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 Punjabi News release 
 
ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਦੀ ਕੋਿਵਡ -19 ਦ ੇਮਦੱ ੇਨਜ਼ਰ 
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰਆੂਤ  
ਅਪ�ੈਲ 30, 2020 ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਿਗੱਛ Media inquiries 
 

ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ 
ਿਲਆਵਾਂਗੇ।  
 
“ਮੈਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਇਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਨੰੂ ਉਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ੱਰੀਏ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਸੂਝ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗ ੇਇਹ ਜਾਣਿਦਆਂ ਿਕ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਅੱਗੇ 
ਹਨ। ਅਸੀ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਂਗ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਇੱਕ 
ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ।” 
 
ਜੇਸਨ ਕਨੈੀ, ਪ�ੀਮੀਅਰ 
 
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 
ਅਸੀ ਂਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਣੁ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਿਲਆ ਹੈ। 
 
ਅਰੰਿਭਕ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂ
 
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦਆੁਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ 
ਸਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 
 

• ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 4 ਮਈ ਤ� ਕੁਝ ਿਨਰਧਾਰਤ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਅਪ�ੇਸ਼ਨ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੇਗੀ। 
• ਦੰਦਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ, ਸਪੀਚ ਲ�ਗੁਏਜ ਪਥੈੋਲੋਿਜਸਟ, 

ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਿਚਿਕਤਸਕ, ਆਡੀਓਲੋਿਜਸਟਸ(ਅਵਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ), ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ(ਆਕੁਪੋਸ਼ਨਲ) ਥੈਰੇਿਪਸਟ, 
ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ(ਖਾਣ-ਪਾਣ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਵੇਾਵਾਂ 4 ਮਈ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ 
ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 

ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਿਦਆਂ ਪ�ੋਿਵੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਦਬੁਾਰਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ ਖੋਲ�  ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 
 

• 1 ਮਈ ਨੰੂ ਪਾਰਿਕੰਗ ਲਾਟਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਿਜੰਗ ਏਰੀਆ ਤਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
• 1 ਮਈ ਨੰੂ ਪ�ੋਿਵੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵਚ ਕਈ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਰੱਖਣ(ਬੋਟ ਲਾਂਚ) ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ 14 ਮਈ ਤੱਕ 

ਖੋਲ�ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੋਟ ਲਾਂਚ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ albertaparks.ca ਤੇ ਜਾਓ। 
• ਸਰਕਾਰ ਕ�ਪ ਸਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦ ਤ� ਜਲਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਿਕ 1 ਜੂਨ 

ਤੱਕ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਕ�ਪ ਸਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਖੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕ ੇਤਾਂ ਜ ੋਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆਂ 
ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮ�, ਸਾਈਟਾਂ ਿਸਰਫ ਅਲਬਰਟਨਾਜ਼ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
albertaparks.ca  ਤੇ ਜਾਓ। 

http://albertaparks.ca/
http://albertaparks.ca/


• ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕ�ਿਪੰਗ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਵਰ, ਿਪਕਿਨਕ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗ ੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕ�ਪਗ�ਾਉਡਂ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ albertaparks.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। 

• ਅਲਬਰਟਾ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ�ਣਾਲੀ 14 ਮਈ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਤ� ਸਾਈਟ ਦ ੇਦੌਰੇ ਲਈ ਬੁੱਕ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੂਬੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬੁਿਕੰਗ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

• ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰਮੂ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਚੁਕੱਣ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਲਬਰਟਾ ਇਨਵਾਇਰਮ�ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਔਖੇ ਆਰਿਥਕ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਲਈ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੌਕਾ ਹਨ। 

• ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਫਾਇਰ ਬੈਨ(ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ) ਉਸ ੇਤਰਾਂ ਹੀ 
ਰਹੇਗੀ। 

• ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫ ਹਾਈ-ਵੇ ਵਾਹਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪਾਬਦੰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ 
ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। 

• ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਿਮਊਸਂਪਲ ਕ�ਪਰ ਗਰਾਂਉਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ, ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 
ਨਾਲ ਖੋਲ�  ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ 4 ਮਈ ਨੰੂ ਖੁੱਲ�  ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪ�ੋ ਸ਼ੌਪਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਾਈਟ ਤੇ ਦਕੁਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟਰੋ�ਟ ਦਜੂੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰਟੇਲਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਿਵਚ ਖੁੱਲ�  ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਰਰੂਤਾਂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 
ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਅਸੀ ਂਪਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: 
 

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ COVID-19 ਟੈਸਿਟੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਸਭੱ ਤ� ਉਪਰਲੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ। 
• ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਿਸੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਜੋ 

ਇਸਦੇ(ਵਾਇਰਸ) ਸੰਪਰਕ ਿਵਚੱ ਹਨ। 
• ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਕੋਿਵਡ -19 ਪੌਿਜਿਟਵ ਹਨ ਿਜਵ� ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣ ੂਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣਾ। 
• ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅਡੇੱ ਤੇ ਜਾਂਚ(ਸਕਰੀਿਨੰਗ) ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ 

ਲਈ। 
• ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ। 
• ਸਭ ਤ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ 

ਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

COVID-19 ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀ ਂਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ 
ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਟੈਸਟ ਵਧਾਉਣੇ ਅਤੇ ਫੈਲਣ(ਆਊਟਬਰੇਕ) ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਤ� ਬਗੈਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਿਵਚੱ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਰਰੂੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ 
ਵਾਲੇ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 
ਦੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰਆੂਤ(ਰੀ-ਲਾਂਚ) ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੰੂ ਜਦ� ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਚੜ�ਣਾ, ਨੱਕ 
ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਗਲਾ ਪਕਣਾ ਆਿਦ ਲੱਛਣਾਂ ਸਮੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ। 
 
“ਸੰਕੇਤ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ, ਚੰਗੇ ਸਫਾਈ ਅਿਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦ ੇਸਮੂਿਹਕ ਯਤਨ ਫੈਲਣ ਨੰੂ 
ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਾਨੰੂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਕੀ 
ਅਸੀ ਂਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੰੂ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਖੋਲ�ਣ 
ਸਮ� ਬਰਬਾਦ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦ।ੇ" 
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ਡੀਨਾ ਿਹੰਸ਼ਾ, ਿਸਹਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫਸਰ 
 
ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਢੱਲਾਂ 
ਪੜਾਅ 1 ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ 14 ਮਈ ਤ� ਉਦ� ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਿਸਹਤ ਦ ੇਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ 
ਪਾਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਪੜਾਅ 1 ਦੀਆ ਂਝਲਕੀਆ ਂ
 
• ਲਾਗ ਸਬੰਧੀ ਵਧਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦ ੇਖਤਰੇ ਦ ੇਘੱਟਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਂ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 14 ਮਈ ਤ� ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 
 

o ਿਰਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਪੱੜੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ। ਿਕਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਿਵਕਰੇਤਾ ਵੀ 
ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

o ਕੁਝ ਿਨੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਹਅੇਰ ਸਟਾਈਿਲੰਗ ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ। 
o ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ। 
o ਵਧੇਰੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਕਾਇਰੋਪ�ੈਕਿਟਕ, ਆਪਟੋਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ੇਤਰਾਂ 

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। 
o ਸੀਮਤ ਹਾਜਰੀ ਨਾਲ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। 
o ਸੀਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਮਰ ਕ�ਪ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
o ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ (ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ) 50 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਜਨਤਕ 

ਬੈਠਕ ਲਈ ਦਬੁਾਰਾ ਖੁੱਲ� ਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
o ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ(ਆਊਟਡੋਰ) ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਾਧਨ। 

• ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਿਜਵ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਭਾਵ� ਆਨਲਾਈਨ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਜਾਂ 
ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਰੀ-ਲ�ਚ(ਮੁੜ ਸ਼ੁਰਆੂਤ) ਪੜਾਅ ਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 
ਹਨ। 

• ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਿਜੱਥ ੇਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ (ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੂੀ) ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤੇ 
ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਪੜਾਅ 1 ਿਵਚੱ ਵੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂਹ ੈ
 
• 15 ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। (15 ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤ� ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਇਕੱਠਾਂ ਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਦਰੂੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਦਸ਼ਾ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ।) 
• ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦ ੇਿਤਉਹਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਿਜੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨੇੜਲੇੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
• ਿਸਨੇਮਾ ਘਰ, ਥੀਏਟਰ, ਪੂਲ(ਤਰੈਾਕੀ), ਮਨੋਰੰਜਨ ਕ�ਦਰ, ਅਖਾੜੇ, ਸਪਾ, ਿਜਮ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗ।ੇ 
• ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਲੂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਜਟਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। 
• ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਗ�ੇਡ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸਾਂ। 

 
ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂ
 
• ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੂਬੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
• ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਿਰਮੋਟ(ਦਰੂ�) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 
ਪੜਾਅ 2 ਦੀਆ ਂਝਲਕੀਆ ਂ
 



• ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜਾਅ 1 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਲਾਗਾਂ(ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ), 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ 
ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 

o ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਗ�ੇਡ 12 ਸਕੂਲ। 
o ਬੈਕਲਾਗ(ਇਕਠੇੱ ਹੋਏ) ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਰਜਰੀਆਂ(ਆਪ�ੇਸ਼ਨ)। 
o ਿਨੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਕਲੀ ਰੰਗਾਈ(ਟੈਿਨੰਗ), ਐਸਥੈਿਟਕਸ, ਕਾਸਮੈਿਟਕ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ, 

ਮੈਿਨਕਉਰ(ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ), ਪੇਿਡਿਕਊਰ(ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ), ਵੈਕਿਸੰਗ, ਿਚਹਰੇ ਦ ੇਇਲਾਜ਼, ਮਸਾਜ ਅਤੇ 
ਿਰਫਲੈਕਸੋਲੋਜੀ(ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਇਲਾਜ)। 

o ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ(ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਜੋ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਤ� ਬਾਦ) 

o ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਿਥਏਟਰਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਣਾ 
 

• ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਲੂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਜਟਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। 
 

ਪੜਾਅ 2 ਿਵਚੱ ਵੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂਹ ੈ
 
• ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਿਜੰਮ, ਪੂਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕ�ਦਰ, ਅਤੇ ਅਰੀਨਾ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗ।ੇ 
• ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ, ਸਮਾਰੋਹ, ਪ�ਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ 

ਰਹੇਗੀ। 
 

ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂ
• ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

 
ਸਟੇਜ 3 ਹਾਈਲਾਈਟਸ 
 
ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 
 

• ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲ�ਣਾ। 
• ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੋਣ ਤੇ) 
• ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦ ੇਿਤਉਹਾਰਾਂ, ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ�ਮੁੱਖ ਖਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ। 
• ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ, ਿਜੰਮ, ਪੂਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕ�ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖਾਿੜਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਖਲੋਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ। 
• ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ। 
• ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਯਾਤਰਾ ਤ� ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣੀ। 

 
ਤੇਜ਼ ਤੱਥ 

• ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵਚੱ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ 
ਉਪੱਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) 
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨਗੇ। 

• ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਵ� ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਗਾਂ(ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ 
ਿਨਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 



• ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਜਥ ੇਵੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋਵੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਵੋਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਭਾਵ� ਸੂਬ ੇਿਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 
ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 
ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮ� ਦੇ ਪ�ਕੋਪ ਤ� 
ਸਬਕ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਭਆਸਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕਾਨੀ ਬਣਾਉਿਂਦਆਂ 
ਸਮਾਿਜਕ ਮੇਲ ਜਲੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। 

 

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 ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• COVID-19 info for Albertans 
• Opening soon: Alberta’s relaunch strategy 
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