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ਲਾਜ਼ਭੀ ਾਫੰ ਦੀਆਂ
ਕਵਵਡ-19 ਦ ਪਲਾਅ ਨੂੰ ਭੱ ਧਭ ਕਰਨ ਅਤ ਆਣ ਹਲਥ ਵਿਿਟਭ ਦੀ ਿੁਰੱਵਿਆ
ਲਈ ਲਾਜ਼ਭੀ ਫਵਲਕ ਹਲਥ ਉਾਅ ਲਫਰਟਾ ਬਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਇਕੱ ਠ
ਇੰਨਡਯ ਇਕੱ ਠ
ਾਯੇ ਇੰਨਡਯ ਇਕੱ ਠਾਂ ਦੀ ਭਨਾਸੀ ਸੈ।
 ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਹੜ ਇਕੱ ਲ ਰਵਹੰ ਦ ਹਨ ਅਤ ਵਿੰ ਗਲ ਰੈਂਟ
ਵਜਹੜ ਕਵਲ 18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਰ ਦ ਫੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦ
ਹਨ, ਦ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਕਦ ਹਨ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰ ਨਹਾਂ
ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਨ ਵਭਲਵਗਲ ਿਕਦ ਹਨ।

ਇੰ ਨ-ਰਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਿਾਰ ੂਜਾ ਿਥਾਨ ਆਣੀ ਪਾਇਰ ਕਡ
ਿਭਰੱ ਥਾ ਦ 15 ਰਵਤਸ਼੍ਤ ਤੱ ਕ ਿੀਭਤ ਹਨ।


ਭਾਿਕ ਾਉਣ ਲਾਜ਼ਭੀ ਹਨ।



ਇਕ ਘਰ ਵਵਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰਾਂ 'ਚ
ਰਵਹਣ ਵਾਲ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਿਭੇਂ ਦ ਭੀਟਰ ਦੀ ਵਵੱ ਥ
'ਤ ਰਵਹਣਾ ਹਵਗਾ।

ਭਾਿਕ ਾਉਣਾ

ਆਊਟਡਯ ਇਕੱ ਠ

ਭਾਿਕ ਾਉਣਾ ਿਾਰੀਆਂ ਇੰ ਨਡਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਕੰ ਭ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ

ਾਯੇ ਆਊਟਡਯ ਭਾਜਿਕ ਇਕੱ ਠ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 10 ਜਵਅਕਤੀਆਂ

ਅਤ ੂਜਾ ਿਥਾਨਾਂ 'ਤ ਲਾਜ਼ਭੀ ਹ।

ਤੱ ਕ ੀਭਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਇਕੱ ਠਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵੀ ਭਾਂ/ਬਾਗ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਤਯ 'ਤੇ ਇੰਨਡਯ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ।
ਜਵਆਸ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਯ
ਜਵਆਸ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਜਯੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ
ਭਨਾਸੀ ਸੈ।.


ਵਵਆਹ ਸ਼੍ਾਦੀ ਦੀ ਰਿਭ 10 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱ ਕ ਿੀਭਤ ਹ।



ਿਿਕਾਰ ਰਿਭਾਂ 20 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਤੱ ਕ ਿੀਭਤ ਹਨ।

ੂਿਾ ਥਾਨ

ਵਧਰ ਜਾਣ alberta.ca/CovidTranslated
©2018 Government of Alberta | Published: ਅਰਲ 2021

ਸ਼੍ਰਣੀ: Protected A

ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਭ ਕਰਨਾਂ
ਂ ਲਾਇਰ ਨੂੰ
ਘਰ ਤੋਂ ਕੰ ਭ ਕਰਨਾਂ ਲਾਜ਼ਭੀ ਹ, ਵਿਵਾ ਇਿ ਦ ਵਕ 
ਆਣਾ ਕੰ ਭ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਣ ਵਰਕਰ ਦੀ ਿਰੀਰਕ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲ ੜ ਹਵ।

ਵਫਜ਼ਨਿ ਾਫੰ ਦੀਆਂ
ਂ ਯਟੇਨਭੈਂਟ ਅਤੇ ਜਯਕਰੀਸ਼ਨਰ ਪੈਜਜਰਟੀਆਂ
ਟ

ਂ ਰਟਨਭੈਂਟ ਅਤ ਵਰਕਰੀਸ਼੍ਨਲ ਪਵਿਵਲਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰ 'ਤ ਫੰ ਦ
ਟ
ਰਵਹਣਗੀਆਂ।ਵਭਿਾਲ ਵਜੋਂ ਥੀਟਰ, ਕਿੀਨੋ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਫਾਂ ਅਤ
ਵਭਊਜ਼ੀਅਭ। ਲਾਇਫਰਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 'ਤਰ 'ਤ ਫੰ ਦ ਰਵਹਣ।
ਕਵਭਊਵਨਟੀ ਹਾਲ, ਕਾਨਪਰੰ ਿ ਿੈਂਟਰ ਅਤ ਇੰ ਨਡਰ ਵਰਕਰੀਸ਼੍ਨਲ

ਰਪਾਯਭੈਂਟ, ਯਟ ਅਤੇ ਜਪਜ਼ੀਕਰ ਕਜਟਜਵਟੀਆਂ
ਗਯੱ  ਰਪਾਯਭੈਂ ਦੇ ਰੈ ਨ, ਟੀਭ ਯਟ ਅਤੇ ਜਪੱ ਟਨਿੱ
ਕਰਾਾਂ ਦੀ ਭਨਾਸੀ ਸੈ। ਇਕ-ਨਾਰ-ਇਕ ਰਕਾਯ ਦੀ ਜਪੱ ਟਨਿੱ
ਟਯੇਜਨੰਗ ਦੀ, ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਜਸਤ ਇਿਾਜ਼ਤ ਸੈ। ਮੂਥ ਅਤੇ

ਪਵਿਵਲਟੀਆਂ ਭਜ਼ਦ
ੂ ਾ ਇਜਾਜ਼ਤਸ਼੍ੁਦਾ ਕਵਟਵਵਟੀਆਂ ਲਈ ਿੁੱ ਲਹ

ਕਾਰਿੀਟ ਯਟ ਜਯਕਰੀਯੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਪਾਯਭੈਂ ਕਜਟਜਵਟੀ'ਆਂ

ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 10 ਿਣੇ) ਦੀ, ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਜਸਤ, ਇਿਾਜ਼ਤ ਸੈ।

ਬਿਨ ੇਵਾਵਾਂ
ਯੈਟਯੈਂਟ, ੱ ਫ, ਫਾਯਾਂ, ਰਾਊਂਿਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪੇ ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਜਸਤ
ਟੇਕਆਊਟ, ਫਾਸਯੋਂ ਜਕਅੱ , ਜਡਜਰਵਯੀ ਅਤੇ ਆਊਟਡਯ ੈਟੀਉ
ਖਾਜਣਆਂ ਰਈ ਖੱ ਰਹ ਕਦੇ ਸਨ। ਇੰਨ-ਯਨ ੇਵਾ ਦੀ ਇੰਨਡਯ
ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਸੀਂ ਸੈ।
ਯੀਟੇਰ ੇਵਾਵਾਂ
ਾਯੀਆਂ ਯੀਟੇਰ ੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਜੰ ਗ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣੇ ਗਾਸਕਾਂ ਦੀ
ਜਗਣਤੀ ਪਾਇਯ ਕਡ ਭਯੱ ਥਾ ਦੇ 15% ਤੱ ਕ ਘਟਾਉਣੀ ਵੇਗੀ,
ਇ 'ਚ ਟਾਪ ਸ਼ਾਭਰ ਨਸੀਂ।
ਜਸਤ ਅਤੇ ਰਪੈਸ਼ਨਰ ੇਵਾਵਾਂ
ਜਸਤ ਅਤੇ ਰਪੈਸ਼ਨਰ ੇਵਾਵਾਂ ਇਕ-ਨਾਰ-ਇਕ ੇਵਾ ਰਈ ਕੇਵਰ
ਆਇੰਭੈਂਟਾਂ ਵਾਤੇ ਖੱ ਰਹ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਾਯੀਆਂ ਫਜਰਕ
ਸੈਰਥ ਅਤੇ ੈਕਟਯ ਗਾਈਡੈਂਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਜ਼ਯੂਯ ਕਯਨੀ ਸਵੇਗੀ।
ਜਭਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਡੈਂਜਟਟ, ਆਟਭੀਟਜਯਟ, ਥੈਯੇਜਟ,
ਆਕੂੰਚਜਯਟ, ਵਕੀਰ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ।
ਜਨਿੱਿੀ ਅਤੇ ਤੰ ਦਯਤੀ ੇਵਾਵਾਂ
ਜਨਿੱਿੀ ਅਤੇ ਤੰ ਦਯਤੀ ਦੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਇਕ-ਨਾਰ-ਇਕ ੇਵਾ ਰਈ
ਕੇਵਰ ਆਇੰਟਭੈਂਟ ਵਾਤੇ ਖੱ ਰਹ ਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਾਯੀਆਂ
ਫਜਰਕ ਸੈਰਥ ਅਤੇ ੈਕਟਯ ਗਾਈਡੈਂਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਜ਼ਯੂਯ ਕਯਨੀ
ਸਵੇਗੀ। ਜਭਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਸੇਅਯ ਅਤੇ ਨੇਰ ੈਰਨ,
ਥੈਜਟਕ ੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿ ਥੈਯੇੀ।
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