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ਕੋਵਿਡ -19 ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਸਬ ਤੋਂ ਿਵਿਯਾ 
ਅਵਿਆਸ
ਮਾਰਚ 19,2020

ਬੀ.ਸੀ. ਟਰਕੱਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸਨ਼ (ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ.) ਕਬਰਿਕਟਸ ਼ਿੋਲਬੰੀਆ ਪਰਿਾਂਤ ਅਤ ੇਿਨੈਡਾ ਸਰਿਾਰ ਦੀ  ਿੋਵੀਡ -19 ਨੰੂ  ਫਲੈਣ ਤੋ ਂ ਘਟੱ 
ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀ ਿਾਰਵਾਈਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ

ਸਵਛੱਤਾ ਅਤ ੇਡਾਿਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਸਹਤ ਪਰਿਿੈਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵੋੀਡ -19 ਦੇ ਕਵਰੁਧੱ ਲੜਾਈ ਕਵਚ ਵਰਕਤਯਾੰ ਿਾਨਕਦਯਾੰ 
ਹਨ ਸਮਤੇ   ਕਬਰਿਕਟਸ਼ ਿੋਲਬੰੀਆ ਅਤ ੇਿੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਲੜੋੀਂਦੀਆ ਂਚੀਿ਼ਾਂ ਵਡੰਨ ਵਾਲ ੇਖਤੇਰਿ ਦੇ ਰਪੂ ਕਵਚ, , , ਇਹ ਮਹਤੱਵਪਰੂਣ ਹ ੈਕਿ 
ਟਰਕੱਿੰਗ   ਿੋਰਨੋਾ ਵਾਯਰਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਕਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਕਚਤ ਪਰਿਕਿਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਨਾਲ ਿੰਮ 
ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਖ।ੇ  ਪਰਿਾਂਤ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਮਨੰਦਾ ਹ ੈਕਿਹੜੀ  ਸਾਡ ੇਸਿੈਟਰ ਦਆੁਰਾ ਪਰਿਦਾਨ ਿੀਤੀ  ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਹ,ੈ ਬਹਤੁ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਵਪਾਰਿ ਟਰਿੱ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੜੋੀਂਦੀ ਆਵਾਿਾਈ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦਣੇ 
ਵਾਲੀ ਇਿੱ “ਿ਼ਰਰੂੀ” ਸੇਵਾ ਹ।ੈ

ਿਵੋੀਡ -19 ਦੇ ਪਰਿਸਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦ ੇਹਏੋ ਮਾਲ ਦੀ ਕਨਰਤੰਰ ਅਤ ੇਸਰੁਕੱਖਅਤ ਆਵਾਿਾਈ ਨੰੂ ਸਕੁਨਸਕ਼ਚਤ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 
ਅਤ ੇਪਰਿਕੋਵਸੰ ਆਫ ਼ਹਲੈਥ ਮਕਨਸਟਰੀ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਅਤ ੇਸਮੀਕਖਆ ਨਾਲ, ਬੀਸੀਟੀਏ ਨੇ ਉਦਯਗੋਾਂ ਨੰੂ ਇਿਾਿ਼ਤ ਦਣੇ ਲਈ ਇਹ ਉੱਤਮ 
ਅਕਿਆਸ ਕਦਸਾ਼ ਕਨਰਦੇਸ ਼ਕਤਆਰ ਿੀਤ ੇਹਨ।

ਡਰਾਈਿਰਾ ਂਲਈ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ
ਿਵੋੀਡ -19 ਦੇ ਿਵਾਬ ਕਵਚੱ, ਮੋਟਰ ਿਰੈੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਹਠੇ ਕਲਖ ੇਉਪਾਅ ਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ: -

• ਸਾਰ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਇਿ ਿੰਪਨੀ-ਕਵਆਪੀ, ਸਵ-ੈਦਰੂੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਿਰ ੋਿੋ ਕਵਅਿਤੀਆ ਂਕਵਚਿਾਰ ਘਟੱ ੋਘਟੱ 1-2 
ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੜੋ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਵੱਚ ਮਾਨਿ ਸ਼ਿੁਿਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋ ਂਪਰਹਿ਼ੇ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਕਿਨਹਿਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਿ ਸਪੰਰਿ ਦੀ 
ਿਰ਼ਰੂਤ ਹ ੈਕਿਵੇ ਂਕਿ ਹਥੱ ਕਮਲਾਉਣਾ।

• ਰਗੋਾਣ-ੂਮੁਿਤ ਿਰਨ ਵਾਲ ੇਏਿੰਟ ਕਿਵੇ ਂਕਿ ਐਟਂੀਮਾਈਿਰਿਬੋਾਅਲ ਕਡਸਪਸੋਬੇਲ ਪੂਝੰ ੇਿਾਂ ਬਲੀਚ ਘਲੋ, ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਹਰਿੇ ਪਾਵਰ 
ਯਕੂਨਟ ਅਤ ੇਸਾਂਝੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਦ ੇਅਦੰਰ ਿਾਰਿਾਂ ਦੀ ਕਨਯਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਤਕਹ ਿੀਤੀ ਸਫਾਈ ਵਧਾਓ।

•  ਬਨੇਤੀ ਿਰ ੋਕਿ ਸਾਰ ੇਡਰਾਈਵਰ, ਉਨਹਿਾਂ ਦ ੇਸਫਰ਼ ਤੋ ਂਬਾਅਦ ਦ ੇਕਨਰੀਖਣ ਦ ੇਕਹੱਸ ੇਵਿਂੋ, ਸਾਰੀਆ ਂਸਾਂਝੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਿੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਿ ਏਿੰਟ ਨਾਲ ਕਮਟਾ ਦਣੇ। ਇਸ ਕਵਚ ਸਟੀਕਰੰਗ ਵੀਲ, ਡੈਸਬ਼ਰੋਡ, ਰਡੇੀਓ / ਟਲੈੀਮੈਕਟਿਸ ਉਪਿਰਣ, ਦਰਵਾਿੇ਼ ਦੇ 
ਹੈਡਂਲ, ਗੀਅਰ ਕਸ਼ਫਟ, ਆਕਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•  ਕਿੱਥ ੇਸੰਿਵ ਹਵੋ,ੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ  ਟਰਿੱ ਅਤ ੇਲੜੋੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਕਿਵੇ ਂਿਿੋਨ, ਪਾਣੀ, ਿੀਟਾਣਨੂਾਸ਼ਿ ਪੂਝੰ,ੇ ਹਥੱ ਸਨੈੀਟਾਈਿ਼ਰ, 
ਆਕਦ) ਪਰਿਦਾਨ ਿਰ ੋਤਾਂ ਿੋ ਇਿੱ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵ-ੈਕਪਰਿਥਿਿਤਾ ਨੰੂ ਸਮਰਥੱ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਿੇ।

•  ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹਥੱ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿਾਂ ਧਣੋ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਕਿਸ ੇਿਨਤਿ ਸਸੰਥਾ ਕਵਚ ਤਲੇ ਪਾਉਣ ਿਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋ ਂਤਰੁਤੰ 
ਬਾਅਦ ਅਲਿੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਡਂ ਸੈਨੀਟਾਈਿ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਿਰਨ ਦੀ ਿ਼ਰਰੂਤ ਹ।ੈ

• ਬਨੇਤੀ ਿਰ ੋਕਿ ਸਾਰ ੇਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸ ੇਵੀ ਬਲੇੜੋੀ ਿਨਤਿ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਿਾਂ ਸਮਹੂਿ ਇਿੱਠਾਂ ਤੋ ਂਪਰਹਿ਼ੇ ਿਰਨ , ਿਦੋ ਂਤਿੱ ਕਿ 
ਰਵਾਨਗੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਿਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ।
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• ਸਾਰ ੇਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਬਨੇਤੀ ਿਰ ੋਕਿ ਬੀ.ਸੀ. (ਕਿਵੇ ਂਸੰਯਿੁਤ ਰਾਿ ਅਮਰੀਿਾ ਿਾਂ ਿਨੇਡਾ ਦ ੇਹਰੋ ਕਿਤ)ੇ ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਆਪਣ ੇਘਰ 
ਟਰਮੀਨਲ ਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋ ਂਬਾਅਦ, ਆਪਣ ੇ ਛੁਟੱੀ ਵਾਲ ੇ ਕਦਨ ਤ ੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਅਲਗੱ ਥਲਗੱ ਰਖਣ ।

• ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਸਵ-ੈਘਸੋਣ਼ਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇ8-1-1 ਿਾਂ ਉਨਹਿਾਂ ਦ ੇਕਸਹਤ ਦਖੇਿਾਲ ਪਰਿਿੈਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਿਿੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
ਿ ੇਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਿਹ ੇਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿਸ ਨੰੂ  ਿੋਵੀਡ -19 ਹ ੈਅਤ ੇਿੇ ਕਿਸ ੇਕਸਹਤ ਅਕਿਆਸਿ 
ਦਆੁਰਾ ਕਨਰਦਸੇ ਼ਕਦਤੱ ੇਹਏੋ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਅਲਗੱ ਿੀਤਾ  ਹਯੋਾ  ਹ।ੈ

• ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ  ਹ,ੈ ਿੇ ਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਿੋਕਵਡ -19 ਲਛੱਣ ਸਵ-ੈਮਲੁਾਂਿਣ ਟਲੂ (https://covid19.thrive.health/)
ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਿਰਨ ਲਈ ਿੋਵੀਡ -19 (ਕਿਵੇ ਂਕਿ ਬਖੁਾਰ, ਖਸੁਿ਼ ਖਘੰ, ਆਕਦ) ਦੇ ਲਛੱਣਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਦਰਸਤ਼ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ‘ਤੇ 
ਅਤੰਰਗਤ  ਆਦਂ ੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕਦਸਾ਼ ਕਨਰਦੇਸ,਼ ਸਮੇਤ 14 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਟਸੈਟ ਦੇ ਨਤੀਕਿਆ ਂਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਵਖੱ 
ਿਰਨ ਦੀ ਿਰ਼ਰੂਤ ਹ ੈ, ਿਦਂੋ ਤਿੱ ਕਿਸੇ ਕਸਹਤ ਅਕਿਆਸਿ ਦਆੁਰਾ ਕਨਰਦੇਸ ਼ਕਦੱਤ ੇਨਹੀਂ ਿਾਂਦ।ੇ

ਿ ੇਿਈੋ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿਾਰਨ ਿਰਿ ੇਮਲੁਾਂਿਣ ਟਲੂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਿਰਨ ਕਵੱਚ ਅਸਮਰਥੱ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਹ ਿੋਕਵਡ -19 ਦੇ ਲਛੱਣਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਿਦਰਸਤ਼ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿੈਰੀਅਰ ਨੰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਤਰੁਤੰ 8-1-1 ‘ਤ ੇਿਾਂ ਆਪਣ ੇਕਸਹਤ ਪਰਿਿੈਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋ ਂ 14 ਕਦਨ ਤਿ ਸਵ-ੈ
ਅਲਗੱ-ਥਲਗੱ ਿਰਨ ਦੀ ਿ਼ਰਰੂਤ ਹਏੋਗੀ ਿਦੋ ਂਤਿ  ਟਸੈਟ ਦ ੇਨਤੀਿੇ  ਕਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਿਾਂ ਿਦ ਤਿੱ ਕਿ ਕਿਸ ੇਹਰੋ ਕਸਹਤ ਅਕਿਆਸ 
ਦਆੁਰਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਦੱਤਾ ਿਾਵ।ੇ

ਿਰਕਪਲੇਸ ਲਈ ਵਿਯਤੰਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਪਰਿਾਇਮਰੀ ਰਿੋਥਾਮ ਮਹਤੱਵਪਰੂਣ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਿਰ਼ਰੂੀ ਸਵੇਾ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਪੰਨੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਿਾਰਿਾਂ 
ਕਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਏੋ, ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਖੱ ਸਿਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਕਬਰਿਕਟਸ ਼ਿੋਲਬੰੀਆ ਨੰੂ ਮਹਤੱਵਪਰੂਣ  ਸਮਾਨ ਕਿਵੇ ਂਕਿ ਿਿੋਨ ਅਤੇ 
ਦਵਾਈਆ ਂਪਰਿਦਾਨ ਿਰਦੇ ਰਹੇਨ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਪਰਿਾਂਤ ਅਤ ੇਸਬੂਾਈ ਕਸਹਤ ਅਕਧਿਾਰੀ ਸਪਸੱਟ਼ ਿਰ ਚੁਿੇੱ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆ ਂਿ਼ਰਰੂੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਸਾਰਣ ਦ ੇਿਖੋਮ ਨੰੂ ਰਿੋਣ 
ਲਈ ਇਿੱ ਪਰਿਟੋਿੋੋਲ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨਾ ਲਾਿ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਉੱਪਰ ਕਦਤੱ ੇਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋ ਂਇਲਾਵਾ, ਿੈਰੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਹਠੇ ਕਦਤੱ ੇਸਬੂਾਈ 
ਸਰਿਾਰ ਦ ੇਸਰਤੋਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:ੈ

• ਿਵੋੀਡ -19 ਅਤ ੇਿਨੇਡਾ ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਘੁਮੰਣ ਵਾਲ ੇਿ਼ਰਰੂੀ ਸਵੇਾ ਵਰਿਰਾਂ ਦੇ ਿੰਮ ਤ ੇਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਥੱ ੇਪਾਓ  : 
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID-19-Essential-service-workers-
travel-determination.pdf

• ਿਰ਼ਰੂੀ ਿਾਰਬੋਾਰਾਂ ਲਈ ਿਰਰੂੀ ਕਨਰਦਸੇ,਼ ਹਠੇ ਕਦੱਤ ੇਅਨੁਸਾਰ (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਯਾਦ ਰਖੱ ੋਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕਨਰਦਸੇ ਼ਹਨ, ਿਨ-ਸਮਹੂ 
ਲਈ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ)

ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਿੰੂ ਰੋਕੋ
ਇਹ ਆਮ ਸਝੁਾਵ  ਅਕਿਆਸ ਲਾਗ ਅਤ ੇਪਰਿਸਾਰਣ ਨੰੂ ਰਿੋਣ ਕਵਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਨ:

• ਹਥੱ ਧਣੋਾ

• ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ ਕਵਚ ਕਛਿੱ ਿਾਂ ਖਘੰ

• ਆਪਣ ੇਕਚਹਰ ੇਨੰੂ ਛਹੂਣ ਤੋ ਂਬਚੋ

• ਸਮਾਿਿ ਦੂਰੀਆ ਂਦਾ ਅਕਿਆਸ ਿਰੋ
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ਉਪਾਅ ਸੰਗਠਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਿ
• ਸਫਾਈ: ਕਨਯਕਮਤ ਸਫਾਈ ਦ ੇਅਕਿਆਸਾਂ ‘ਤ ੇਕਵਚਾਰ ਿਰ-ੋ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਕਦਨ ਕਵਚ ਇਿ ਵਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਛੰੂਹਦੀਆ ਂਸਤਹਾਂ ਦੀ 

ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਰਗੋਾਣ ੂਮੁਿਤ ਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਤਹੁਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਵਰਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲ ੇਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਿਰਿੇ ਕਦਨ ਕਵਚ 
ਦ ੋਵਾਰ ਿਾਓ।

• ਸਪੇਸ: ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਿਾਰਬੋਾਰ ਦੀ ਘਣਤਾ ‘ਤ ੇਗੌਰ ਿਰ ੋਅਤ ੇਗਾਹਿਾਂ ਅਤ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ 
ਲਈ ਵਧਰੇ ੇਿਗਹਿਾ ਪਰਿਦਾਨ ਿਰ,ੋ ਇਹ ਸਕੁਨਸਕ਼ਚਤ ਿਰ ੋਕਿ ਲਿੋ ਇਿ ਦਿੇੂ ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ- 1 ਤੋ ਂ2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ ਰਖਣ ਕਵਚ 
ਸਿਿਸ਼ਮ  ਹਣੋ ।

• ਹੱਥ ਸਫਾਈ: ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਹੁਾਡ ੇਵਾਸਰ਼ਮੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਿਰ ੇਰਕਹਣ ਅਤ ੇਪਰਿਵਸੇ ਼ਦਆੁਰ ‘ਤ ੇਹੈਡਂ ਸੈਨੀਟਾਈਿ਼ਰ 
ਦੀ ਪਸੇਿ਼ਸ਼ ਿਰਨ’ ਤ ੇਕਵਚਾਰ ਿਰ।ੋ

• ਸੰਚਾਰ: ਆਪਣ ੇਗਰਿਾਹਿਾਂ, ਿਲਾਇਟੰਾਂ ਅਤ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਸੁੀ ਂ ਿਾਰਬੋਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਅਤ ੇਸਚੰਾਰ ਮਾਧਯਿਮ ਦੇ 
ਿਕਰਏ  ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਿਸਾਰਣ ਨੰੂ ਹਲੌੀ ਿਰਨ ਦੀਆ ਂਿਕੋਸਸ਼਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ  ਕਿ  ਿਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ

• ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਿ: ਿੇ ਤਹੁਾਡ ੇਿਰਮਚਾਰੀ ਕਬਮਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਰਕਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ।ੋ

ਜਿਸਮੂਹ  ਇਕੱਠ/ਸਿਾ 
• ਘਰ ਦ ੇਅਦੰਰ ਿਾਂ ਬਾਹਰ- 50 ਤੋ ਂਵਧੱ ਲਿੋਾਂ ਦੇ ਸਮਹੂ ਿਨਤਿ ਇਿਠੱਾਂ ਹਣੋ  ਲਈ ਰਦੱ ਿਰਨ ਦਾ ਆਦਸੇ ਼ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹ।ੈ

• ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਹਵਾਈ ਅਕੱਡਆ ਂਅਤ ੇਸਿੂਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਿਾਂ ਆਵਾਿਾਈ ਸਮਤੇ (ਕਿਸਤ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਹਵਾਈ ਿਹਾਿ਼ਾਂ) ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਹੁਦੰਾ।

• ਇਹ ਿਕਰਆਨਾ ਸਟਰੋਾਂ ਿਾਂ ਸਾ਼ਕਪਗੰ ਮਾਲਾਂ ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ।

• ਇਹ ਅਿਾਇਬ ਘਰ, ਸਿੀ ਪਹਾੜੀਆ ਂਿਾਂ ਹਰੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਕਿਥੱ ੇਵਾਤਾਵਰਣ ਲਿੋਾਂ ਕਵਚਿਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਣਾ 
ਸਮਰਥ ਿਰਦਾ  ਹ।ੈ

• ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਮ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪਰਿਥਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਮਾਿਿ ਦੂਰੀਆ ਂਦੇ 1-2 ਮੀਟਰ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਦ ੇਉਪਾਵਾਂ ਵਲੱ ਵਧਰੇ ੇਕਧਆਨ ਦ ੇਨਾਲ 
ਆਪਣ ੇਿਾਰਬੋਾਰ ਨੰੂ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ-ਸਮੇਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਿਰ- ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ

ਆਮ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਇਸਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਕਿ ਉਹ ਸਾਰ ੇਗੈਰ ਿ਼ਰਰੂੀ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਿਨੇਡਾ ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਨਾ ਿਰਣ, ਅਤ ੇਇਹ ਕਿ 13 
ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ ਦਪੁਕਹਰ ਤੋ,ਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ  ਿਨਾਡਾ  ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਿੀਤੀ ਹ ੈਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋ ਂਬਾਅਦ 14 ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕਵਚ  
ਅਲਗੱ ਅਲਗੱ ਰਹੇਨ। ਪਰ:

• 14 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਸਵ-ੈਅਲਗੱ-ਥਲਗੱਤਾ ਉਨਹਿਾਂ ਸਵੇਾ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂ‘ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਕਿਨਹਿਾਂ ਲਈ ਦਸ਼ੇ ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ 
ਿਰਨਾ ਲਾਿ਼ਮੀ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਤੰਰ-ਸਰਹਦੱ ਟਰਕੱਿੰਗ, ਏਅਰਲਾਇਨ ਿਰ,ੂ ਿਲੀਪਰ ਿਾਂ ਿਹੋ ੋਸਟਾਫ, ਕਫਲਮ ਉਦਯਗੋ 
ਸਟਾਫ, ਿਾਂ ਹਰੋ ਲਿੋ ਕਿਹੜ ੇ ਬੀ ਸੀ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਯਾਤਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿੰਮ ਲਈ ਸੰਯਿੁਤ ਰਾਿ ਅਮਰੀਿਾ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ )
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• ਉੱਪਰ ਦੱਸ ੇਅਨੁਸਾਰ ਿਰ਼ਰੂੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ ਼ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਵਾਲ ੇਸਾਰ ੇਿਰਿਮਿਚਾਕਰਯਾੰ ਨੰੂ  ਰਿੋਾ਼ਨਾ ਸਵ-ੈਕਨਗਰਾਨੀ 
ਿਰਨ ਦੀ ਿਰ਼ਰੂਤ ਹਨ।

• ਿ ੇਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀਤੀ ਹ,ੈ ਦ ੇਲਛੱਣਾਂ ਦਾ ਕਵਿਾਸ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਨਹਿਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੰੂ ਅਲਗੱ ਿਰ ਲਣੈਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਿਾਂ ਤਾਂ 8-1-1 ਨਾਲ ਸਪੰਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਿੋਵੀਡ-19 ਲਛੱਣ ਸਵ-ੈ
ਮਲੁਾਂਿਣ ਟਲੂ  https://covid19.thrive.health/ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿੇ ਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਦਾਨ 
ਿਰਨ ਵਲੇ ੇਲਛੱਣਾਂ ਦਾ ਕਵਿਾਸ ਿਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਨਹਿਾਂ ਨੰੂ ਤਰੁਤੰ ਇਿੱ ਮਖਟੌਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਕਿਹੜੀਆ ਂਿ਼ਰਰੂੀ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਉਹ ਪਰਿਦਾਨ ਿਰ ਰਹ ੇ ਹਨ ਉਸਨੰੂ ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਕਫਰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਅਲਗੱ ਥਲਗੱ ਿਰ ੋਅਤ ੇ8-1-1 ‘ਤ ੇਿਾਲ 
ਿਰ ੋਿਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਿੋਕਵਡ-19 ਲਛੱਣ ਸਵ-ੈਮੁਲਾਂਿਣ ਟਲੂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਿਰ ੋ https://covid19.thrive.health/

ਬੀ.ਸੀ. ਸਂੈਟਰ ਫਰੌ ਰਗੋ ਕਨਯਤੰਰਣ ਮਾਲਿਾਂ ਅਤ ੇਿਾਰਬੋਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਿਾਣਿਾਰੀ ਵਖੇ,ੋ 
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/employers-businesses 


