ਮਈ 13, 2020
ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ / ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ
ਂ
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਫੇਜ਼-ਇਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ?
ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਿਵਭਾਗ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਹ ਕੀਤੇ,ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ "ਘਰ ਰਹੋ" ਦੇ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਿਵੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਿਥਰਤਾ,
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਉਟ
ਪੜਾਅ 1 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬੇਘਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਣ
ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ "ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਿਥਰਤਾ" ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ�ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਪ�ਿਤਿਕ� ਆ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਲਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰਟ
� ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਾਂਗ?ੇ
ਡਾਈਨ-ਇਨ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਲੇ ਟ ਸਟੇਜ 2 ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਡਾਇਨ-ਇਨ ਰੈਸਟੋਰਟ
� ਸ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਸਹੀ ਸੋਧ
ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ
ਦੁਪਿਹਰ ਤ�, ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ https://bit.ly/2LrNiYV,
ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ�ੋਟਕ
ੋ ੋਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ https://bit.ly/2LlXZMO

ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਲਾਂ
ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਸੈਲੂਨ, ਟੈਟ ੂ ਪਾਰਲਰ, ਿਜੰਮ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਂ ੀ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਡਾ. ਲੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ
ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਨਹੀ ਲੈ ਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਰਡਰ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਹੈ-- ਇਹ
ਉਦਯੋਗ, ਜੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਪੜ�ਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ�ਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ?
ਸਟੇਟ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮ� ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਾਰ, ਵਾਈਨਰੀ, ਿਫਲਮ
ਥੀਏਟਰ, ਜੂਆ, ਇਨਡੋ ਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਿਚੜੀਆਘਰ, ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਤਲਾਬ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਧਾਰਿਮਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਈਟ ਕਲੱ ਬ, ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਸੂ ਚੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ
https://bit.ly/3fM66QI.
ਸਟੇਟ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂ ਿਲੰ ਗ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂ ਬਾ-ਸੂ ਟਰ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸਕੂ ਿਲੰ ਗ ਦੁਬਾਰਾ ਿਕਉ ਂ ਨਹੀ ਂ ਖੁੱਲ�ੇਗਾ?
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲੀ ਪੜ�ਾਈ ਿਵੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕੰਨੀ ਨੇ ਿੜਓ ਂ ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਸਮ�
ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਂ ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁ ਰਆ
ਸਕੂਿਲੰ ਗ ਨੂੰ ਯੁ ਬਾ-ਸੂਟਰ, ਜਾਂ ਗੁ ਆਂਢੀ ਕਾਉਟ
ੂ ਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀ ਂ ਪੜਾਅ 3 ਤੇ ਕਦ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਪੜਾਅ ਤਿਹਤ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ�ਣਗੇ?
ਇਹ,ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਂ ੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਕੋਪ ਨੂੰ ਟ�ੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਤਿਹਤ, ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ , ਿਵਸ਼ਾਲ ਇਕੱਿਠਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ,
ਹਾਲਾਂਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ, ਧਾਰਿਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਨੱ ਜੀ ਅਤੇ
ਪ�ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ - ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਅਖਾੜੇ ਪੜਾਅ 4 ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ (ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ�
ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਉਟੀ
ਬਾਅਦ) ਿਵੱਚ 1 ਕੌਵੀਡ -19 ਕੇਸ ਪ�ਤੀ 10,000 ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ
ਕੋਿਵਡ -19 ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
8 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰ ਕਾਉਟੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ 10,000 ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਕੁਲ
ੱ 0.30 ਨਵ� ਕੋਿਵਡ -19, ਅਤੇ ਯੂ ਬਾ
ਕਾਉਟੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ 10,000 ਵਸਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ 0.51 ਨਵ� ਕੋਿਵਡ -19 ਕੇਸ ਹਨ।
ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਯੁ ਬਾ-ਸਟਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਿਕਸ ਤਰ�ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਜਦ� ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਿਵਚ, ਸਟੇਟ ਦੀਆ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ, ਸੀਮਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਿਕੱਟਾਂ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਕ� ੀਿਨੰ ਗ
ਬਹੁਤ ਪ�ਮੁੱਖ ਸੀ।
ਿਖੱਤੇ ਦੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ
ਸਮਰੱਥਾ ਪ�ਤੀ ਿਦਨ 471- ਜਾਂ ਪ�ਤੀ 2.6 ਟੈਸਟ ਪ�ਤੀ 1,000 ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ - ਸਟੇਟ ਅਨੁ ਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਪ�ਤੀ 1000
ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਹੈ ।
ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਓਪਟਮਸਰਵ ਸਾਈਟ, ਜੋ ਿਕ ਯੁ ਬਾ ਿਸਟੀ ਿਵਚ 4 ਮਈ, 2020 ਿਵਚ ਖੁੱਿਲ� ਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਕੀ ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਟ�ੈਸਰ ਹਨ? ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਹਨ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ COVid-19 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇ ਿੜਓ ਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ, ਅਤੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਮਆਦ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਨੇ ੜਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ।

ਂ ੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਕੋਲ 8 ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਰ ਅਤੇ 3 ਸੰਪਰਕ
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹਨ। ਅਿਤਿਰਕਤ 16 ਟਰੇਸਰ ਅਤੇ 3 ਸੰਪਰਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ
ਅਸੀ ਂ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ 24 ਸੰਪਰਕ ਟ�ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 6 ਸੰਪਰਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਮਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਂ ੀ ਦੀ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਸੰਪਰਕ ਸਟਾਫ ਹਰੇਕ 100,000 ਲਈ ਹਨ; ਸਟੇਟ ਅਨੁ ਸਾਰ 100,000 ਕਾਉਟ
ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਂ ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਟ
ਂ ੀ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ
ਦੋਵ� ਕਾਉਟ
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10-15 ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਂ
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੁ ਬਾ ਅਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਟੀਆਂ
ਨੇ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ?
ਕੰਮ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਇਕ ਕੋਿਵਡ -19 ਟੂਲਿਕੱਟ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਂ ੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਉਟ
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ।
ਂ ੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਢੁਕ
ਕਾਉਟ
ੱ ਵ�, ਦਸਤਾਨੇ, ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਐਨ -95 ਮਾਸਕ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਨੱ ਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਂ ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡਕਾਉਟ
ਂ ਡੈ ਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ
19 ਪ�ੋਟੋਕਲ
ੋ , ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ, ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈਸਿਟੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੇਸ ਕਾਉਟ
ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੇਘਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਯੂ ਬਾ-ਸਟਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 213 ਬੇਘਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੀ ਬੇਘਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 721 ਗਣਨਾ
ਿਵਚ� 30 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬੇਘਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸ
ਨਹੀ ਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਘਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਮ� ਿਸਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਹਨ। ਜਦ� ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ�ਾਂ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਬੇਘਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਂ ਸ ਿਵਖੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਟ�ੇਲਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ
ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਯੁ ਬਾ-ਸੂਟਰ ਫੇਅਰਗ�ਾਉਡ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਾਿਟਵ ਆਉਦ

ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਂ ੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵ�ਿਟਸਟ-ਰਾਈਡਆਉਟ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਪ�ਲ
ੈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤ� ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੈਨਿਟਸਟ ਕੋਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਬੈੱਡਾਂ
ਂ ੀਜ਼ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ 221 ਤ� 443 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕਾਉਟ
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ ਬਾ ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਿਰਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ
ਂ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ
ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕੇ- ਿਜਹੜਾ ਵਾਧੂ 100 ਬੈੱਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਲੋ ੜੀਦੀ
ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਐਡਵ�ਿਟਸਟ ਵੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱ ਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨੇ ਿੜਓ ਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਟਾਫ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਟਰ, ਐਂਪਲਾ, ਪੀਚ ਟ�ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਂ ੀ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਿਫਆਂਗ ਲੂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਈ-ਕਾਉਟ
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

