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ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਨੂੰ ਸੀਡੀਪੀਐਚ ਤ� ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ
ਂ ੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਡਾ. ਿਫਆਂਗ ਲੂ
ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆ ਅੜਚਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਤ� ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਨੂੰ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾ.ਲੂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਸ ਨੂੰ "ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ" ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ
ਿਵਚ ਯੁ ਬਾ-ਸਟਰ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਕੋਿਵਡ -19 ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀਆਂ
ਸਥਾਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾ.
ਂ ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ
ਸੋਨੀਆ ਏਂਜਲ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਲੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮ� ਇਨ�ਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਿਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ.ਏਂਜਲ ਦੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ”।
“ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਜੋ
ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ”।
ਂ ੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਹੋਈ। ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮ� ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਲ ਅਤੇ ਨਹੁੰ
ਸੈਲੂਨ, ਟੈਟ ੂ ਪਾਰਲਰ, ਿਜੰਮ, ਬਾਰ, ਿਫਲਮ ਥੀਏਟਰ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ, ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ, ਪਬਿਲਕ ਪੂਲ ਅਤੇ
ਧਾਰਿਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਜਗ�ਾ-ਜਗ�ਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਨ-ਇਨ ਰੈਸਟੋਰ�ਟਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਿਨੱ ਜੀ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮ� ਡਾ ਲੂ ਦੇ 4 ਮਈ ਦੇ ਿਸਹਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਂ ੀਆ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੈ। ਡਾ ਲੂ ਦਾ 4 ਮਈ ਦਾ ਿਸਹਤ ਆਰਡਰ ਿਜਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ
ਗੁ ਆਂਢੀ ਕਾਉਟ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ
ਂ ੇ।
ਲਈ ਿਨਜੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮ� ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰ ਿਵਿਗਆਨ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
“ਮੇਰਾ ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਿਕਵ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਹਾਲਾਂਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ
ਂ ੇ ਹੋ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸ�ਸ ਜਾਂ
ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ,”ਡਾ ਲੂੰ ਨੇ ਿਕਹਾ। "ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਦ
ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।"

ਂ ੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵ� ਕਾਉਟ
ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ, ਜੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਐਚ ਨੂੰ ਸ�ਪੇ ਗਏ
ਸਨ।
"ਅਸੀ ਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲੋ ਕ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਡਾ . ਲੂੰ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਉਹ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ
ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ' ਤੇ ਘਰ ਰਿਹ
ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੋਧੇ ਪ�ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਟੈਚਮ�ਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
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