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ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
ਿਪ੍ਾਰ / ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ:
ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ:
ਕਾਰੋਬਾਰ / ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਉਪ੍ਾਅ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ / ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਕਉ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ।

ਸੰਕੇਤ:
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਲਤ ਜਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸੂੰਕਤ
ੇ

(ਸਾਇਨੇ ਜ਼):

 ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਘ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਲਤ ਚਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ;
 ਇਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਟ
ਿੱ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੋ;
 ਚਚਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਚਹਨੋ ;
 ਅਤੇ ਹਿੱਥ ਚਮਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਰਿੱਵਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ (ਫੈਸੀਵਲਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਕ ਕਰੋ):
ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੂੰਮ ਦੀਆਂ ਚਿਊਟੀਆਂ ਚਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਚਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਨਰਦੇਸ਼ ਚਦਿੱਤਾ ਚਗਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਕਹਾ ਚਗਆ ਹੈ ਚਕ ਜੇ ਉਹ ਆਪ੍ ਚਬਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਓ।
ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੂੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਚਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋ ਪ੍ਚਹਲਾ ਲਿੱ ਛਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਟ
ਿੱ ਨਾਲ ਵਿੱਖ ਕਰ ਚਦਿੱਤਾ ਚਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਛੇ-ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ
ਦੀ ਸਹਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਚਵਿੱਚ ਫੈਸੀਲੀਟੀ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪ੍ਲਬਧ ਅਚਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਰੇਕ ਰਮ, ਬਾਥਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਖੇਤਰ ਚਨਯਚਮਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੇਠ ਚਦਿੱਤੇ ਸ਼ਚਿਊਲ ਤੇ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਬਰੇਕ ਰਮ:________________________________________
ਰੈਸਟਰਮ:________________________________________
ਹੋਰ:________________________________________

ਕੀਟਾਣਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਚਧਤ ਸਤਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪ੍ਲਾਈਜ਼, ਸਟਾਫ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।
ਕੋਚਵਿ-19 ਦੇ ਚਵਰੁਿੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈਂਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ
ਹੈ:____________________________________________________________________
ਹੇਠ ਚਲਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ:
ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੂੰਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚਵਕਲਚਪ੍ਕ- ਵਾਧ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ (ਵਫਜ਼ੀਕਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੰਗ)ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ (ਫੈਸੀਵਲਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਕ ਕਰੋ):

ਚਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੈਸੀਚਲਟੀ ਚਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਚਗਣਤੀ ਸੀਚਮਤ ਕਰੋ _____, ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਜੇ ਤੋਂ
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ਫੈਸੀਚਲਟੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੇ ਟੇਪ੍ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਸ਼
ੇ ਦੁਆਰ
'ਤੇ ਫੁਟਪ੍ਾਥਾਂ ਤੇ ਸੂੰਕਤ
ੇ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਚਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ।
ਪ੍ੈਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਚਫਕ ਲਈ ਚਦਸ਼ਾ-ਚਨਰਦੇਸ਼ ਸੂੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰਗ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ੈਦਲ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਚਵਚ ਸੁਰਿੱਚਖਅਤ ਦਰੀਆਂ
ਚਮਲ ਸਕਣ।
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਨਰਦੇਸ਼ ਚਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਚਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਇਕ ਦਜੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਛੇ ਫੁਿੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖੋ ਚਸਵਾਏ ਸਟਾਫ ਕੁਝ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੇ ੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰਤ ਲਈ।

ਚਵਕਲਚਪ੍ਕ-ਹੋਰ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੋ:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ (ਫੈਸੀਵਲਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਕ ਕਰੋ):
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਲਈ; ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਸਮੇਤ ਕਿੱਪ੍ਾਂ ਲਈ ਢਿੱਕਣ, ਅਤੇ
ਥੋਕ-ਪ੍ਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਿੱ ਬਾ, ਘਰੋਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ(ਰੀਜਸੇਬਲ)ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਚਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਰਚਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ, ਜੇ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਚਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਚਸਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚਵਆਚਖਆ::____________________________________________________________________
ਚਵਕਲਚਪ੍ਕ- ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਚਸਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਘੂੰਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ):

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ (ਫੈਸੀਚਲਟੀ ਤੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਕ ਕਰੋ):
ਹੈਂਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਜਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਕੀਟਾਣਨਾਸ਼ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੇ ੜੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ,
ਉਿੱਚ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚਵਚ, ਅਤੇ ਸਹਲਤ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਂ ਚਕਤੇ ਵੀ ਚਜਿੱਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਚਸਿੱਧੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ੋਰਟਲ, ਪ੍ੈਿੱਨ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਚਨਯਚਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਚਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਿੱਚ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਵਾਧ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਪ੍ਰਚਕਚਰਆਵਾਂ:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ਚਵਕਲਚਪ੍ਕ- ਦਜੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

* ਇਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧ ਉਪ੍ਾਅ ਵਿੱਖਰੇ ਪ੍ੂੰਚਨਆਂ ਤੇ ਸਚੀਬਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚਜਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਵਟਪ੍ਣੀ
ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਨਾਮ:______________________________________________________
ਫੋਨ ਨੰਬਰ :___________________ ਈ - ਮੇਲ : _____________________

