ।
 ਮੂਿਵੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੂਵਸ ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਆਿਗਆ ਹੈ
ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦੀਆ ਹਨ ।
 ਿਨਜੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ।
 ਗਨ ਸਟੋਰ ।
•

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ:
 ਆਰਬਿਰਸਟ, ਲ� ਡਸਕੇਪਰ, ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਹਨ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
 ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਟੋ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਆਟੋ-ਿਰਪੇਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਆਟੋ ਡੀਲਰਿਸ਼ਪ
ਿਸਰਫ ਆਟੋ-ਸਪਲਾਈ, ਆਟੋ-ਿਰਪੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਾਂ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ
 ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਉਨ�ਾਂ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬਸਾਈਡ ਿਪਕਅਪ ਜਾਂ ਆਨਸਾਈਟ
ਸਾਈਟ ਿਵਕਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਵਰਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਚਾਇਲਡਕੇਅਰ ਫ਼ੈਸੀਲੀਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਿਡਪ�ਡ�ਟਸ ਨੂੰ
ਚਾਇਲਡਕੇਅਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਾਰਡਰ ਿਵਚ ਛੋ ਟ ਹੈ, ਿਜਵ� ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਅਤੇ
ਠੇ ਕੇਦਾਰ।

•

ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ:

 ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂ ਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਿਨਵਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਿਵਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਡਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਂ
ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਪਛਲੇ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਕਾਰਜ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:
•
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ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ:
•

ਿਨਰਮਾਣ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ:
 ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ।
 ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪ�ਾਜੈਕਟ।
 ਨਵ� ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।
 ਪਬਿਲਕ ਵਰਕਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ�ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਜ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
 ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਪਰ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਮੋਟਲਸ ਨਹੀ।ਂ
 ਉਹ ਿਨਰਮਾਣ ਜੋ ਸਾਈਟ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤਾ
ਲਈ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 ਿਨਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਕ
ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ, ਸਵੱਛ, ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ
ਿਵਚ ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ:
•

ਆਰਡਰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ-ਫੁੱਟ ਸਮਾਿਜਕ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ;
 ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ ਜਾਂ
ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ।
 ਿਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਫੈਬਿਰਕ ਨਾਲ ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਛੱ ਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਜਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਤਾਂ, ਆਪਣੀ
ਆਸਤੀਨ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀ ਿਵਚ ਖੰਘਣਾ ਜਾਂ ਿਛੱ ਕਣਾ (ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵਚ ਨਹੀ);ਂ ਅਤੇ
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 ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਖੰਘ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ
ਗੱਲਬਾਤ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
•

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ ਇਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ
ਮ�ਬਰਾਂ ਿਵਚਕਾਰ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਆਿਗਆ
ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ। ਅਪਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਿਜਥੇ ਸਖਤ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਅਸੰਭਵ ਜਾਂ ਅਟੱਲ
ਹੈ, ਿਜਵ�:
 ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮ� (ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ);
 ਜਦ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਡਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਲਈ
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
 ਆਵਾਜਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਦ� ਸਖਤੀ ਨਾਲ
ਪਾਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ:
•

ਆਰਡਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇ,
ਸਜਾ ਯੋਗ ਹੈ।
 ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਡੀਨ�ਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ
ਹੈ।
 ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਰਡੀਨ�ਸ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਪਰਿਮਟ ਨੂੰ ਿਖੱਚਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਸਮੇਤ।
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