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News release 
 
ਕੋਿਵਡ-19(COVID-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 
ਮਾਰਚ 27, 2020 ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਿਗੱਛ Media inquiries 
 

 

ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਡੇੱ ਇਕੱਠਾਂ ਨੰੂ 15 
ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 
ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 
ਕੋਵੀਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸੂਬੇ ਭਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ 
ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

“ਭਾਵ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਸਭਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗਰੋਸ਼ਰੀ ਸਟੋਰ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੰੂ  
ਲੋੜੀਦਂੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਿਰਮੋਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵ� ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਨ�ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਸੋਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਮਹਨਤੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 

ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਪ�ੀਮੀਅਰ 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

• ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ(ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ), ਟੈਟ ੂਅਤੇ 
ਿਵੰਨਣ(piercing) ਵਾਲੇ ਸਟਡੂੀਓਜ਼, ਅਸਥੈਿਟਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਨੱੈਸ ਸਟਡੂੀਓ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਿਨਕ ਅਤੇ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ 
ਿਸਹਤ ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦਆੁਰਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਤੁੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸਮੇਤ ਦੰਦਾਂ, ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਮਸਾਜ, ਪੋਡੀਆਟ�ੀ, ਕਾਇਰੋਪ�ੈਕਿਟਕ ਅਤੇ ਆਪਟੋਮੀਟਰੀ(ਐਨਕਾਂ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

• ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ(ਡਾਈਨ-ਇਨ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ) ਹਣੁ ਡਾਇਨ-ਇਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਟੇਕ-ਆਉਟ ਅਤੇ 
ਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਵ� ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। 

• ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੀਟੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਗੇਿਮੰਗ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵਚ ਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਸ�ਟਰਾਂ ਿਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਜਵ� ਹੌਬੀ ਅਤੇ ਿਖਡੌਣੇ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ। 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰ ੇਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਆਨਲਾਈਨ( online) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 15 ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਟ�ੇਲ (ਸੈਰ ਲਈ ਰਾਹ),ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕ 

• ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਇਕੱਠ ਿਜੱਥ ੇਲੋਕ ਇਕੋ ਸਮ� ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਜਗ�ਾ ਿਵਚ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੰਸਕਾਰ, 

https://www.alberta.ca/restrictions-on-gatherings-and-businesses.aspx


ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ( online) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕੁਮ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ 15 ਤ� ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋਕਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ 
ਦਰੂੀ, ਸਫਾਈ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ 
ਉਥੱੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। 

“ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਉਪਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਇੰਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੰੂ ਕਰਵ ਨੰੂ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮ� ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ 
ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗੀ।” 

ਡਾ. ਡੀਨਾ ਿਹੰਸ਼ਾ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ  

ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਕੁਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿਹਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ 
ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 500,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਹਕੁਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਆਨਲਾਈਨ online ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪ�ਮੁੱਖ ਤੱਥ 

• ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਅਲਬਰਟਨ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਨੰੂ ਅਤੇ 
ਦਿੂਜਆਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ: 

o ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ 

o ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਘਰੇ ਜਾਂ ਦਿੂਜਆਂ ਤ� ਦਰੂ ਰਹੋ 

o ਵਧੇਰੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਆਦਤ ਪਾਓ ਿਜਵ� 20 ਸੈਿਕੰਡ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਿਛੱਕ ਨੰੂ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ 
ਨਾਂ ਛੂਹੋ 

o ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਿਨਹਾਹ ਰੱਖੋ। 

• ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ 
(COVID-19 self-assessment) ਕਰਨਾ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੱੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ  alberta.ca/COVID19 ਤੇ 
ਜਾਓ। 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ -19(COVID-19) ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦਰੂੀ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅਤੇ 
ਟੈਸਿਟੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

https://www.alberta.ca/restrictions-on-gatherings-and-businesses.aspx
https://ephisahs.microsoftcrmportals.com/create-case/
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx


ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• COVID-19 info for Albertans 

 

ਮੀਡੀਆ ਪੱੁਛਿਗਛੱ 

Tom McMillan (ਟੌਮ ਮਕਿਮਲਨ) 

780-422-4905 
ਸਹਾਇਕ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੈਲਥ 
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