
ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਅਤ ੇਦਜੂ ੇਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰੂ ਰਵਿਣ ਲਈ ਵਿਯਮ 

 
ਕੋਰੋਿਾ ਾਇਰਸ ਿਾਲ ਲੜਿ  ੇਲੇ, NHS ਦੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਿ ਅਤੇ ਜਾਿਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ, ਉਿ ਘਰ ਵ ਿੱਚ 
ਰਵਿਣਾ ਿੈ। 

 
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਵਦਿ-ਪਰਤੀ-ਵਦਿ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿੰੂ ਘਟਾ ਦੇ ਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿੇ 
ਵਤੰਿ ਿ ੇਂ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਿ। 

 
1. ਬਿੁਤ ਿੀ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਘਰ ਰਵਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

 
2. ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਿਾਂ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿਾ। 

 
3. ਜਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠ ਿੰੂ ਰੋਕਣਾ। 

 
ਿਰ ਿਾਗਵਰਕ ਲਈ ਇਿਿਾਂ ਿ ੇਂ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਪੁਵਲਸ ਸਮੇਤ, ਸੰਬੰਵਧਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆ ਂਿੰੂ ਇਿਿਾਂ ਵਿਯਮਾ ਿੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਿ ਦੇ 
ਅਵਧਕਾਰ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ - ਵਜਿਹ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜੁਰਮਾਿਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕਿੱਠ ਿੰੂ ਵਿੰਡਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 

 
ਇਿ ਉਪਾਅ 23 ਮਾਰਚ ਸੋਮ ਾਰ ਿੰੂ ਅਮਲ ਵ ਿੱਚ ਆਏ ਿਿ। ਸਰਕਾਰ ਵਤੰਿ ਿਫ਼ਵਤਆਂ ਬਾਅਦ ਇਿਿਾਂ ਉਪਾ ਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵ ਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ 
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਮਲਦੇ ਿਿ ਤਾਂ ਇਿਿਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਿੱਲ ਦੇ ੇਗੀ। 

 
1. ਘਰ ਰਵਿਣਾ 

 
ਤੁਿਾਿੰੂ ਵਸਰਫ ਇਿਿਾਂ ਚਾਰ ਕਾਰਿਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਲਈ ਘਰ ਛਿੱਡਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ: 

 
• ਮ ੁਲੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਲਈ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਿੀ, ਉਦਾਿਰਿ ਲਈ ਭੋਜਿ ਅਤੇ ਦ ਾਈ, ਜੋ ਵਕ ਵਜੰਿਾ ਸੰਭ  ਿੋ ਸਕੇ ਘਿੱਟ  ਾਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 
• ਵਦਿ ਵ ਿੱ ਚ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰਪੂ, ਉਦਾਿਰਿ  ਜੋਂ ਦੌੜਿਾ, ਸੈਰ ਕਰਿੀ, ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ - ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 

ਿਾਲ। 

 
• ਕਈੋ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ। 

 
• ਕੰਮ 'ਤ ੇਜਾਣ  ਾਸਤ ੇਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਲਈ, ਪਰ ਵਸਰਫ ਉੱਥੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਿ ਘਰੋਂ ਵਬਲਕੁਲ  ੀ ਿਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 
ਇਿ ਚਾਰ ਕਾਰਿ ਅਪ ਾਦ ਿਿ - ਇਿ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ  ੀ, ਤੁਿਾਿੰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਿਰ ਵਬਤਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿੰੂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ੈ
ਅਤੇ ਇਿ ਪਿੱਕਾ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਵਕਸੇ  ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਿੋ ੋ। 

 
ਿਰੇਕ ਲਈ ਇਿਿਾਂ ਉਪਾ ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਇਕਾਂਤ ਵ ਿੱਚ ਰਵਿਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਵਜਿਹ ਾਂ ਿੰੂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਲਈ  ਿੱਿਰੀ ਸਲਾਿ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। ਵਜਿੱ ਥੇ ਮਾਪ ੇਇਿੱ ਕੋ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਿਿੀਂ ਰਵਿੰਦੇ ਿਿ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂ
ਿੰੂ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ ਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 
ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ  ੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਵਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿਾਲੇ  ੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਦੇਿਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ 
ਸਕਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਅਵਤ ਜ਼ਰਰੂੀ  ਰਕਰ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੰੂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਿਿੀਂ ਕਰਦੀ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿ ੋਜਾਂ ਿਿੀਂ - ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਿੀਂ ਿੋ, ਤਾਂ  ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 
ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਪ ੇਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਿ  ਾਲੇ ਕੋਲ ਵਲਜਾਣ ਅਤ ੇ ਾਪਸ 



ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਘਰ ਛਿੱਡ ਸਕਦੇ ਿਿ। 



2. ਗਰੈ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਕੁਾਿਾਂ ਅਤ ੇਜਿਤਕ ਸਥਾਿਾਂ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿਾ 

 
ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਪਰਕ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਾਂ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਦਿੱਤੇ ਿਿ। ਇਿਿਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ: 

 
• ਪਿੱਬ, ਵਸਿੇਮਾਘਰ ਅਤ ੇਥੀਏਟਰ। 

 
• ਗਰੈ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਚੀਜ਼ਾਂ  ੇਚਣ  ਾਲੇ ਸਾਰ ੇ ਵਰਟਲੇ ਸਟਰੋ- ਇਿਿਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ ਕਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਵਿਕਸ ਸਟੋਰ;  ਾਲਾਂ, ਵਬਊਟੀ ਅਤ ੇ

ਿਿੁੰਆਂ ਦੇ ਸੈਲੂਿ; ਅਤੇ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਬਾਿਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਿੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ। 

 
• ਲਾਇਬਰਰੇੀਆਂ, ਕਵਮਉਵਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤ ੇਯਥੂ ਸੈਂਟਰ। 

 
• ਅੰਦਰਿੂੀ ਅਤ ੇਬਾਿਰੀ ਮਿੋਰੰਜਿ ਸਿਲੂਤਾਂ ਵਜ ੇਂ ਬਾਉਵਲੰਗ ਐਲੀਆਂ, ਆਰਕੇਡ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਿੇਡ ਸਿੂਲਤਾਂ। 

 
• ਪਾਰਕਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਿ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਿ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਵਜਮ। 

 
• ਪੂਜਾ ਦ ੇਸਥਾਿ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿੇੜਲੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾ ਾ। 

 
• ਸਥਾਈ  ਸਿੀਕ, ਕੀ- ਰਕਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਿਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ  ਾਵਲਆਂ, ਉਦਾਿਰਿ  ਜੋਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਿੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਿੋਟਲ, 

ਿਸੋਟਲ, ਬੈੈੱਡ ਐਡਂ ਬਰਕੇਫਾਸਟ, ਕੈਂਪ ਸਾਈਟਾਂ, ਕਾਰ ਿੈ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤ ੇ ਪਾਰਕ/ਮਿੋਰੰਜਿ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਲਈ ਬਰੋਵਡੰਗ ਿਾਊਸ। 

 
ਉਿਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵਕ ਬੰਦ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ,  ਧੇਰੇ ਵ ਸਵਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ ਵਮਲ 
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੁਿੱ ਲੇ ਰਵਿ ਸਕਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਿ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ। 

 
3. ਪਬਵਲਕ ਇਕਿੱਠ ਿੰੂ ਰਕੋਣਾ 

 
ਇਿ ਪਿੱਕਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਕ ਲੋਕ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਿੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਿ ਰਿੇ ਿਿ, ਸਰਕਾਰ ਦ ੋਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਜਿਤਕ ਇਕਿੱਠਾਂ ਿੰੂ  ੀ ਰਕੋ 
ਰਿੀ ਿ।ੈ 

 
ਇਸ ਵਿਯਮ ਦੇ ਵਸਰਫ ਦੋ ਅਪ ਾਦ ਿਿ: 

 
● ਵਜਿੱ ਥ ੇਇਕਿੱ ਠ ਉਿਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਮਿੂ ਦਾ ਿ ੈਜ ੋਇਕਿੱ ਠੇ ਰਵਿੰਦ ੇਿਿ - ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੰੂ ਦੁਕਾਿਾਂ 'ਤੇ 

ਵਲਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇ ਉਿਿਾਂ ਿੰੂ ਘਰ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵ ਕਲਪ ਿਿੀਂ ਿੈ। 

 
● ਵਜਿੱ ਥ ੇਇਕਿੱ ਠ ਕੰਮ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ ੈ-‐ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਇਕਿੱ ਠਾਂ ਿੰੂ ਘਿੱਟ ਤੋਂ 

ਘਿੱਟ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਿੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਸਰਕਾਰ ਵ ਆਿ, ਬਪਵਤਸਮਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਧਾਰਵਮਕ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਵਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿੰੂ ਰਕੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਿੀਂ ਿੈ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਪਵਰ ਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 



4. ਕੰਮ 'ਤ ੇਜਾਣਾ 

 
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਿਣ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਿੈ, ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ, ਪਰ ਵਸਰਫ ਉੱਥੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਉਿ 
ਘਰੋਂ ਵਬਲਕੁਲ  ੀ ਕੰਮ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ। 

 
ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਸਥਾਿਾਂ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿਾ ਭਾਗ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਸੰਗਠਿਾਂ ਦੇ ਅਪ ਾਦ ਦੇ ਿਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ 
ਬੰਦ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਿੀਂ ਲਗਾਈ ਿੈ - ਅਸਲ ਵ ਿੱਚ ਇਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੰੂ ਚਿੱਲਦਾ ਰਿੱ ਿਣਾ ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਿ ਿੈ। 

 
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਤ ੇਮਾਲਕ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ 
ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਸਿਲੂਤ ਲਈ ਿਰ ਸੰਭ  ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ੁਕ ੇਂ ਆਈਟੀ ਅਤ ੇ
ਉਪਕਰਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 

 
ਕਈ  ਾਰ ਇਿ ਸੰਭ  ਿਿੀਂ ਿੋ ੇਗਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਿਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਿਾਸ ਿੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਿ 'ਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ - ਉਦਾਿਰਿ ਲਈ ਜੇ ਉਿ ਮਸ਼ੀਿਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਿ, ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰਮਾਣ ਵ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਿ ਸੇ ਾ ਾਂ 
ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰ ਰਿੇ ਿਿ। 

 
ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਿਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ ੋਤਾਂ  ੀ ਤਸੁੀਂ ਕੰਮ 'ਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਿ ੋਬਸ਼ਰਤ ੇਤਸੁੀਂ ਠੀਕ ਿ ੋਅਤ ੇਿਾ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਅਤ ੇਿਾ ਿੀ ਤਿੁਾਡੇ ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕਈੋ 
ਸ -ੈਇਕਾਂਤ ਵ ਿੱ ਚ ਿਿੀਂ ਰਵਿ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਿੈ। 

 
ਵਜਿਹ ਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਿਿ, ਉਿਿਾਂ ਿੰੂ ਇਿ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ, ਵਜਿੱ ਥੇ  ੀ ਸੰਭ  ਿੋ ,ੇ ਦੂਵਜਆਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣਾ, ਅਤੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 20 ਸਵਕੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਿਿੱ ਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਧੋਣਾ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਿਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਿੈਂਡ ਸੈਿੇਟਾਈਜ਼ਰ ਜੈੈੱਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਿਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 

 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕੰਮ, ਉਦਾਿਰਿ  ਜੋਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਾਰੀ ਰਵਿ ਸਕਦੇ ਿਿ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ 
ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਵਸਿਤ ਠੀਕ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਿਿੀਂ ਿਿ। ਦੁਬਾਰਾ, ਇਿ ਪਿੱਕਾ ਕਰਿਾ ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਿ ਿੋ ੇਗਾ ਵਕ ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 
ਵਿਰਦੇਸ਼, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ  ੀ ਘਰੇਲ ੂ ਵਿ ਾਸੀ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਵਜਸ ਿਾਲ ਿਰੇਕ ਦੀ 
ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 
ਵਕਸੇ  ੀ ਅਵਜਿੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਜੋ ਇਕਾਂਤ ਵ ਿੱਚ ਰਵਿ ਵਰਿਾ ਿੈ ਜਾਂ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ (ਸ਼ੀਲਡ) ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਵਰਿਾ ਿ,ੈ ਜਦ ਤਿੱਕ ਇਿ ਪਵਰ ਾਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਵਸਿੱ ਧੇ ਜੋਿਮ ਿੰੂ ਠੀਕ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾ ਿੋ ੇ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲੰਵਬੰਗ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਤੇ 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦਾ ਇਿੱਛੁਕ ਿੈ। ਅਵਜਿੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ਿੱਚ, ਪਬਵਲਕ ਿੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਿੰੂ ਸਲਾਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 
ਵਕਸੇ  ੀ ਅਵਜਿੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਕੋਰੋਿਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਿੋਣ, ਭਾ ੇਂ ਇਿ ਿਲਕੇ ਿੀ ਿਣੋ। 

 
ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਸਥਾਿਾਂ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਿਾ ਭਾਗ ਵ ਿੱਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਿੈ, ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਾਂ ਿੰੂ ਬੰਦ 
ਕਰਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਦਿੱਤੇ ਿਿ। ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ ਵਦਿੱਤੇ ਿਿ ਵਕ ਵਕਿੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਿ। ਇਿਿਾਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। 

 

ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ  ੀ ਲਿੱ ਛਣ ਵਦਿਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਮਆਂ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੰੂ ਸ ੈ-ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 



5. ਇਿਿਾਂ ਿ ੇਂ ਉਪਾ ਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਿਾ 

 
ਇਿ ਉਪਾਅ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਡੇ ਵਦਿ-ਪਰਤੀ-ਵਦਿ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿੰੂ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਿ ਕੋਰੋਿਾ ਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਦੀ ਦਰ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਿ ਵਿਿੱ ਸਾ ਿਿ। 

 
ਿਰਕੇ ਿਾਗਵਰਕ ਿੰੂ ਇਿਿਾਂ ਿ ੇਂ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ ਦੀ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।ੈ 

 
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਿ ਪਿੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਪੁਵਲਸ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰਬੰਵਧਤ ਅਥਾਵਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਿਿਾਂ ਉਪਾ ਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਿ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿੋਣ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ 
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਿਾ ਕਰਿ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ਿੱਚ ਜੁਰਮਾਿੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਵਿੰਡਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 

 
ਉਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵ ਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਤੰਿ ਿਫ਼ਵਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਰਵਿਣਗੇ, ਵਜਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਿਿਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵ ਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਬੂਤ ਵਦਿਾਉਂਦੇ ਿਿ ਵਕ 
ਇਿ ਸੰਭ  ਿੈ, ਉਿਿਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਿੱਲ ਦੇ ਗੇੀ। 


