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ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
   ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ: 

• ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ਼ਾਂ ਸਿਚ ਲਾਗ ਦੇ ਸੂੰਚਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਿਆਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; 
• ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਅਕਤੀ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਦਖ਼ਾਂਉਦਾ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਤੁਰੂੰਤ ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇਣੀ; 
• ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ; 
• ਸਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂੰ ਿਿ ਹੋ ਸਕੇ COVID-19 General Relaunch Guidance, ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਝਾਿ਼ਾਂ ਅਤੇ  https://www.alberta.ca/biz- connect.aspx. ਤੇ 

ਸਮਲਣ ਿਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਸਹਤ ਸੁਝਾਿ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
 

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ 
ਸਿਅਕਤੀਆਂ (ਸੂੰਗਠਨ਼ਾਂ, ਿਰਕਰ਼ਾਂ, ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ਼ਾਂ ਸਮੇਤ) ਸਿਚ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਸਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਸੁਝਾਅ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸੂੰਕਰਮਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਨਯੂੰ ਤਰਣ ਉਪਾਿ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੂੰ ਿਾਿਨਾ ਿਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਿ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਬਮਾਰੀ 
ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿ਼ਾਂ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ਼ਾਂ ਸਿੱਚ ਿਾਪਰੀਆਂ। ਕੋਸਿਡ -19 ਨੂੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਸਮਕ 
ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਿੱਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਜਿੇਂ ਡਰਾਈਿ-ਇਨ ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਅਕਤੀਗਤ 
ਇਕੱਠ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਉਨ਼ਾਂ ਸਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠ਼ਾਂ ਸਿੱਚ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ(ਖਾਣੇ)ਆਸਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹਨ ਸਜਨਹ ਼ਾਂ ਸਿਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਾਂ ਧਾਰਸਮਕ 
ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜ਼ਾਂ ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਾਂ ਸਕਰਾਏ ਤੇ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜ਼ਾਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ਼ਾਂ ਸਿਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ਼ਾਂਸਕ ਸਨਿੱਜੀ ਘਰ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਸਨਿੱਜੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ “ਪਰਬੂੰ ਧਕ” ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਪਰੂੰ ਤੂ ਸਜੱਥੇ ਸੂੰ ਿਿ ਹੋਿੇ ਇੂੰ ਨ਼ਾਂ ਸੁਝਾਿ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਪੜਾਅ 2 ਸਿਚ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੇ ਘਰ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ਼ਾਂ (ਕੋਹਰਟ(ਨੇੜਲੇ) ਪਸਰਿਾਰ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) ਸਿਚਕਾਰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੇਠ਼ਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ 
ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 

o ਸਿਆਹ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸਤਮ ਸੂੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਿਾਂ (ਬੈਠਣ ਿਾਲੇ ਸਮਾਗਮ) ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 
o ਅੰਦਰ(ਇੰਨਡੋਰ) ਸਿਾਵਜਕ ਇਕੱਠ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਵਿਤ ਹਨ (ਉਦਾ ਿੱਜੋਂ ਸਿਆਹ ਜ਼ਾਂ ਅੂੰ ਸਤਮ ਸੂੰ ਸਕਾਰ) 
o ਬਾਹਰ(ਆਊਟਡੋਰ) ਸਿਾਵਜਕ ਇਕੱਠ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਵਿਤ ਹਨ 

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਤਿ: 
• ਸਬਦ "ਸਿਸਿਾਸ ਅਧਾਸਰਤ(ਧਾਰਸਮਕ) ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ" ਸਿੱਚ ਉਹ ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ, ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸਜਿੇਂ ਧਾਰਸਮਕ ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ, 

ਪਾਠ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਸਕਤਾਬ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ, ਸਮਾਰੋਹ, ਪੁੂੰ ਨ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਆਸਦ ਸਾਮਲ ਹਨ। 
• ਧਾਰਸਮਕ ਆਗੂ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲਾ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ ਜੋ ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

“ਪਰਬੂੰਧਕ” ਹੈ। 
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ਸਾਰੇ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੇਠ਼ਾਂ ਸਦੱਤੇ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸੁਝਾਿ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਸਮਾਗਮ ਪਰਸਕਸਰਆਿ਼ਾਂ ਸਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਮੂਹ, ਸਟਾਫ, ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਸਿਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਸਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਸਿਚ ਸਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ  
ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ੂੰਮੇਿਾਰੀ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਬੂੰ ਧਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੋਜਾਨ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਿਾਸਲਆਂ ਦੀ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਪਰਸਾਸਸਨਕ ਸਟਾਫ, ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ) ਸਸਹਤ ਪਰਤੀ ਿੀ ਸਜੂੰਮੇਿਾਰ ਹਨ। 

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.alberta.ca/covid-19-
information.aspx. ਤੇ ਲੱਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਖਤਰਾ ਵਨਯੰਤਰਣ 
 

ਇਕੱਠ ਅਤ ੇਜਨਤਕ 
ਮੈਂਬਰ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ 

• ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਸਿਚ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਸਕ ਇਕੋ ਪਸਰਿਾਰ ਜ਼ਾਂ ਸਸਹ ਪਸਰਿਾਰ(ਕੋਹਰਟ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। 

• ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੂੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਸਕ: 
o ਿੱਡੇ ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਦੀ ਥ਼ਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। 
o ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਸਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਤੇ ਕੈਪ(ਹੱਦ) ਲਗਾਉਣਾ 
o ਿੀੜ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਸਿਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੂੰਟਰੋਲ 

ਕਰਨੀ। 
o ਸਕਸੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੀੜ ਿਾਲੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਉਣ ਲਈ ਕਸਹਣਾ। 
o ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਸਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਕਲਪ ਸਜਿੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਡੀਓ, ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਸ, 

ਿੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਸਡੂੰਗਜ) ਨਾਲ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਿਰਤਣੇ। 
• ਇਕੱਠ ਨੂੂੰ  ਸਬਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਿੱਜੋਂ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਲਈ ਕਸਹਣਾ। 
• ਗੂੰਿੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿੱਧ ਖਤਰੇ ਸਿੱਚ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੱਸਣੇ ਸਜਸ ਸਿਚ 

65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗੂੰ ਿੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਸਥਤੀਆਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਮਲ ਹਨ। 
o ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਕ ਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹਨ਼ਾਂ ਿਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਿਾਲੇ 

ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਲਈ ਿਾਧੂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਿਅਕਤੀਗਤ 
ਪੂਜਾ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮ਼ਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਲਈ ਕਸਹਣਾ। 

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx
https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx
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 • “ਡਰਾਇਿ-ਬਾਈ”, “ਡਰਾਇਿ ਥੂ” ਜ਼ਾਂ “ਡਰਾਇਿ ਇਨ” ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਬਨ਼ਾਂ ਿਾਹਨ ਸਿੱਚੋਂ ਸਨਕਸਲਆਂ 

ਧਾਰਸਮਕ ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। 
o ਿਾਹਨ਼ਾਂ ਸਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਸਰਿਾਰ ਜ਼ਾਂ ਸਮੂਹ(ਕੋਹਰਟ) ਪਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
o ਸੇਿਾ ਜ਼ਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਆਪਣੇ ਿਾਹਨ ਸਿੱਚ ਰਸਹਣ ਲਈ ਹੀ 

ਕਹੋ। 
o ਿਾਸਰੂਮ ਿਰਤਣ ਲਈ ਿਾਹਨ ਸਿੱਚੋਂ ਸਨਕਲੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਸਜਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 

ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੋ। 
o ਿਾਹਨ ਨੂੂੰ  ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ(ਆਈਡਸਲੂੰ ਗ) ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

• ਧਾਰਸਮਕ ਲੀਡਰ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਜੋ ਿਾਹਨ ਸਿੱਚ ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਸਖੜਕੀਆਂ ਖੱੁਲਣ ਸਮੇ ਜੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਸੂੰਿਿ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ। 

• ਪਰਬੂੰਧਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  COVID-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਸਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਸਕ: 
o ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਿਸਜਟ ਤੋਂ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੈ ਮੁਲ਼ਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਸਹਣਾ ਅਤੇ ਸਬਮਾਰ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਸਹਣਾ। 

• ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਸਦਿਾਉਣਾ ਸਕ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ਼ਾਂ (ਖੂੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਚੜਹਣਾ, ਨੱਕ ਿਗਣਾ, ਜ਼ਾਂ 
ਗਲਾ ਪੱਕਣ) ਤੇ ਉਹ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। 

• ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਿੇਸ ਦੁਆਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਨੂੂੰ  ਸੂਸਚਤ ਕਰਨਾ ਸਕ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀ, ਸਪਛਲੇ 14 ਸਦਨ਼ਾਂ ਸਿਚ ਅੂੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਛਲੇ 14 
ਸਦਨ਼ਾਂ ਸਿਚ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੂੰਪਰਕ ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 
ਸਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਰਸਜਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

• COVID-19 ਮਹ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਸਿਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਸਿਧਾ-ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਯਮ 
ਦੱਸਣੇ। 

• ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿੀੜ ਦਾ ਸੂੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ। 
• ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਪਸਰਿਾਰ ਜ਼ਾਂ ਸਸਹ ਪਸਰਿਾਰ਼ਾਂ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 
• ਮਾਪੇ, ਪਸਰਿਾਰ, ਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਤਾਿ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਿੱਜਣ 

ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। 
• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਦਿਾਉਣਾ। 
• ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੱਥ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਸਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ(ਖੂੰਘ, ਸਛੱਕ ਆਸਦ ਨੂੂੰ  ਢੱਕਣਾ) ਨੂੂੰ  

ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਨਾ। 
• ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਨਾ। 

o ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸਨਯੂੰਤਰਣ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਗਾਉਣਾ। 

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
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 • ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸੂੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੂੰਗ ਦੇ ਯਤਨ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਸਜਸਟਿ 

ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਬੂੰ ਧਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਾਜ਼ਰੀਨ਼ਾਂ ਦੇ ਨ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
o ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੈਇੱਛਤ ਹੈ; ਇਹ ਸੁਸਨਸਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ 

ਸਸਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਅਸਧਕਾਰ਼ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸੂਸਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

o ਸਰਕਾਰਡ ਸਸਰਫ 2 ਹਫਸਤਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂੰਗਠਨ ਨੂੂੰ  ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਧਾਰਸਮਕ ਸੂੰਸਥਾਿ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੂੰਕਰਮਣ ਦੀ ਸਸਥਤੀ 
ਸਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਸਰਫ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਸਿਸਸਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

• ਜੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੂੰਕਰਮਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਜੋ ਐਕਸਪੋਜਰ(ਸੂੰਪਰਕ) ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ 
ਸਨ, ਨੂੂੰ  ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਾਰੇ ਸੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰਡ ਨੂੂੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਸਸਹਤ 
ਸੇਿਾਿ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਸਰਫ ਸੂੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੂੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

• ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਜਹੜੀ COVID-19 ਸੂੰਪਰਕ ਟਰੇਸਸੂੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 
ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਸਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸਸਰਫ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇਸੀ ਕਸਮਸਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਹ਼ਾਂਮਾਰੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਆਮ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਂਦੇ 
ਪਰਸ਼ਨ: COVID-19 ਮਹ਼ਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਸੂਚੀਆਂ।  

• ਪੀਆਈਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਬੂੰਧਕ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ੂੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਫਓਆਈਪੀ-ਆਈਪੀਏ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 780-427-5848 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਂ sa.accessandprivacy@gov.ab.ca ਤੇ ਈਮੇਲ 
ਰਾਹੀਂ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਸਟਾਫ ਅਤੇ 
ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ਼ਾਂ ਦਾ 
ਬਚਾਅ 

• ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  COVID-19 General Relaunch Guidance,(ਕੋਸਿਡ-19 ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਲਈ ਆਮ ਸੁਝਾਅ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਸਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਖੇ 
ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 
o ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਾਲੂੰ ਟੀਅਰ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
o ਰੋਜਾਨਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਸਿੱਚ ਿਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 

ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। 
o ਢੱੁਕਿੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਸਹੂਲਤ-ਤੇ ਖਤਰਾ-ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਿ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਢੱੁਕਿੇਂ ਅਸਿਆਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 
o ਜੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਇਕੱਠ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਮੀਟਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤ਼ਾਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ 

ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। 
ਸਹੂਲਤ਼ਾਂ • ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਬੂੰ ਧਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਟਾਫ, ਿਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ਼ਾਂ ਸਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 

ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤ਼ਾਂ ਸਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ: 

o ਸਮੂਸਹਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਜ਼ਾਂ ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸਿਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਸਮੇ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਪਸਰਿਾਰ ਨੂੂੰ  ਪਸਹਲ਼ਾਂ  ਬਾਹਰ ਿੇਜ ਕੇ 
ਇਕੱਠ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। 

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
mailto:sa.accessandprivacy@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-general-relaunch-guidance.pdf
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 o ਉੱਚ-ਟਰੈਸਫਕ ਖੇਤਰ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੂੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਬੂੰ ਦੂ ਦੇਣੇ ਜੇ ਸੂੰ ਿਿ ਹੈ। 

o ਇਕੋ ਪਸਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਸਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣ 
ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਜ਼ਾਂ ਸਨਸਾਨ ਲਗਾਉਣੇ। 

o ਉਹਨ਼ਾਂ ਖੇਤਰ਼ਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਲਾਬੀ, ਸਜੱਥੇ ਿੀੜ ਅਤੇ ਰੁਕਾਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ਼ਾਂ, ਸਟਾਫ ਜ਼ਾਂ ਬੈਰੀਅਰ 
ਿਰਤ ਕੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੀ ਿੀੜ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਚਾਸਲਤ ਕਰਨਾ। 

o ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੇਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਸਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਸ ਤੇ ਸਨਸਾਨ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। 

• ਪਰਬੂੰਧਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਿੀੜ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ਼ਾਂ, ਆਮ ਖੇਤਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਾਸਰੂਮ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-
ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਅਸਿਆਸ ਕਰਨਾ। 

• ਦਰਿਾਜੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਲਾਈਟ ਸਸਿੱਚ, ਟਾਇਲਟ ਹੈਂਡਲ, ਟੂਟੀਆਂ, ਧਾਰਸਮਕ ਿਸਤੂਆਂ, ਸਲਫਟ ਦੇ ਬਟਨ, ਰੇਸਲੂੰ ਗ 
ਿਰਗੀਆਂ ਿਧੇਰੇ ਛੂਹੀਆਂ ਜ਼ਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਝੀਆਂ ਸਸਤਹ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਨਯਸਮਤ ਰੂਪ ਸਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। 

• ਸਫਾਈ ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਸਿਸਸਜ਼ ਇਨਿਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਸਨੂੰ ਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

• ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪਰਿੇਸ ਦੁਆਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 
ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਸਬਨ਼ਾਂ ਸਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਰਤਣ ਲਈ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਿਧੇਰੇ ਖਤਰੇ 
ਿਾਲੀਆਂ 
ਗਤੀਸਿੱਧੀਆ ਂ

• ਪਰਬੂੰਧਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਸਿਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ, ਰੀਤੀ ਸਰਿਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹ਼ਾਂ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕ ਕੀ ਇਹ ਸਿਾਿ਼ਾਂ, ਸਟਾਫ 
ਜ਼ਾਂ ਿਾਲੂੰ ਟੀਅਰ਼ਾਂ ਸਿਚ ਕੋਸਿਡ -19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ  ਤ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਿਧਾਉਦੇ ਹਨ। 

• ਕੋਈ ਿੀ ਗਤੀਸਿਧੀ ਜ਼ਾਂ ਅਸਿਆਸ ਜੋ ਸੂੰ ਪਰਕ (ਸਤਹ ਨੂੂੰ  ਛੂਹਣ) ਜ਼ਾਂ ਥੱੁਕ ਆਸਦ (ਸਛੱਕ, ਖੂੰਘ, ਗਾਉਣ, ਸਚਲਾਉਣ) 
ਦੁਆਰਾ ਕੋਿੀਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੂੰ  ਖਤਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਦਸਲਆ ਜ਼ਾਂ ਬੂੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਹੇਠਲਾ ਿਾਗ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਗਤੀਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਸਮਾਸਜਕ ਸਮਾਗਮ • ਹਾਲ਼ਾਂਸਕ ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਉਦੇਸ 
ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਸਜਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਸਜਨ਼ਾਂ ਸਿੱਚ ਰਾਤ ਜ਼ਾਂ ਦੁਪਸਹਰ ਦੇ 
ਖਾਣੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਜ਼ਾਂ ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਦੀ ਅਜੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

• ਸਟੇਜ 2 ਸਿਚ ਇਨਡੋਰ(ਅੂੰਦਰਲੇ) ਸਮਾਸਜਕ ਇਕੱਠ਼ਾਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 50 ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਸਮਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹਨ਼ਾਂ ਸਿਚ ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰੇ ਘਰ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ਼ਾਂ ਸਿਚਕਾਰ ਇਕੱਠ (ਸਸਹਯੋਗੀ ਪਸਰਿਾਰ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ) 2 ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਗਾਇਨ, ਲਾਈਿ ਸੂੰਗੀਤ 
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 

• ਸੂੰਕਰਸਮਤ(ਪੀੜਤ) ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਚੀਕਦੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੂੰਤਰ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਹਿਾ ਦੇ ਯੂੰ ਤਰ ਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ (ਉਦਾ. 
ਨਾਟਕ, ਡ਼ਾਂਸ)) ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਰ(ਥੱੁਕ) ਜ਼ਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੂੂੰ ਦ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
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  ਇਹਨ਼ਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਮੂੰ ਸਨਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਤੇ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਸਿਚਾਰ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
• ਸਮੂਹਕ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਾਂ ਿਾਦਨ ਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਜੱਥੇ ਢੱੁਕਿ਼ਾਂ ਹੋਿੇ 

ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਿਾਦਨ, ਸਰਮੋਟ ਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਨਗੁਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਜਸ ਸਿਚ ਗਾਉਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਚ ਸਜੂੰਨਾ ਿੀ ਸੂੰ ਿਿ ਹੋ ਸਕੇ 

ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 
o ਗਾਇਕੀ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ਼ਾਂ ਦਰਸ਼ਕ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈਿਸਟਰੀਮ ਕਰਕੇ 

ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ਼ਾਂ ਿੱਖ ਰੱਖੋ। ਸਸੱਧਾ ਪਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
o ਇਕੋ ਜਗਹਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਸਖਆ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। 
o ਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ(ਗਲਾਸ ਸ਼ੀਟ) 

ਲਗਾਓ। 
o ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਆਰ ਆਡੀਓ ਜ਼ਾਂ ਿੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰਸਡੂੰਗਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
o ਗਾਇਕ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਲਈ ਕਹੋ। 

• ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਸਧਤ ਮੂੰਚ ਸੂੰਗੀਤ, ਗਾਇਨ ਸਮੂਹ, ਬੈਂਡ ਜ਼ਾਂ ਸੂੰਗੀਤ ਦਾ ਅਸਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ 
ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤ਼ਾਂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਸਕ 
ਿਰਚੁਅਲ(ਦੂਰੋਂ) ਸਸਖਲਾਈ ਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਸਡੂੰਗ ਸੈਸਨ। 

 

ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ • ਇਕੋ ਪਸਰਿਾਰ ਜ਼ਾਂ ਸਸਹ ਪਸਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਸਿੱਚ ਹੱਥ ਸਮਲਾਉਣ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਛੂਹਣ ਜ਼ਾਂ 
ਿਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇ ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਸਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਸਜਿੇਂ ਸਕ 
ਹੱਥ ਸਹਲਾਉਣਾ ਜ਼ਾਂ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਆਸਦ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਧਾਰਸਮਕ ਰੀਤੀ ਸਰਿਾਜ ਸਜਸ ਸਿਚ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਸਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਸਜਸ ਨਾਲ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਦੀ ਸੂੰ ਿਾਿਨਾ ਿੱਧਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਬਦਲਿੇਂ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੂੰ  ਘੱਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 

• ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਅਕਤੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਸਹੀ ਸਫੱਟ ਿਾਲੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਿਾਿੇਂ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣ ਿੇਲੇ ਿੀ ਗੈਰ ਪਸਰਿਾਸਰਕ ਮੈਂਬਰ਼ਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।  

• ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਸਬੂੰਧੀ ਸਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ(ਖੂੰਘ ਅਤੇ ਸਛੱਕ ਨੂੂੰ  ਢੱਕਣਾ, ਸਟਸ਼ੂ ਨੂੂੰ  ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 
ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਿੋਜਨ • ਧਾਰਸਮਕ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਜ਼ਾਂ ਸਮਾਗਮ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਿੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਸਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਿਚ ਿਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਜੇ ਸਕਸੇ ਧਾਰਸਮਕ ਰਸਮ ਦੇ ਸਹੱਸੇ ਿਜੋਂ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 
o ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੈਕਡ(ਲਪੇਟੇ) ਜ਼ਾਂ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹੱਸਸਆਂ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਗਣਤੀ 

ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਸਿੱਚ ਿੂੰ ਸਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
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 o ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਿ਼ਾਂਡੇ ਜ਼ਾਂ ਬਰਤਨ (ਸਜਿੇਂ ਚਮਚੇ ਜ਼ਾਂ ਪਲੇਟ਼ਾਂ) ਨੂੂੰ  ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਂਝਾ ਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
o ਿਰਤਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਸਿਚ ਿੋਜਨ ਜ਼ਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਪਰਕ ਨਹੀਂ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਰਤਾਉਣ ਿਾਲਾ ਸਿਅਕਤੀ ਿੋਜਨ ਜ਼ਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਸਹੱਸੇ ਨੂੂੰ  ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜ਼ਾਂ 
ਸੂੰਗਤ ਨੂੂੰ  ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਿਰਤਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਜ਼ਾਂ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼, ਸਹੀ ਸਫੱਟ ਿਾਲਾ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਜੇ ਧਾਰਸਮਕ ਪਰੋਗਰਾਮ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਿੋਜਨ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਸਟਾਫ, ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  
ਇਕ ਲਾਇਸੂੰਸਸੁਦਾ ਿੋਜਨ ਸੇਿਾ ਸੂੰਸਥਾ ਸਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ 
ਸਤਆਰੀ ਨਾਲ ਿੋਜਨ ਿਰਤਾਉਣ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੱੁਕਿੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ 
ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ। 

 
ਸ਼ਾਂਝੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲੀਆਂ 
ਿਸਤ਼ਾਂ 

• ਅਸਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋ ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਜਿੇਂ 
ਸਕਤਾਬ਼ਾਂ, ਦਰੀਆਂ ਆਸਦ) ਨੂੂੰ  ਨ਼ਾਂ ਸਦਓ ਅਤੇ ਨ਼ਾਂ ਹੀ ਿਰਤੋ। 

• ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼਼ਾਂ ਸਲਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਚਣ। 

• ਗਾਇਨ ਸਬੂੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਜਾਨਾ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੂੰ ਟ ਕਰੋ। 
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਜੈਕਸਨ ਜ਼ਾਂ ਆਡੀਓ-ਸਿਜ਼ੂਅਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
• ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਸ਼ਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਪਾਣੀ ਦੇ ਿ਼ਾਂਡੇ ਆਸਦ ਸ਼ਾਂਝੇ ਨ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਅਸਜਹਾ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੋਿੇ ਤ਼ਾਂ ਢੱੁਕਿੀਂ ਸਫਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
• ਜੇ ਧਾਰਸਮਕ ਜ਼ਾਂ ਅਸਧਆਤਮਕ ਕਾਰਨ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਸਮਕ ਚੀਜ਼਼ਾਂ (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਬੁੱ ਤ, ਧਾਰਸਮਕ ਸਚੂੰਨਹ  ਆਸਦ) ਨੂੂੰ  ਛੂਹਣਾ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਚ ਹੱਥ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਿੇ। 
• ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਸੇ ਸ਼ਾਂਝੀ ਧਾਰਸਮਕ ਿਸਤੂ ਨੂੂੰ  ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਿੱਚ ਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ਜ਼ਾਂ ਡੱਸਬਆਂ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਨ਼ਾਂ ਕਰ।ੋ ਇਸਦੇ ਸਿਕਲਪ਼ਾਂ ਸਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

o ਦਾਨ ਿੇਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ। 24 ਘੂੰ ਸਟਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਚੜਹਾਿੇ ਨੂੂੰ  
ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। 

o ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਨ ਿੇਟਾ। 

ਬੱਸਚਆਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 
ਸਹੂਲਤ ਸਿੱਚ ਹੋਰ ਿਰਤੋਂ 
ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤ਼ਾਂ 

• ਧਾਰਸਮਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਕਲਾਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸੇਿਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਼ਾਂ ਬੱਸਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਸਰਿਾਰ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਧਾਰਸਮਕ ਕਲਾਸ਼ਾਂ ਡੇ ਕੈਂਪ ਸੁਝਾਿ਼ਾਂ Guidance for Day 
Camps.ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।                          

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-guidance-for-day-camps
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-guidance-for-day-camps
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ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੋਰ ਿਰਤੋਂ • ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਿਧਾਿ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਾਂ ਿਰਤਣ ਲਈ ਸਦੂੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਨੂੂੰ  ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਮੂਹ ਜ਼ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਸਹਤ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸੁਝਾਿ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

• ਧਾਰਸਮਕ ਸਥਾਨ ਨੂੂੰ  ਸਕਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਾਂ ਇਸਦੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸਕਸੇ ਿੀ ਸਧਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ, ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ਼ਾਂ ਸਿਚ ਸਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਢੂੰਗ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਨ ਦੀ ਸਜੂੰਮੇਿਾਰੀ ਸੂੰਚਾਲਕ 
ਦੀ ਹੈ। 

 

https://www.alberta.ca/BizConnect
mailto:BizConnect@gov.ab.ca

