
 
 

ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ� ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰ�� 
SARS CoV-2 ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰ��।ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 5-25-2020 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਿਕਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। 
 
ਖੁਲਾਸਾ: ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ CDC ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ  ਸਥਾਨ� ਲਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ 
ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇ� ਸੰਗਤ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੰੂ ਿਸੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 
ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਿਸੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇ�ੇਵਰ�, NASMDA ਅਤੇ 
ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰ�� ਿਦਵਾਨ�, ਿਵ�ੇ� ਸਮਾਗਮ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਿਵਆਹ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 
ਆਿਦ) ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਜ� ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ� ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ  ਜੋਖਮ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਸਫ਼ਾਿਰ�� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। 

 
1. ਪ�ੋਗਰਾਮ: 

a. ਿਦਵਾਨ� ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਨਯਤ ਕਰੋ। 

b. ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ/ਜ� ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਪੇ� ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕਮਜ਼ੋਰ  (bit.ly/extracaution) 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਵਰਚੁਅਲ ਿਦਵਾਨ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

c. ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸਮਾਗਮ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਿਵਆਹ, ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ� ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਜ� ਰੱਦ ਕਰ ਿਦਓ। 
d. ਸੰਗਤ� ਨੰੂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ/ਭਾਵਨਾਵ� ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਦਓ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵ� ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
 

2. ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਿਰ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 
a. ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ/ਖੇਤਰੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 
b. ਨਵੀਆਂ ਸੰਿਖਆਵ�, ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਜੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ 

ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 
c. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਤ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 

ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। 
 

3. ਪ�ਬੰਧਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ� ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ:  ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਓ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖੋ। 

a. ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ; ਜੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 
ਤ� ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

b. ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੰਪਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨ� ੜੇ  ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਬੋਰਡ� ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਸਕ�ੀਨ� 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਤ� ਜੋ ਸੰਗਤ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕੇ। 

c. ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪਰਚੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ/ਜ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲ� 
ਬਾਰੇ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ  ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ( http://nasmda.org/index.php/videos/): 

i. ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ�  ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ। 
ii. ਹੱਥ� ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਧੋਣ ਜ� ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ (ਗਲੇ ਨਾ ਿਮਲੋ ਜ� ਹੱਥ ਨਾ ਿਮਲਾਓ, 

ਆਿਦ)। 
d. ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ: 

i. ਇਸ ਬਾਰੇ CDC ਜ� ਹੋਰ ਰਾ�ਟਰੀ ਅਤੇ/ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ ਿਕ  ਕੋਿਵਡ-19 'ਤੇ 
ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ  (bit.ly/gurdwarasrespond)। 

ii. ਸੰਗਤ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਓ  ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਏਗਾ। 

iii. ਸਥਾਨਕ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ, 
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ। 

iv. ਬਦਨਾਮੀ  (bit.ly/gurwarastigma) ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। 
 

 Translation in Punjabi provided by Indian Languages Services, San Jose CA.  
For your translation needs you may contact Gurdeep Chawla at 408 741 1935. 

http://nasmda.org/index.php/videos/)


4. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ : ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ��ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱੁਖ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ 
'ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

a. ਿਜਹੜੇ ਸੰਗਤ/ਸਟਾਫ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹ 
ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

b. ਸੰਗਤ/ਸਟਾਫ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ  ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ। 
c. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਪ�ਵੇ� ਦੁਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ  
d. ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 
e. ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ  ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ  (bit.ly/coronasymptoms), ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ  ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਅਤੇ/ਜ� 

ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ  ਸਵਾਲਨਾਮਾ  ਿਦਓ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਲਗਾਓ। 
f. ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ। 

 
5. ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ  : 2 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ/ਮਾਸਕ/ਹਜ਼ਰੂੀਆ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
a. ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੱਕ, ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਿਸਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜ� ਮਾਸਕ  ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੰੂ ਇਹਨ� ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ 
ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ� 
ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

b. ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਵਰਚੁਅਲ ਿਦਵਾਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

c. ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਸਕ/ਿਚਹਰੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

 
6. ਆਮ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦਓ : ਹਰੇਕ ਿਦਵਾਨ/ਸੇਵਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਨਯਿਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰੋ।  ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਖੇਤਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ/ਸ�ਝੀ ਵਰਤ� ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਹ�ਡਲ, ਬਾਥਰੂਮ, 
ਮਾਈਕ�ੋਫੋਨ, ਰੇਿਲੰਗ ਦੇ ਹ�ਡਲ) ਨੰੂ  ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਕਰੋ  (bit.ly/gurdwaraclean)। 

a. ਸਭ ਨੰੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ; ਗਲੇ ਿਮਲਣ, ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
b. ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਜ� ਪਰ�ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਿਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ 

ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। 
c. ਲੋੜ�ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਟ�ੂ, ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਅਤੇ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਟੇ�ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ ਜੋ ਿਕ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਦਖਾਈ 

ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੋਣ। 
d. ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਹਨ� ਸਾਰੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ ਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
e. ਹਜ਼ਰੂੀਆ/ਰੂਮਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਲ�ਡਰੀ ਿਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹੱੁਕ� 'ਤੇ ਨਾ ਲਟਕਾਓ। 
f. ਕਈ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱੁਖਾਸਨ ਿਵਖੇ ਿਬਨ� ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
g. ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਬਟੂਆ, ਚਾਬੀਆਂ, ਪਰਸ ਆਿਦ। 
h. ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਾਜ� ਨੰੂ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਧੋਵੋ/ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 
i. ਗੁਟਿਕਆਂ ਨੰੂ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸੰਗਤ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਿਲਆਉਣ ਜ� ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ। 
j. ਜ� ਤ� ਿਦਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰ ਕੇ ਜ� ਿਫਰ ਿਜਵ� ਹੋ ਸਕੇ ਿਖੜਕੀਆਂ/ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਨੰੂ ਖੋਲ� ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 

'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਿਚਤ ਏਅਰ ਿਫਲਟ�ੇ�ਨ ਿਸਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

7. ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ: 
a. ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਿਦਵਾਨ ਦੀ ਥ� ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਵਾਨ ਲਗਾਓ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਿਹੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ। 
b. ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ, ਹੱਥ� ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਿਦਵਾਨ ਹਾਲ 

ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ। 
c. ਿਦਵਾਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕੱਠ ਨੰੂ ਮਨ� � ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 
d. ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਦਵਾਨ/ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ ਿਜਨ� � ਰਾਹ� ਲੋਕ� ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 

ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। 
e. ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਿਦਓ ਜੇ ਚੌਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� 6 ਫੱੁਟ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ 

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� 12 ਫੱੁਟ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
f. ਇੱਕੋ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਇਕੱਠ�  ਬੈਠਣ ਿਦਓ। 
g. ਵੱਖਰੇ ਘਰ� ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ, ਿਬਨ� ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਿਦਵਾਨ/ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪ�ਵੇ� 

ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੱੁਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਿਨ�ਾਨ ਲਗਾਓ। 
h. ਿਲਫਟ�, ਪਾਰਿਕੰਗ ਲਾਟ�, ਬਾਥਰੂਮ�, ਰਸੋਈ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟ�ੈਿਫਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 

ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰ� ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੋ। 

 Translation in Punjabi provided by Indian Languages Services, San Jose CA.  
For your translation needs you may contact Gurdeep Chawla at 408 741 1935. 



 
8. ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਰ�ਾਦ (ਦੇਗ) 

a. ਲੰਗਰ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਭੋਜਨ ਪ�ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ� ਲਈ ਖੱੁਲੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
b. ਪਰ�ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ  ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਚਮਿਚਆਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਉਿਚਤ ਭ�ਿਡਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਦਸਤਾਨ�  ਪਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੱਥ ਧੋਵੋ।  
c. ਪਰ�ਾਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਦੂਿ�ਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਨ�ਛ� ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 
d. ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਰ�ਾਦ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ  ਜ�: 

i. ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਰ�ਾਦ  ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪੈਕ ਜ� ਪਲੇਟ� ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ  ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ 
ii. ਿਨਯਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਓ। 

e. ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਆਈਟਮ� ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖੋ ( ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 
ਲਈ )। 

i. ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵ� ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰੋ (6 ਫੱੁਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੀ ਟ�ੈਿਫਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦ ਿਵਅਕਤੀ ਆਿਦ)। 
ii. ਪੰਗਤ ਨੰੂ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੰੂਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ। 
 

9. ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਨ: 
a. ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ, ਵਾਇਰਡ, ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਜ� ਡਾਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। 
b. ਸੰਗਤ� ਨੰੂ ਗੋਲਕ ਲਈ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟੱੁਟੇ ਪੈਸੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਕੋਿ�� ਕਰੋ ਿਕ ਨ� ਟ�/ਿਸੱਿਕਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
c. ਗੋਲਕ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ�ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ�  ਪਾਓ। 
d. ਸੰਗਤ� ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਦਾਨ ਿਦਵਾਨ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਉਣ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਭੇਜੋ ਿਜੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 

 
10. ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ/ਗੁਰਬਾਣੀ/ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸ�:  ਿਵਿਦਅਕ  (bit.ly/gurwarakids) ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ 

ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ� ਦੇਖੋ। 
a. ਵਰਚੁਅਲ ਲੈਸਨ/ਸੈ�ਨ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ SikhRI, ਿਸੱਖ ਗੁਰਮਿਤ 

ਅਕੈਡਮੀ, Basics of Sikhi, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਆਿਦ। 
b. ਇੱਕ ਸਮ� 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਮਆਂ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਵਧਾਓ। 

 
11. ਸੰਗਤ: 

a. ਜੇ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ। 
b. ਆਪਣੇ ਿਵ�ੇ� ਡਾਕਟਰੀ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਵਾਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।  ਵਧੀਕ ਸਾਵਧਾਨੀ  (bit.ly/extracaution) Iਤੁਸ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ  (bit.ly/highrisktips)। 

c. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਹੱਥ� ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ ਜ� ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 
d. ਹਰ ਸਮ� ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਜ� ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰੋ। ਿਬਨ� ਸੰਪਰਕ ਦੇ 

ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ (ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ� ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ)। ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ, ਗਲੇ ਿਮਲਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
e. ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ� ਉਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
f. ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਚੁਅਲ ਿਦਵਾਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
g. ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਾਜ� ਨੰੂ ਸ�ਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ; ਜੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਧੋਵੋ/ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 
h. ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਿਲਆਓ ਜ� ਫੋਨ/ਟੈਬਲੇਟ ਐਪ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 
i. ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਿਲਆਓ ਿਕ�ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 

ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ। 
j. ਜਦ� ਤੁਸ� ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵ� ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਕਵ� 

ਕਰਨਾ ਹੈ। 
k. ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੱੁਕਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਮੱਗਰੀ:  ਵ�ਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�  (bit.ly/whguidance) I ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 
 ਸੰਗਠਨ  (bit.ly/3ecPBLX) I ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�  (bit.ly/gurdwarafuneral) I ਬਦਨਾਮੀ ਨੰੂ ਘਟਾਓ  (bit.ly/gurdwarastigma) I 
ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜ�ਦੇ ਪ��ਨ  (bit.ly/gurdwarafaq) I ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ  (bit.ly/shwteam) I ਿਵਸਿਤ�ਤ ਪਿਰਵਾਰ (bit.ly/largefamilytips)  I NY ਨੰੂ 
ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਬਾਰੇ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�  (bit.ly/nyreopen) I ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦ�ਾ-ਿਨਰਦੇ�  (bit.ly/careopen) 
 

ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਇੰਡੀਅਨ  ਲ�ਗਵੇਜ਼  ਸਰਿਵਿਸਜ਼,ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਲਈ ਤੁਸ� 
ਗੁਰਦੀਪ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ 408 741 1935 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 Translation in Punjabi provided by Indian Languages Services, San Jose CA.  
For your translation needs you may contact Gurdeep Chawla at 408 741 1935. 



ਿਵਜ਼ਟਰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ (ਸਵੈ-ਜ�ਚ ਦੇ ਪ��ਨ) 

 

ਨਾਮ _____________________________________________________________________ 

 

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: _________________________________________________________________ 

 

ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ�:______________________ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ�: _____________________ 

 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਸਾਰੇ ਪ��ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਿਦਓ  ਨਹ�  ਹ� 

1  ਕੀ ਤੁਸ� ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਦੇ� ਤ� ਬਾਹਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ 

ਕੋਿਵਡ-19 ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਹ�, ਦੇ� ਦਾ ਨ� ਿਲਖੋ______________________ 

   

2  ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ (6 ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ 

ਲੈਬ ਿਵਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ? 

   

3  ਕੀ ਤੁਸ� ਅੱਜ ਜ� ਿਪਛਲੇ 14 ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?     

  ਬੁਖਾਰ     

  ਖ�ਸੀ     

  ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁ�ਿਕਲ      

  ਠੰਡ / ਕੰਬਣਾ     

  ਗਲਾ ਦਰਦ     

  ਮਾਸਪੇ�ੀ ਦਾ ਦਰਦ     

  ਥਕਾਣ     

  ਸੁਆਦ ਜ� ਸੁੰ ਘਣਾ ਮੁ�ਿਕਲ      

  ਦਸਤ ਜ� ਪੇਟ ਦਰਦ     

 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ��ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹ� ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਡੀ ਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਗੁਰੂ-ਘਰ ਨਾ ਰਹੋ ਅਤ ੇ

ਪ��ਨ/ਿਚੰਤਾਵ�, ਜ�ਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਕਲੀਨੀ�ੀਅਨ / ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੀ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਆਓ। 
 

 

ਦਸਤਖਤ ____________________________________________  ਤਾਰੀਖ਼ ___________________________ 

(ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ — ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਗਦਰ�ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) 


