ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ:
ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ (ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਿਉਂਤ) ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਲੈ ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰ
`ਤੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਛੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਪਲੈ ਵਨੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਿੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਲਿਤ ਦੀ ਜਾਂ
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਲਿਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ।

ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕਾਂ (ਇਮਪਲੌ ਏਅਰਜ਼) ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈ ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਿਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ, ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ

ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਲੈ ਨ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿੀ। ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ, ਕੋਵਿਡ-19
ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਐਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਯੰ ਤਰ ਤੋਂ ਿੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਖਤਵਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਿਾਲਾ ਿਾਇਰਸ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿੰ ਘਣ ਜਾਂ ਵਛੱ ਕਣ ਿੇਲੇ ਤੁਪਵਕਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਿੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਕੌ ਨਟੈਮੀਨੇਵਟਡ (ਗੰ ਦੀ) ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰ ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਫਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਵਜੰ ਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਜੰ ਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਵਰਆਂ ਨਾਲ ਵਬਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜੰ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱ ਕ ਿਾਇਰਸ ਜਾਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਕਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਾਇਰਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਉਦੋਂ ਿਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕੋ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱ ਥ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਿੇਲੇ ਿਿਕਿਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ
ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਵਜੱ ਥੇ ਿਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਿਤਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੌ ਨਟੈਮੀਨੇਵਟਡ (ਗੰ ਦੀਆਂ) ਥਾਂਿਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ।
ਿਰਕਰ ਵਜੰ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਜੰ ਨਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਿਤਰਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਿੇਗਾ।

ਂ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ (ਜਾਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਿਰਕਰ ਹੈਲਥ
ਅਸੀਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਰਕਰਾਂ, ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡ

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਇਕੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਰੇਕ ਰੂਮ, ਪਰੋਡੱਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਮ।
ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜੱ ਥੇ ਿਰਕਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਪਬਵਲਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ, ਿਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਂਿਾਂ `ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਵਹੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ)।

ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸੰ ਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਿਰਕਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਸਾਂਝੇ ਿਰਤਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਹੱ ਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਰਿਾਵਜ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਠੇ, ਐਲੀਟੇਿਰ ਦੇ ਬਟਨ, ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਵਿੱ ਚਾਂ।

ਕਦਮ 2: ਖਤਿੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਨਯਮ ਲਾਗ ਕਿੋ
ਿਾਇਰਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਿਤਵਰਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਸੀਵਲਆਂ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵਦੱ ਤੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਿ:ੋ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ worksafebc.com `ਤੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਨਯਮ ਦੇਿੋ ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ `ਤੇ

ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜੇ ਵਨਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਿਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਵਜਸ
ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਿਤਵਰਆਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਨਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਤਵਰਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਨਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਂ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ (ਜਾਂ ਿਰਕਰ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ)।
ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਰਕਰ, ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਆਰਡਰ, ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਨੋਵਟਸ।
ਂ ਸੇਫਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਅਤੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਐਡ
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ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ:
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ੱਧਰ ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਆ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਿੋ ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਆ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰਦ ਹੈ। ਿੇ
ਪ੍ਖਹਲ ਪ੍ੱਧਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿ ਾਂ ਿੋਖਮ ਨੰ ਪ੍ਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਖਨਯੰਖਤਰ ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਅਖਤਖਰਕਤ ਪ੍ੱਧਰ ਾਂ ਦੇ ਖਨਯੰਤਰਣ ਾਂ ਤੇ ਖਵਚ ਰ ਕਰੋ। ਤੁ ਹ ਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰਮ ਵ ਲੀ
ਥ ਾਂ 'ਤੇ ਿੋਖਮ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ੱਧਰ ਾਂ ਤੋਂ ਖਨਯੰਤਰਣ ਸ ਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਖਹਲੇ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰਖੱ ਖਆ (ਖ ਤਮ ) — ਖਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥ ਨ ਤੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਨੰ ਸੀਖਮਤ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ ਨੰ ਲ ਗ ਕਰਕੇ, ਮੌਿਦ ਰਖਹਣ
ਵ ਖਲਆਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮ ਵ ਾਂ ਸਥ ਪ੍ਤ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਕ ਰਿ ਾਂ ਨੰ ਪ੍ੁਨਰ ਖਵਵਸਖਥਤ ਕਰਕੇ, ਿ ਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਖਕਆਾਂ ਦੁ ਆਰ । ਇਹ ਸੁਖਨਸਖਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥ ਨ ਨੰ
ਪ੍ੁਨਰ ਖਵਵਸਖਥਤ ਕਰੋ ਖਕ ਕਰਮਚ ਰੀ ਸਖਹ-ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ, ਗ ਹਕ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ (6 ਫੁ ੱਟ) ਦਰ ਹੋਣ।
ਦਿੇ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰਖੱ ਖਆ (ਇੰਿਨੀਅਖਰੰਗ ਖਨਯੰਤਰਣ) — ਿੇ ਤੁ ਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਾਂ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਲੈ ਕਸੀਗਲ ਸ ਵਰਗੇ ਬੈਰੀਅਰ
ਸਥ ਖਪ੍ਤ ਕਰੋ।
ਤੀਿੇ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰਖੱ ਖਆ (ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਕੀ ਖਨਯੰਤਰਣ) — ਖਨਯਮ ਾਂ ਅਤੇ ਖਦਸ ਖਨਰਦੇਸ ਾਂ ਦੀ ਸਥ ਪ੍ਨ ਕਰੋ, ਖਿਵੇਂ ਖਕ ਸ ਾਂਝੀਆਾਂ ਥ ਵ ਾਂ ਲਈ ਔਖਕਉਪ੍ੈਂਸੀ ਸੀਮ ਵ ਾਂ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰਨੀਆਾਂ,
ਖਨਰਧ ਰਤ ਖਿਖਲਵਰੀ ਖੇਤਰ, ਸਫ ਈ ਦੇ ਅਖਭਆਸ, ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕਤਰਫ਼ ਦਰਵ ਜ਼ੇ ਿ ਾਂ ਵ ਕਵੇਅ ਬਣ ਉਣ ।
ਚੌਥ ੇ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰਖੱ ਖਆ (ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ) — ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਓ ਖਕ ਮ ਸਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨ ਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭ ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਕ ਕਰਮਚ ਰੀ ਮ ਸਕ ਾਂ ਨੰ
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨ ਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ:
ਪਵਹਲੇ ਪੱ ਧਿ ਦੀ ਿੱ ਵਖਆ (ਖਤਮ ਕਿਨਾ): ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਿੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ ਸਿੀਿਕ ਫਾਸਲੇ ਨੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀ ਹੱ ਦ ਵਮੱ ਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਇਹ
ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਕ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਰੱ ਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਿਲੋਂ ਦੱ ਸੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀ ਹੱ ਦ, ਵਜਹੜੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ
(ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ) ਵਪੱ ਛੇ ਫ਼ਰਸ਼ `ਤੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 5 ਿਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਕ ਵਸਆਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ, ਿਰਚੂਅਲ ਮੀਵਟੰ ਗਾਂ, ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਵਮਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ
ਥਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਲਈ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਵਲਵਮਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਰੇਕ ਰੂਮਾਂ, ਮੀਵਟੰ ਗ ਰੂਮਾਂ, ਚੇਂਜ ਰੂਮਾਂ, ਿਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ
ਐਲੀਿੇਟਰਾਂ ਵਿਚ।
ਵਜੱ ਥੇ ਿੀ ਸੰ ਭਿ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ `ਤੇ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਧਣਾ ਅਤੇ
ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾ
ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਵਲਸਟ ਬਣਾਉ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
-

ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

-

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

-

ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰਨਾ

-

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਮਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਿਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦਾਂ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ

ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੋ।
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ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ:
ਦਜੇ ਪੱ ਧਿ ਦੀ ਿੱ ਵਖਆ (ਇੰਜਨੀਅਵਿੰ ਗ) – ਬੈਿੀਅਿ ਅਤੇ ਿੰ ਡਾਂ
ਵਜੱ ਥੇ ਿਰਕਰ ਸਾਥੀ ਿਰਕਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਨਾ ਰੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਤਵਰਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉਣ (ਵਜਿੇਂ ਵਕਸੇ ਗੱ ਡੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਅਰ ਗੱ ਡੀ ਦੀ
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਚਲਾਈ `ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ)।

ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾ
ਇਹ ਿਰਣਨ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਿੰ ਡਾਂ ਵਕਿੇਂ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੋ।
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ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ:
ਤੀਜੇ ਪੱ ਧਿ ਦੀ ਿੱ ਵਖਆ (ਪਰਬੰਧਕੀ): ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਵਨੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱ ਸੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾ
ਉਹ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਵਲਿੋ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ,
ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਦਰਿਾਵਜ਼ਆਂ ਜਾਂ ਲਾਂਵਘਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇੱ ਕੋ ਿਾਰੀ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ (ਿਰਤ ਕੇ ਸੁੱ ਟਣਯੋਗ) ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ,

ਅਤੇ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂੰ ਝਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਿੱ ਡੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਕੱ ਠੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੋ।
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ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ:
ਚੌਥੇ ਪੱ ਧਿ ਦੀ ਿੱ ਵਖਆ: ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਨਾ (ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਭਿ ਉਪਾ)
ਅਸੀਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਦੀ ਸਾਹ ਦੇ ਤੁਪਵਕਆਂ ਤੋਂ ਰੱ ਵਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਮਾਸਕਾਂ `ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾ

ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ?

ਵਕਹੜੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇਗੀ?

ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਦੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ?

ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੋ।
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ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ:
ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਅਸਿਦਾਿ ਤਿੀਕੇ ਲਾਗ ਕਿੋ
ਅਸੀਂ ਥਾਂਿਾਂ ਦੀ ਕਲੀਵਨੰਗ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫੈਕਵਟੰ ਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਵਦਿਾਈ ਵਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤੱ ਕ ਸੌਿ
ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਪੌਲਸੀਆਂ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਿਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰ ਗੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ

ਦੱ ਵਸਆ ਹੈ। ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਅਮਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। [ਹੱ ਥ ਧੋਿੋ ਅਤੇ ਿੰ ਘ ਅਤੇ ਵਛੱ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰੋ ਪੋਸਟਰ worksafebc.com `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।]

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਥਾਂਿਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ – ਵਜਿੇਂ ਿਾਸ਼ਰੂਮਾਂ, ਸੰ ਦਾਂ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ, ਗੱ ਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਵਸਆਂ, ਸਾਂਝੇ
ਟੇਬਲਾਂ, ਡੈੈੱਸਕਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚਾਂ, ਅਤੇ ਦਰਿਾਵਜ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਵਠਆਂ ਲਈ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਗਣਤੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜੰ ਨੀ ਿਾਰੀ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਮਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਿੀ (ਵਸ਼ਫਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ)।

ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਿੀਂ ਟਰੇਵਨੰਗ ਅਤੇ ਸਾਮੱ ਗਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੌਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰ ਦ, ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਚੁੱ ਕ ਵਦੱ ਤਾ ਹੈ – ਵਜਿੇਂ ਕੌ ਫੀ ਮੇਕਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਾਂ
ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਨਯਮ
ਸਫਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈ ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਉ। ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਵਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੌ ਣ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਹੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ

ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ, ਸੰ ਦ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ)। ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ
ਦੱ ਸੋ।
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ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ:
ਕਦਮ 3: ਪੌਲਸੀਆਂ ਵਤਆਿ ਕਿੋ
ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਪੌਲਸੀਆਂ (ਨੀਤੀਆਂ) ਵਤਆਰ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪੌਲਸੀਆਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਿੀ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਕੌ ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਵਕਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ
ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਕਿੇਂ ਰੱ ਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੌਲਸੀਆਂ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਵਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਦਿਾ ਰਹੇ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਵਪਛਲੇ 10 ਵਦਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਵਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਦਿਾ ਰਹੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਿੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਿਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਈ ਿੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਨੂੰ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਿਲੋਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਨਸ਼ਾਨੀਆਂ `ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਫਸਟ ਏਡ ਅਟੈਨਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਰਤਣ ਲਈ ਓ ਐੈੱਫ ਏ ਏ ਵਨਯਮ ਵਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਇਕੱ ਲੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ)।

ਸਾਡੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ)।

ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਿਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਟਰੇਵਨੰਗ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਵਹੰ ਸਾ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ

ਿਤਰਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਵਕ
ਵਹੰ ਸਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਪੌਲਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਕੰ ਮ `ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਬੀਮਾਰ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਵਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ।

ਬੀਮਾਰ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱ ਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਕ ਉਹ ਵਸੱ ਧਾ ਘਰ ਜਾਿੇ। [ਬੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੈੱਲਫ ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਟੂਲ `ਤੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ, ਟੈੈੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ
ਵਿਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਹੋਰ ਸੇਧ ਲਈ 811 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।]

ਜੇ ਿਰਕਰ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਿੇ (ਵਜਿੇਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ) ਤਾਂ 911 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰੋ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਿਰਕਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਦਮ 4: ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਟਿੇਵਨੰਗ ਦੀਆਂ ਪਲੈ ਨਾਂ ਬਣਾਉ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਿਰਕਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਵਕਿੇਂ ਰੱ ਿਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੇਵਨੰਗ ਪਲੈ ਨ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿਚ ਟਰੇਂਡ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ `ਤੇ ਘਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਪੌਲਸੀਆਂ ਵਮਲੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾਏ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

[ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਵਲਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਵਲਵਮਟ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਈਨ worksafebc.com `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।]

ਅਸੀਂ ਮੁੱ ਿ ਦਰਿਾਜ਼ੇ `ਤੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾਏ ਹਨ ਵਜਹੜੇ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕਨਹ ਾਂ `ਤੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ `ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਵਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਿਾਲੇ
ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਿਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਿਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਿਣ ਬਾਰੇ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਪੌਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ:
ਕਦਮ 5: ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਨਗਿਾਨੀ ਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈ ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਿੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਜ਼ਨਸ ਦੇ ਚੱ ਲਣ ਿੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਕਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਨਿੇਂ ਿੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰ ਮ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ
ਪਲੈ ਨ `ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ: ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗਾਈਡ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ `ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ
ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਿਤਵਰਆਂ `ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਲੈ ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਿਰਕਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਫਕਰਾਂ ਲਈ ਵਕਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਂ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਕਰ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ (ਜਾਂ
ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਸਵਲਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਕੰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ)।

ਕਦਮ 6: ਕੰ ਮ ਦੁਬਾਿਾ ਸ਼ੁਿ ਕਿਨ ਦੇ ਖਤਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਿਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱ ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਬਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ `ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ
ਿਤਵਰਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੇਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਟਰੇਵਨੰਗ ਦੀ ਪਲੈ ਨ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਿਲੋਂ ਨਿੇਂ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਵਨਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਟਰੇਵਨੰਗ ਦੀ ਪਲੈ ਨ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਬਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਟਰੇਵਨੰ ਗ ਦੀ ਪਲੈ ਨ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨਿਾਂ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ, ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਿਸਤਾਂ।
ਅਸੀਂ ਗੱ ਡੀਆਂ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀਆਂ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਸਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਿੱ ਖੋ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈ ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਵਨਿੱਜ ੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਵਨੈੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਕਾਰਡ ਹੋਈ ਕੋਈ ਿੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨਾਂ, ਐਡਰੈਸ,
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਮਰ, ਵਲੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਕਾਮੁਕ ਰੁਚੀ, ਵਡਸਏਵਬਲਟੀ, ਵਫਰੰ ਗਰਵਪਰੰ ਟਸ, ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਟਾਈਪ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਪੜਹਾਈ, ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ, ਵਕਰਮੀਨਲ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਹਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
https://www.oipc.bc.ca/about/legislation/ `ਤੇ ਜਾਉ।
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