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ਤੁ ਰੰਤ ਰਰਲੀਜ਼ ਲਈ
29 ਅਗਸਤ, 2020
ਲਿਲ ਿੰਗਸਟਨ ਲ ਿੱਚ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੀ ਸਹੂਿਤ ਤੇ ਕੋਲ ਡ -19 ਫੈਿਣ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
MERCED- ਸੁ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੰ Foster Farm Livingston ਪੋਲਟਰੀ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਰਵਖੇ ਚ਼ੁੱਲ ਰਹੇ Covid-19 ਫੈਲਣ ਅਤੇ
਼ਾਂ ੀ
ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ ਰਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਨਮਨਰਲਖਤ ਰਨਰਦੇਸਾ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਰਸਡੀ ਕਾਉਟ
ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ (MCDPH) ਰਵਚਕਾਰ ਰਵਚਾਰ ਵਟਾ਼ਾਂਦਰੇ ਹੋਏ|
MCDPH ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਾਮ ਤੋਂ ਸੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਾਮ ਤ਼ੁੱਕ Livingston ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਰਵਖੇ ਫੋਸਟਰ
ਫਾਰਮਜ਼ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਪਲਾ਼ਾਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੰ ਛੇ (6) ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਿਣ, 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਾਮ ਤ਼ੁੱਕ ਬੰਦ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਰਵਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਤੇ foster farm ਡੰਘੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ| ਜੇ ਸਹੀ ਡੰਘੀ ਸਫਾਈ
ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੈਸਰਟੰਗ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕੀਤੀ| ਤਾ਼ਾਂ foster farm ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮਾ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
MCDPH ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ ਵਾਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦ਼ੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਕਉਰ਼ਾਂ ਕ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਉਰਚ਼ੁੱਤ ਰੋਗਾਣ਼ਾਂ ਰਵਸਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ| Livingston
ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਅਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਲਤ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਪਲਾ਼ਾਂਟ ਰਬਲਰਡੰਗ ਰਵ਼ੁੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੰ ਸ਼ੁੱਤ (7) ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ| ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁੰਜ ਟੈਸਰਟੰਗ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ
ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੋਣਗੇ
Foster Farm Livingston ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹ਼ੁੱਸਾ ਜੋ ਰਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਖੁ਼ੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਸਹਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਆਦੇਸ ਦੇ ਅਨੁ ਕਲ ਹੈ| ਅਤੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ Covid-19 ਜਾ਼ਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
covid-19 ਰੋਕਥਾਮ ਪਰੋਟੋਕੋਲ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਮਾਜਕ ਦਰੀਆ਼ਾਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ, ਬਰੇਕ ਰਮ ਰਵ਼ੁੱਚ 6 ਫੁ਼ੁੱਟ ਦਰ ਰਹੋ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਰਵਡ -19
ਟੈਸਰਟੰਗ, ਕਵੇਂ ਰਨ਼ੁੱ ਜੀ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਹਤ ਸੰਬੰਿੀ ਉਪਾਅ|
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਲ ਰਪ ਰਵ਼ੁੱਚ 29 ਜਨ ਨੰ ਇ਼ੁੱਕ Covid-19 ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਵਜੋਂ ਘੋਰਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਜ਼
਼ਾਂ ੀ ਰਵ਼ੁੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤ਼ੁੱਕ ਚ਼ੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਕੋਪ ਬਣ ਰਗਆ ਹੈ| ਅ਼ੁੱਜ ਤ਼ੁੱਕ,
ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦੇ 392 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਰਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਰਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅ਼ੁੱਠ (8) ਦੀ ਮੌਤ
ਕੋਵੀਡ -19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ|
਼ਾਂ ੀ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ, ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ, Cal/OSHA , ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ
ਮਰਰਸਡ ਕਾਉਟ
(CDPH) ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਕਈ ਸਾਈਟ ਮੁਲਾਕਾਤਾ਼ਾਂ, ਕਾਲਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ| ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੰ ਰਲਖੇ ਇ਼ੁੱਕ ਪਰਹਲੇ
਼ਾਂ ੀ ਦੀਆ਼ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆ਼ਾਂ
ਪ਼ੁੱਤਰ ਰਵ਼ੁੱਚ CDPH ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ,Dr. Eric Pan ਨੇ ਰਕਹਾ ਸੀ ਰਕ CDPH ਕਾਉਟ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹਮਤ ਹੈ ਰਕ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਰ਼ੁੱਰਖਆ ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁਕ
਼ੁੱ ਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ USDA ਨੇ ਮੌਜਦਾ ਰਸਹਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀਆ਼ਾਂ
ਰਣਨੀਤੀਆ਼ਾਂ ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ|
਼ਾਂ ੀ ਦੇ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸਾਲਵਾਡੋਰ ਸੈਂਡੋਵਾਲ ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਇਹ ਰਸਹਤ ਆਰਡਰ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਟ
਼ਾਂ ੀ ਰਵਚ
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਮ ਟੀਚੇ ਵ਼ੁੱਲ ਇਕ ਮਹ਼ੁੱਤਵਪਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। “ਅਸੀ ਼ਾਂ ਇਸ ਰਕਸਮ
ਦੀਆ਼ਾਂ ਸਰਥਤੀਆ਼ਾਂ ਨੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾ਼ਾਂ। ਅਸੀ ਼ਾਂ ਿੰਨਵਾਦੀ ਹਾ਼ਾਂ ਰਕ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕ
ਸਮਝੌਤੇ' ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰ਼ੁੱਖਣ ਲਈ ਬਰਲ ਰਪਰੰਟ
ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਰ਼ੁੱਰਖਆ ਕਰੇਗੀ|”
MCDPH ਵ਼ੁੱਖ ਵ਼ੁੱਖ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ਼ਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਰਜਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ
਼ਾਂ ੀ ਦੇ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੰ ਕਰਮਉਟ
਼ਾਂ ੀ ਨੰ ਬਚਾਉਣ, ਜਾਨਾ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਜ਼
ਆਇਆ. ਮਰਸਡ ਕਾਉਟ
ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਨੰ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਅਤ normalੰੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਕੰਮਾ਼ਾਂ ਰਵਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ.
਼ਾਂ ੀ ਦੇ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰੇਬੇਕਾ ਨਾਨਯਾ਼ਾਂਜੋ-ਕੈਂਪ ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਮੰਰਨਆ ਰਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ
ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
਼ਾਂ ੀ ਨੰ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾ਼ਾਂ, ਤਦ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਰਜ਼ੁੱਤ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹਾ਼ਾਂ,” ਡਾ ਰੇਬੇਕਾ
ਅਸਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀ ਼ਾਂ ਕਰਮਉਟ
਼ਾਂ ੀ ਦੇ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਕਹਾ।
ਨਾਨਯਾ਼ਾਂਜੋ-ਕੈਂਪ, ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
"ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਣਰਗਣਤ COVID-19 ਜਵਾਬ ਨੰ ਸਮਰਰਪਤ ਘੰਟੇ ਇਸ ਰਭਆਨਕ ਰਬਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਮੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਰਕਹਾ ਰਗਆ ਹੈ," ਰਕਹਾ ਹੈ ਡਾ Kristynn ਸਲੀਵਾਨ, MCDPH ਲਈ ਛਤ ਰਨਗਰਾਨੀ|
“ਅਸੀ ਼ਾਂ ਹਮੇਸਾ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾ਼ਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀਆ਼ਾਂ ਸਰਥਤੀਆ਼ਾਂ ਰਵ਼ੁੱਚ ਫਸਟਰ
ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੰ ਸੇਿ ਦੇਣ ਰਵ਼ੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ”ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਰੋਡਰਰਗੋ ਐਸਰਪਨੋਜ਼ਾ ਨੇ ਰਕਹਾ, ਰਜਸ ਦੇ ਰਜ਼ਲ੍ ਾ 1 ਰਵ਼ੁੱਚ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। “ਮੌਜਦਾ ਰਸਹਤ ਆਰਡਰ
਼ਾਂ ੀ ਰਵਚ ਸਰਵਜਨਕ ਰਸਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹ਼ੁੱਤਵਪਰਨ ਹੈ। ”
ਹੋਰ ਲੰ ਮੇ ਰਵਕਲਪਾ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇ਼ੁੱਕ ਵਿੀਆ ਹ਼ੁੱਲ ਹੈ| ਮਰਰਸਡ ਕਾਉਟ
ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਮਰਾ ਨੇ ਰਕਹਾ, "ਇ਼ੁੱਥੇ ਮਹ਼ੁੱਤਵਪਰਨ ਪਰਹਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਰਖਆ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ
ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ, ਬਲਰਕ ਫਾਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨੰ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁਕ
਼ੁੱ ਣਗੀਆ਼ਾਂ|"
“ਅਸੀ ਼ਾਂ ਇਨ੍ਾ਼ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵਚਾਰਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾ਼ਾਂ, ਰਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਰਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਰਸਟੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।”
਼ਾਂ ੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਵਕਾਸ ਰਵਭਾਗ ਬੁ਼ੁੱਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੰ
ਅਸਥਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਵ਼ੁੱਚ, ਵਰਕਨੇਟ ਮਰਸਡ ਕਾਉਟ
ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ ਉ਼ੁੱਤੇ ਕਈ ਭਾਸਾਵਾ਼ਾਂ ਰਵ਼ੁੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਪਰਸਤੁ ਤੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ. ਇਨ੍ਾ਼ਾਂ
ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸਕਾਰੀ ਦੀਆ਼ਾਂ ਤਰੀਕਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾ਼ਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ www.ReopenMercedCounty.com 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਗੇ|
਼ਾਂ ੀ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਰੋਤ
COVID-19 ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਾਉਟ
ਵੈਬਸਾਈਟ www.countyofmerced.com/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ.
###

ਮਰਕੁਸ ਦੇਸ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ
ਫੁ਼ੁੱਟਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੀ ਰਬਜਾਈ ਪਰਰਕਰਰਆ ਯੋਜਨਾ
ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਰਵਚ, ਸੀਏ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਰਵਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ
ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਨਰਦੇਸਾ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾ ਅਤੇ ਪਰਾ ਕਰੋ

ਆਰਡਰ ਦੀ ਲਮਤੀ: 28 ਅਗਸਤ, 2020
ਰਜਥੇ ਵੀ, ਕੋਵੀਡ -19 ਰਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰਵਸਵਰਵਆਪੀ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ, ਰਜਸ ਨੰ "ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ" ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ
਼ਾਂ ੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ਼ਾਂ ਨੰ ਸੰਕਰਰਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 115 ਮਰਸਡੀ ਕਾਉਟ
਼ਾਂ ੀ ਦੇ
7,500 ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
ਵਸਨੀਕਾ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|
਼ਾਂ ੀ ਰਵਚ ਸਰਥਤ ਰਸਟੀ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਰਵਚ 800 ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਵਸਨੀਕ COVID-19 ਤੋਂ ਸੰਕਰਰਮਤ ਹੋਏ
ਰਜਥੇ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
ਹਨ।
਼ਾਂ ੀ ਰਵਚ COVID-19 ਦੇ ਵ਼ੁੱਿ ਰਹੇ ਪਰਸਾਰਣ ਦੇ
ਰਜ਼ੁੱਥੇ ਰਕ, MERCED COUNTY ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆ਼ਾਂ ਮਰਕੁਸ ਕਾਉਟ
਼ਾਂ ੇ ਹਨ|
ਮਹ਼ੁੱਤਵਪਰਣ ਪਰਮਾਣ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀਆ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦ
ਰਜ਼ੁੱਥੇ ਰਕ, ਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਆਕਪੇਸਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐ਼ਾਂਡ ਹੈਲਥ ਐਡਮਰਨਸਟਰੇਸਨ (OSHA) ਦੁਆਰਾ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ
ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ ਵਰਕਰਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਮ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ ਦੀਆ਼ਾਂ ਸਹਲਤਾ਼ਾਂ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆ਼ਾਂ ਸਰਥਤੀਆ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਰਵਡ -19 ਲਾਗਾ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਰਵਤ ਹਨ| ਇਨ੍ਾ਼ਾਂ ਸਰਥਤੀਆ਼ਾਂ ਰਵਚ
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਰਹਕਰਮੀਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਰੀਬੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਮਲ ਹਨ.
ਰਜਥੇ ਰਕ, FOSTER FARM LIVINGSTON ਰਸਟੀ ਰਵ਼ੁੱਚ ਸਰਥਤ ਪੋਲਟਰੀ ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ ਦੀ ਸਹਲਤ ਰ਼ੁੱਖਦਾ ਹੈ|
ਰਜ਼ੁੱਥੇ ਰਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਸਮਹ ਰਵਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈਰਟੰਗ ਰਵਚ ਇਕ ਫੈਲਣ ਦੀ
ਪਰਰਭਾਸਾ ਰਦ਼ੁੱਤੀ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਰਵਚ COVID-19 ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਦੇ ਰਤੰਨ (3) ਜਾ਼ਾਂ ਵਿੇਰੇ ਕੇਸ|
ਰਜਥੇ ਰਕ, ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਰਵਖੇ ਪੋਸਟਰ ਫਾਰਮਜ਼ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਰਵਚ ਇਕੋ ਕੈਂਪਸ ਰਵਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾ਼ਾਂ ਹਨ. ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ
ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੀ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਸਹਲਤ ਰਵਖੇ 29 ਜਨ, 2020 ਨੰ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਪਰਹਲਾ ਜਾਰਣਆ ਕੇਸ 9 ਜਨ, 2020 ਦਾ ਹੈ. ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਦੀ ਸਹਲਤ ਤੇ ਵ਼ੁੱਖਰੀਆ਼ਾਂ ਇਮਾਰਤਾ਼ਾਂ. ਇਸ ਸਹਲਤ ਦੇ
ਇਕ ਰਵਭਾਗ ਰਵਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਪਰਕੋਪ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ 105 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਭਾਗਾ਼ਾਂ
ਰਵਚ 20 ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਪਰਕੋਪ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੋਏ ਹਨ. ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਦੀ ਸਹਲਤ
'ਤੇ ਲਗਭਗ 2,600 ਕਾਰਮਆ਼ਾਂ ਰਵਚੋਂ, 13.7 ਪਰਤੀਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਮੌਜਦਾ ਟੈਸਰਟੰਗ ਅੰਕੜੇ ਸੁਰਵਿਾ ਰਵ਼ੁੱਚ
ਫੈਲਣ ਦੀ ਹ਼ੁੱਦ ਨੰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਪੇਸ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਕਉਰ਼ਾਂ ਕ ਰਵਆਪਕ ਪ਼ੁੱਿਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵ ਰਵਆਪਕ
ਟੈਸਰਟੰਗ ਨੰ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਪਰਾ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ|
਼ਾਂ ੀ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ (ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ) ਨੰ ਕੋਵਾਈਡ
ਜਦ ਰਕ, 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ, ਮਰਸਡੀ ਕਾਉਟ
-19 ਅਤੇ ਅ਼ੁੱਠ (8) ਮੌਤਾ਼ਾਂ ਦੀ 358 ਪੁਸਟੀ ਹੋਈ ਕੇਸਾ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਜ਼ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ
਼ਾਂ ੀ
ਸੁਰਵਿਾ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ COVID19 ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹਨ. ਅ਼ੁੱਠ (8) ਮੌਤਾ਼ਾਂ ਰਵਚੋਂ ਪੰਜ (5) ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਥਤ ਇ਼ੁੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵ਼ੁੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਰਕ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਰਵ਼ੁੱਚ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਼ਾਂ ੀ ਹੈ।
ਰਨਟੀ-ਰਵ਼ੁੱਚ-ਵ਼ੁੱਡੀ ਪ਼ੁੱਿਰ ‘ਤੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰਭਾਵ ਨੰ ਦਰਸਾਉਦ
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ਜਦੋਂ ਰਕ, ਰਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰਵਡ -19 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੇ (6) ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 214
ਮਾਮਰਲਆ਼ਾਂ ਰਵ਼ੁੱਚ ਵਾਿਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਰਪੋਰਟਾ਼ਾਂ ਸੰਕੇਤ ਰਦੰਦੀਆ਼ਾਂ ਹਨ ਰਕ 29 ਜਨ,
2020 ਨੰ ਸੁਰਆਤੀ ਰਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਰਹਾ|
ਰਜ਼ੁੱਥੇ ਰਕ, ਅ਼ੁੱਜ ਤਕ, ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਲਤ ਰਵਚ ਕੇਸਾ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹ਼ੁੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਕਰਨ
਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਕੇਸਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਰਖਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਵਰਕਰਾ਼ਾਂ ਦੀ
ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ ਰਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਸਰਟੰਗ ਅਤੇ / ਜਾ਼ਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਿ ਰਹੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਅਤੇ ਰਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸਕਲ ਦੁਆਰਾ ਅਰੜ਼ੁੱਕਾ ਹੈ.
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਬਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਨੰ ਰਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਇਹ
਼ਾਂ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਲਤ ਤੇ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਅਤ ਉਤਪਾਦਨ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨੰ ਜਾਰੀ
ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਦ
ਰ਼ੁੱਖਣ ਦੇਵੇਗਾ|
਼ਾਂ ੀ ਦੇ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੰ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੰ
ਰਜਥੇ ਰਕ, ਮਰਸਡੀ ਕਾਉਟ
ਰਨਰਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਵਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ਰਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਰਟੰਗ
ਦੀਆ਼ਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਰਦਸਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ. ਸੰਖੇਪ ਰਵ਼ੁੱਚ, ਇਹਨਾ਼ਾਂ ਰਨਰਦੇਸਾ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ,
ਸਵੈਸੇਵੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਰੰਤ ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਡੀ. ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਰਟੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਹੜੀ
ਇ਼ੁੱਕ ਅਰਜਹੀ ਸਹਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਸਾ਼ਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਜਸਦਾ ਪਰਕੋਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ (ਇ਼ੁੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੰਨ ਜਾ਼ਾਂ
ਵਿੇਰੇ ਰਵਅਕਤੀ). ਇ਼ੁੱਕ ਵਾਰ ਰਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਕੋਪ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤ਼ੁੱਕ ਰਕ ਇਮਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ
ਹਫਰਤਆ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਿ ਕੇਸਾ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕਰਦੀ, ਜਾ਼ਾਂ ਰਪਛਲੇ ਰਤੰਨ (3) ਰਦਨ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਰਤ
ਦੀ ਸਰਵ ਰਵਆਪਕ ਜਾ਼ਾਂਚ ਹੋਣ ਤ਼ੁੱਕ, 1% ਤੋਂ ਘ਼ੁੱਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤ਼ੁੱਕ, ਇਸ ਪਰਕੋਪ ਨੰ ਹ਼ੁੱਲ ਨਹੀ ਼ਾਂ
ਮੰਰਨਆ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਟ|
਼ਾਂ ੀ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਵ਼ੁੱਚ, ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੇ ਰਨਰਦੇਸ ਰਦ਼ੁੱਤੇ
ਰਜ਼ੁੱਥੇ ਰਕ, ਰਪਛਲੇ ਮਰਸਡੀ ਕਾਉਟ
਼ਾਂ ਰਵਆਪਕ ਪਰੀਰਖਆ ਨੰ ਲਾਗ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕੀਤਾ. 5 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੰ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਰੇ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਤੰਨ ਹਫਰਤਆ਼ਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨੰ ਸਾਮਲ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸੀਲ ਪਰਕੋਪ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੰਡਾਵਲੀ 370 ਅਤੇ ਰਸਵਲ ਕੋਡ 3479
ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਰਸਤ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਅਤੇ ਮਰਸਡੀ ਕਾ Countyੰ਼ਾਂਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ
਼ਾਂ ੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਆ ਲਈ ਇ਼ੁੱਕ ਵ਼ੁੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਮੌਜਦਾ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਰਵਰਗਆਨਕ
ਦੀਆ਼ਾਂ ਕਾਉਟ
ਅੰਕਰੜਆ਼ਾਂ ਦੇ ਮ਼ੁੱਦਨ
ੇ ਜ਼ਰ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਸਾਰਰਆ਼ਾਂ ਨੰ ਰਵਆਪਕ ਸੰਪਰਕ
਼ਾਂ ਸਮਾ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਰਸਰ, ਸਰਵ ਰਵਆਪਕ
ਟਰੇਰਸੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਟੈਸਰਟੰਗ ਅਤੇ ਸਵ਼ੁੱਛਤਾ ਲਈ ਸੁਰਵਿਾ ਦਾ ਅੰਸਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ|
ਰਜ਼ੁੱਥੇ, ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਸਹਲਤ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੌਤ ਦਰ, ਵਿ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਰਵਆਪਕ ਟੈਸਰਟੰਗ
ਸਕੀਮ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਰਵਚ ਦੇਰੀ, ਰਵਆਪਕ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਰਸੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ ਦੇ ਵ਼ੁੱਖਰੇ, ਰਨਰਣਾਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵ਼ੁੱਿ ਰਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਮਾਮਰਲਆ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕੋਰਵਡ -19 ਫੈਲਣ ਨੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ
਼ਾਂ ੀ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਹਲਤ ਅਤੇ ਮਰਸਡੀ ਕਾਉਟ
਼ਾਂ ੀ, ਆਸ
ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਕ ਮਰਸਡੀ ਕਾਉਟ
਼ਾਂ ੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਰ਼ੁੱਰਖਆ ਅਤੇ
ਪਾਸ ਦੀਆ਼ਾਂ ਕਾਉਟ
ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ.
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਐ਼ਾਂਡ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ 101040, 101085, 120175 ਦੇ ਅਰਿਕਾਰ ਅਿੀਨ; ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ 8610, 8630, ਅਤੇ 8634; ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਲੈ ਵਨ

Page 2 of 8

਼ਾਂ ੀ ਕੋਡ ਚੈਪਟਰ
ਸੰਰਵਿਾਨ; ਰਸਰਲੇ ਖ 17 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਨਯਮਾ਼ਾਂ ਦਾ ਰਨਯਮ ਿਾਰਾ 2501; ਅਤੇ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
2.72, ਕਾ Countyੰ਼ਾਂਟੀ ਆਫ ਮਰਸੀਡ ("ਰਸਹਤ ਅਫਸਰ") ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਪੋਲਟਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਏ
ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ) ਦੇ ਆਦੇਸ ਰਦੰਦੇ ਹਨ:
1. ਲਿਲ ਿੰਗਸਟਨ ਪਿਾਾਂਟ (ਫੂਡ ਸਰਲ ਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ, ਲਿਲ ਗ
ਿੰ ਸਟਨ ਪਿਾਾਂਟ 1, ਲਿਲ ਿੰਗਸਟਨ ਪਿਾਾਂਟ 2,
ਲਿਲ ਿੰਗਸਟਨ ਲਰਟੇਿ ਪੈਕਲਜਿੰਗ, ਲਿਲ ਿੰਗਸਟਨ ੇਜ ਐ ਾਂਡ ਪਰਾਈਸ, ਅਤੇ ਲਿਲ ਿੰਗਸਟਨ ਰੋਲਟਸ ਰੂਮ))
1. 3 843 ਡੇਰਵਸ ਸੇਂਟ, ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ, ਸੀਏ at 9533434 'ਤੇ ਸਰਥਤ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਰਦਨ ਸੀਫਟ ਦੇ
ਅੰਤ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਰਹਰ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਵਜ਼ਨ ਮੁਲ
਼ੁੱ ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਨੰ ਛ਼ੁੱਡ ਕੇ ਜੋ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤ਼ੁੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਰਸਫਟ ਦੀ
ਸੁਰਆਤ ਲਈ ਘ਼ੁੱਟੋ ਘ਼ੁੱਟ ਸੋਮਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰ ਮੁੜ ਚਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਰ਼ੁੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੰ ਛ਼ੁੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੌਦੇ ਨੰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਰਜਸ ਰਵ਼ੁੱਚ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾ਼ਾਂ ਦੀ ਡੰਘੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਰਟੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸਾ਼ਾਂ ਲਈ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ
ਪਲਾ਼ਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਟ ਰਨਰਮਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ, ਪੈਰਕੰਗ, ਪਰਬੰਿਕੀ
ਅਤੇ / ਜਾ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਾਰਜ ਸਾਮਲ ਹਨ. , ਅਸਥਾਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਕਲੀਅਰੈਂਸ
ਲਈ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਦੋ (2) ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੀਸੀਆਰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਘ਼ੁੱਟੋ ਘ਼ੁੱਟ ਰਤੰਨ (3) ਰਦਨ ਲਏ ਗਏ
ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁੱਤ (7) ਰਦਨ ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਨਹੀ),਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਲਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਵਚ.
ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੰ ਅ਼ੁੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾ਼ਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ, ਅਰਿਕਾਰੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਹੋਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰਿਰਾ਼ਾਂ, ਸਰਹਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਨਯੰਤਰਰਤ ਹੋਰ
ਸੰਸਥਾਵਾ਼ਾਂ ਨੰ ਇਸ inੰੰਗ ਨਾਲ ਰਨਰਦੇਸ ਰਦ਼ੁੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਰਕ ਪਰੇ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਪਲਾ਼ਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ
ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਪਲਾ਼ਾਂਟ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ਼ਾਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਰਸਰਫ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
.
਼ਾਂ ੀ ਦੇ ਪਬਰਲਕ
a. ਏ. ਇ਼ੁੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਸਨ ਦੀਆ਼ਾਂ ਜਰਰਤਾ਼ਾਂ ਨੰ ਮਰਸਡੀ ਕਾਉਟ
ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ / ਜਾ਼ਾਂ ਰਸਹਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਡੀਜੀਨੀ (ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਸੰਪਰਕ) ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਲਈ
ਪਰਾ ਕਰ ਰਦ਼ੁੱਤਾ, ਤਾ਼ਾਂ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਪਲਾ਼ਾਂਟ ਦੀ ਸਹਲਤ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਰ ਕਰ
ਸਕਦੀਆ਼ਾਂ ਹਨ.
b. ਬੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਪਲਾ਼ਾਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ' ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਾ਼ਾਂ
ਨੰ ਦੋ (2) ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੀਸੀਆਰ ਕੋਰਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਰਮਲਦੇ ਜੋ ਘ਼ੁੱਟੋ ਘ਼ੁੱਟ ਰਤੰਨ (3) ਰਦਨ ਲੈਂ ਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁੱਤ (7) ਰਦਨ ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ.
c. ਰਸਰਫ ਸਵ਼ੁੱਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕ਼ੁੱ workersੰੇ ਕਾਮੇ ਰਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੰ ਦੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੀਸੀਆਰ
COVID-19 ਟੈਸਟਾ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਰਦ਼ੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਘ਼ੁੱਟੋ ਘ਼ੁੱਟ ਰਤੰਨ (3) ਰਦਨ ਲਏ ਪਰ ਸ਼ੁੱਤ (7)
ਰਦਨ ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਹੋਰ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਏ. ਉਪਰੋਕਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਪਲਾ਼ਾਂਟ ਦੀ
ਸਹਲਤ ਦਾਖਲ ਕਰੋ.
2. NCDC 2 CD 843 ਡੇਰਵਸ ਸੇਂਟ, ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ, ਸੀਏ 3 9533434 ਰਵਖੇ ਸਰਥਤ ਐਨਸੀਡੀਸੀ: ਕੰਮ ਵਾਲੀ
ਥਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘ਼ੁੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘ਼ੁੱਟੋ ਘ਼ੁੱਟ ਛੇ (6) ਫੁ਼ੁੱਟ ਸਮਾਰਜਕ ਦਰੀ ਬਣਾਈ ਰ਼ੁੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਰਕਰਰਆਸੀਲ ਪਰਕੋਪ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਖੁ਼ੁੱਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸੀਲ ਰਰਹਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹਲਤ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਘਣਤਾ, ਜੇ:
A. ਪੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਡੀਸੀ 2 ਰਵਖੇ ਮਜ਼ਦਰਾ਼ਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਛੇ (6) ਫੁ਼ੁੱਟ ਸਮਾਰਜਕ ਦਰੀਆ਼ਾਂ ਲਾਗ ਕੀਤੀਆ਼ਾਂ;
B. ਮੌਜਦਾ ਬਰੇਕ ਰਮ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਇ਼ੁੱਕ ਰਵਕਲਰਪਕ, ਉਰਚਤ ਬਰੇਕ ਸਪੇਸ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਦੀਆ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਰਜਕ ਦਰੀਆ਼ਾਂ ਨੰ ਅਨੁ ਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰਨਸਰਚਤ ਕਰ
ਸਕਦੀਆ਼ਾਂ ਹਨ (ਰਜਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ਼ਾਂਦੀ ਹੈ); ਅਤੇ
਼ਾਂ ਵਿੇਰੇ ਵਾਿ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਸਮਰ਼ੁੱਥਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ, ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹ
C. ਮਜ਼ਦਰਾ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ (6) ਫੁ਼ੁੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ;
D. ਡੀ. ਵਸਤਆ਼ਾਂ 2 (ਬੀ) - (ਸੀ) ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗ ਰਰਹਣਗੀਆ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁੱਕ ਸੁਰਵਿਾ ਸਾਫ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾ਼ਾਂਦੀ,
ਐਨਸੀਡੀਸੀ 2 ਰਵਖੇ ਸਮੁ਼ੁੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ <1% ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਰਭਾਰਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ਼ਾਂਦੀ
ਹੈ, ਉਸੇ ਰਦਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੋ ਪੜਾਅ ਲਈ, ਰਤੰਨ (3) ਰਦਨ ਇਲਾਵਾ. ਜੇ ਟੈਸਰਟੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ
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ਦਰ 1% ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਪਰਕੋਪ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤ਼ੁੱਕ ਹਰ ਰਤੰਨ (3) ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਰਟੰਗ ਜਾਰੀ ਰ਼ੁੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ.
1. ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿੋ ਕੇਸ਼ਨ LOCATED AT 843 Davis St. Livingston, CA 95334 and 1000 Davis St.,
Livingston, CA 95334 Can remain open and operating if:
A. ਏ. ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ (ਸਥਾਈ, ਅਸਥਾਈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦਾ ਤੁ ਰੰਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ
ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਤ (7) ਰਦਨ ਬਾਅਦ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ.
ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦੀਆ਼ਾਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਇਮਾਰਤਾ਼ਾਂ ਨੰ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਰਦਆ਼ਾਂ, ਕੇਸ
ਦੇ ਅਿਾਰ' ਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੰ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਰਕ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਨੰ
ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦੀਆ਼ਾਂ ਇਮਾਰਤਾ਼ਾਂ ਰਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਰਵਭਾਗਾ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਪਸਟ ਸਚੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਰਲਆ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਰਰਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਟੈਸਰਟੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ
ਦਰ 1% ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਟੈਸਰਟੰਗ ਨੰ ਹਰ ਰਤੰਨ (3) ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਰਵ਼ੁੱਚ ਵਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
B. ਬੀ. 1000 ਡੇਰਵਸ ਸੇਂਟ ਰਵਖੇ ਸਰਥਤ ਪਰਸਾਸਰਨਕ ਇਮਾਰਤ ਨੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਭਾਗ ਰਵਚ ਸਚੀਬ਼ੁੱਿ ਪਰਕੋਪ
ਟੈਸਰਟੰਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪਰੋਟੋਕਲ
ੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰ਼ੁੱਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ.
3. ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾ਼ਾਂ ਇਸ ਆਦੇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁੱਤ (7) ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਸੇ ਯੋਗਤਾਪਰਵਕ ਸਫਾਈ
ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲੀਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਸਮੁ਼ੁੱਚੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ. ਇਹ ਸੁਰਨਸਰਚਤ ਕਰੋ ਰਕ
ਉ਼ੁੱਚ-ਟਰੈਰਫਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉ਼ੁੱਚ-ਛਹਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਨੰ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਰਦਸਾ ਰਨਰਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-buildingfacility.html and
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/pdf/REopening_America_Guidance.pdf.
ਟਰਮੀਨਲ ਸਫਾਈ 30 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੰ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਪਲਾ਼ਾਂਟ ਅਤੇ ਸਮੁ਼ੁੱਚੇ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦੇ
ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
਼ਾਂ ਤੌਰ
2. ਹੇਠ ਰਲਖੀਆ਼ਾਂ ਕੋਰਵਡ -१ line ਲਾਈਨ ਦੀਆ਼ਾਂ ਸਚੀਆ਼ਾਂ, ਘ਼ੁੱਟੋ ਘ਼ੁੱਟ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਤੇ, ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਰਸ਼ੁੱਿਾ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਰਵਚ ਅਤੇ
ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਾਲਾ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਚਤ ਕੀਤੀਆ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆ਼ਾਂ, ਪਰ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੋ
ਤੋਂ ਘ਼ੁੱਟ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆ਼ਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਵਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੰ 12:00 ਵਜੇ ਤ਼ੁੱਕ:
a. ਏ. ਵਰਕਰ ਪਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ, ਰਲੰ ਗ, ਨਸਲ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਘਰ ਦੇ ਕਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰਸਰਲੇ ਖ, ਦੀ
ਸਹਲਤ ਰਵ਼ੁੱਚ ਰਟਕਾਣਾ / ਰਨਰਿਾਰਤ ਰਵਭਾਗ, ਯਰਨਟ / ਰਸਫਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਦਨ, ਰਾਤ,
ਸਰਵੰਗ) ਦੀ ਰਮਤੀ, ਜੇ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਲਤ ਰਵ਼ੁੱਚ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ / ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਲਤ,
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਖਰੀ ਰਦਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲ਼ੁੱ ਛਣ ਸੁਰ ਰਮਤੀ (ਨੋਟ ਜੇ ਲ਼ੁੱ ਛਣੀ),,
ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਟੈਸਰਟੰਗ ਜੇ ਵਰਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਵਾਬ ਟੈਸਰਟੰਗ ਦਾ ਰਹ਼ੁੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ
ਸੀ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਕਸਮ ਵਰਰਤਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੀਸੀਆਰ, antigen ), ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੰ
ਵਾਪਸੀ, ਜੇਕਰ ਵਰਕਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਮਤੀ, ਜੇ ਵਰਕਰ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ (ਜੀ,
ਨੰ ਤੁ ਰੰਤ ਈ-ਮੇਲ MCDPH ਦੇ ਸੰਪਰਕ), ਮੌਤ ਦੀ ਰਮਤੀ, ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਲਚਕ ਨੰ ਘਰ ਭੇਰਜਆ / ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਗਆ ਸੀ ਐਕਸਪੋਜਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹਲਤ ਤੇ
ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਚਕ / ਕੇਸ ਇ਼ੁੱਕ ਬੰਦ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀ|
b. ਏ. ਪਰੀ ਪਰਯੋਗਸਾਲਾ ਟੈਸਰਟੰਗ ਲਾਈਨ ਰਲਸਟ ਡੇਟਾ (ਆਨ-ਸਾਈਟ ਟੈਸਰਟੰਗ ਸਮੇਤ), ਘ਼ੁੱਟੋ ਘ਼ੁੱਟ,
ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਸੰਪਰਕ ਨੰ ਰਸ਼ੁੱਿਾ ਇ਼ੁੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਰਵ਼ੁੱਚ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਿਾਰਤ
ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਾ਼ਾਂ ਤੇ, ਵਰਕਰ ਦਾ ਪਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਸਮੇਤ ਸਰਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
਼ਾਂ ੀ, ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਮਤੀ. ਇਕ਼ੁੱਲੇ CalREDIE ਰਸਸਟਮ
ਰਨਵਾਸ, ਰਨਵਾਸ ਦੀ ਕਾਉਟ
ਦੁਆਰਾ ਅਿੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
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3. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਲਈ ਇ਼ੁੱਕ ਕੋਰਵਡ -19
ਰਮਰਟਗੇਸਨ ਯੋਜਨਾ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੰ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਦੇ ਰਦ਼ੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵ਼ੁੱਚ ਰਨਰੰਤਰ COੰੁਕਵੀ ਼ਾਂ COVID-19 ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾ਼ਾਂਚ, ਲ਼ੁੱ ਛਣਅਿਾਰਤ ਟੈਸਰਟੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਸਰਟੰਗ, ਸਮੇਤ:
a. ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ / ਜਾ਼ਾਂ ਸਵੈਸੇਵੀ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੰ ਜ਼ਰਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਿੀ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ
ਘਰ ਭੇਰਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ (ਸੀਡੀਪੀਐਚ),
ਅਤੇ ਸੀਡੀਸੀ ਜਰਰਤਾ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਿ. ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸਾ਼ਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ਼ਾਂ ਅਸਮਰ਼ੁੱਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆ਼ਾਂ ਨੰ 14 ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰ ਰਵ਼ੁੱਚ ਅਲ਼ੁੱ ਗ
ਰ਼ੁੱਰਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲ਼ੁੱ ਗ ਅਲ਼ੁੱ ਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਰਦ਼ੁੱਤੀ ਜਾਏਗੀ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-homepatients.html.
b. ਏ. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਚਨਾ ਦੇ 24 ਘੰਰਟਆ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਟਰੇਰਸੰਗ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਬੰਦ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਕਰ ਕੇਸ ਦੀ
ਛਤ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵ਼ੁੱਿ 15 ਰਮੰਟ ਦੇ ਲਈ ਛੇ (6) ਫੁਟ
਼ੁੱ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਰਭਾਰਸਤ
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ 14 ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਦੀ ਵ਼ੁੱਖਰੀ ਅਵਿੀ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ. ਛਤ
ਦੀ ਰਮਆਦ ਲ਼ੁੱ ਛਣਾ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵਕਾਸ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਟਰੇਰਸੰਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਦੇ ਉਦੇਸ ਜੋ ਲ਼ੁੱ ਛਣੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ, ਛਤ ਦੀ ਰਮਆਦ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਦਨ ਦਾ
ਨਮਨਾ ਇਕ਼ੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ, ਨੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ, ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਤੇ / ਜਾ਼ਾਂ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰਾ਼ਾਂ ਨੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ
48 ਰਦਨ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ ਕੋਵੀਆਈਡੀ -19 ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਕੇਅਰ ਐ਼ਾਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਫੋਸਟਰ
ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੰ ਪਰਮਾਣ ਜਮ੍ਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਸੁਰਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ
i. MCDPH ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਦੀ ਰਵਚ ਤੇਜ਼ ਪਰਖ ਸਮ਼ੁੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ. ਪਾਲਣਪੋਸਣ ਫਾਰਮ antigen ਟੈਸਰਟੰਗ ਸਮ਼ੁੱਗਰੀ ਦੀ ਰਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ
ਰਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪੌਦੇ ਨੰ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੇਠ
ਹਾਲਾਤ ਨੰ ਰਮਲੇ ਹਨ, substitution ਰਵਚ:
ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ (ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਇ਼ੁੱਕ ਵ਼ੁੱਖਰੀ ਬਰੇਕ ਸਪੇਸ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
਼ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨੰ ਰਦ਼ੁੱਤੇ ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਹਨ,
1. ਐਨ 95 ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸਹੀ ਕੈਲੋਸਾ ਅਤੇ ਰਫਟ ਟੈਸਰਟੰਗ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲ਼ੁੱ ਗਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨੰ ਐਨ 95 ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
2. ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ ਰਜਨ੍ਾ਼ਾਂ ਨੰ ਰਨਰੰਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਦ਼ੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਰਦਨ, ਅਤੇ ਘ਼ੁੱਟੋ ਘ਼ੁੱਟ ਰਤੰਨ (3) ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵ਼ੁੱਿ ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਸ਼ੁੱਤ (7) ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇ਼ੁੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ਼ਾਂ ਉਹਨਾ਼ਾਂ ਨੰ ਇਸ ਆਰਡਰ
ਦੇ ਉਦੇਸਾ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜ ਸਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਰਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
c. ਲ਼ੁੱ ਛਣ-ਅਿਾਰਤ ਟੈਸਰਟੰਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰ,
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ / ਜਾ਼ਾਂ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਹੇਠ ਰਲਖੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਚ ਸੀਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ
ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਲ਼ੁੱ ਛਣਾ਼ਾਂ ਰਵਚੋਂ ਰਕਸੇ ਨਾਲ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਲ਼ੁੱ ਛਣ ਦੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਨੋਰਟਸ ਜਾ਼ਾਂ ਰਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰ ਤੁ ਰੰਤ ਅਲ਼ੁੱ ਗ ਕਰ ਰਦ਼ੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਤੁ ਰੰਤ ਪੀਸੀਆਰ ਜਾ਼ਾਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਕੇਅਰ ਐ਼ਾਂਟੀਜੇਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਟੈਸਰਟੰਗ, ਜਾ਼ਾਂ
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ਹੋਰ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ਰਸੁਦਾ ਟੈਸਰਟੰਗ ਰਵਿੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਫੌਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 24-48
ਘੰਰਟਆ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਟੈਸਰਟੰਗ ਕਰਮ theਰਨਟੀ ਰਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ
ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ..
d. ਏ. ਜਦੋਂ ਇਕ ਇਮਾਰਤ, ਜਾ਼ਾਂ ਖੇਤਰ ਰਵਚ ਰਤੰਨ (3) ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ,
਼ਾਂ ੇ
ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਜਾ਼ਾਂ / ਜਾ਼ਾਂ ਇਕੋ ਵਲੰ ਟੀਅਰ, ਜੋ ਇਕੋ ਰਜਹੀ ਹਵਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹ਼ੁੱਸੇ ਆਉਦ
ਹਨ, ਦਾ ਇਕ ਕੋਰਵਡ -19 ਫੈਲ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਰਵਚ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਮਆਦ (ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇ਼ੁੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ
ਲ਼ੁੱ ਛਣਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਆਤ ਤੋਂ 48 ਘੰਰਟਆ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਰਵ਼ੁੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਰੰਤ ਕੋਵੀਡ -19 ਲਈ
ਜਾ਼ਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ੁੱਤ (7) ਰਦਨ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਦੋ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ
ਵਾਿ ਮਾਮਰਲਆ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਾ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ
਼ਾਂ ੀ ਹੈ.
ਰਵਆਪਕ ਪਰੀਰਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1% ਤੋਂ ਘ਼ੁੱਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਦ
e. ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਰਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰਾ਼ਾਂ, ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ,
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ਼ਾਂ ਅਤੇ / ਜਾ਼ਾਂ ਵਲੰ ਟੀਅਰਾ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰ ਰਬਨਾ਼ਾਂ ਰਕਸੇ
ਕੀਮਤ ਦੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਰਦ਼ੁੱਤਾ ਜਾਵੇ.
7.

ਰਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਰਵਹਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵ਼ੁੱਿ ਨਹੀ,਼ਾਂ ਆਨਸਾਈਟ
ਆਕਪੇਸਨਲ ਹੈਲਥ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੀਰਨਕ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰੋ, ਰਜਸ ਰਵਚ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਲਈ ਇਕ
ਮਨਜ਼ਰਸੁਦਾ ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾ਼ਾਂ ਨਰਰਸੰਗ ਪੇਸੇਵਰ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਰਨੰ ਗ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾ਼ਾਂ, ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਰਸੰਗ, ਕੇਸ ਜਾ਼ਾਂਚ
ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕ਼ੁੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ, ਰਨਵਾਸ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਤੋਂ ਰਬਨਾ਼ਾਂ ਸਾਰੇ COVID-19 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਨਤੀਰਜਆ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, COVID-19 ਸਬੰਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾ਼ਾਂ ਰਵ਼ੁੱਚ ਤੁ ਰੰਤ ਸਚਨਾ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੈਲੋਸਾ ਨੰ , ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੈਲੋਸਾ ਨੰ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਮੌਤਾ਼ਾਂ ਦੀ
ਤੁ ਰੰਤ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ, ਡਾਟਾ ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਸੋਰੈਂਸ ਵੈਰੀਰਫਕੇਸਨ ਪਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੁਆਰਾ
਼ਾਂ COVID19 ਰਨਗਰਾਨੀ ਟੈਸਰਟੰਗ ਦੀ ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ ਅਤੇ
ਪਰਵਾਰਨਤ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਸੰਪਰਕ ਨੰ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਰਰਪੋਰਰਟੰਗ. ਇਹ ਜਰਰਤਾ਼ਾਂ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹਨ ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ
਼ਾਂ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਲੋ ੜੀਦੀਆ਼ਾਂ
ਪਰਰਕਰਰਆਵਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾ਼ਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਹੈ.

8. ਪੋਸਣ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਇਹ ਸੁਰਨਸਰਚਤ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਯਨੀਅਨ ਨਾਲ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਨੰ ਇੰਗਰਲਸ, ਸਪੈਰਨਸ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ਼ਾਂ ਲੋ ੜਾ਼ਾਂ, ਫੈਲਣ
ਵਾਲੀਆ਼ਾਂ ਰਬਮਾਰੀਆ਼ਾਂ, ਪਰਭਾਰਵਤ ਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਆ ਜ਼ਰਰਤਾ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਖਲਾਈ ਰਦ਼ੁੱਤੀ ਜਾਏਗੀ.
9. ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀਪੀਐਚ ਨੰ ਰਲਰਵੰਗਸਟਨ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਰਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਦੇ ਰਦ਼ੁੱਤੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਵਚ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ, 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਰਟਸ 'ਤੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਉਦੇਸਾ਼ਾਂ ਲਈ.
10. ਹਰ ਇਕ ਰਸਫਟ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ਼ਾਂ, ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ /
ਜਾ਼ਾਂ ਵਲੰ ਟੀਅਰਾ਼ਾਂ ਨੰ ਰਬਨਾ਼ਾਂ ਰਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ properੰੁਕਵੇਂ ਰਚਹਰੇ ਦੇ coverੰ਼ੁੱਕਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਰਕਸੇ
਼ਾਂ ੀ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸਾ਼ਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਰਸਫਟ ਦੌਰਾਨ ਰਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਸੇਡ ਕਾਉਟ
ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ. ਆਰਡਰ.
11. ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਜਸ ਰਵ਼ੁੱਚ ਫਡ ਪੈਰਕੰਗ ਅਤੇ ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ ਲਈ ਰਾਜ
COVID-19 ਉਦਯੋਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਮਲ ਹਨ: https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-foodpacking--en.pdf.
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7. ਇਹ ਆਰਡਰ ਗਵਰਨ ਗੈਰਵਨ ਰਨ Newsਜ਼ੋਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸਣਾ: 4
ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ; 12
ਮਾਰਚ, 2020
ਐਗਜ਼ੀਰਕ Nਰਟਵ ਆਰਡਰ N-25-20 ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ 2020 ਐਗਜ਼ੀਰਕ .ਰਟਵ ਆਰਡਰ N-33-20, ਹਰੇਕ
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ
ਗਵਰਨਰ ਰਨ Newsਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਰਨਵਾਸੀਆ਼ਾਂ ਨੰ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਰਵ਼ੁੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨ
ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ ਰਦ਼ੁੱਤਾ;
ਗਵਰਨਰ ਰਨomਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 4 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ ਐਨ 60-20 ਨੇ ਵ਼ੁੱਖ ਵ਼ੁੱਖ
ਪਰੋਟੋਕੋਲਾ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ ਰਦ਼ੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀਆ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਅਰਿਕਾਰਾ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਰਦਆ਼ਾਂ
ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸਾ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੇਰੇ ਪਰਤੀਬੰਰਿਤ ਜਾ਼ਾਂ ਵਾਿ ਹਨ;
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਿਾਰਾ 8567 (ਏ); 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਆ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ 101080 ਦੇ
਼ਾਂ ੀ ਰਵਚ ਸਥਾਨਕ ਰਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
਼ਾਂ ੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ 2.72.060 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ
ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ 8630 ਅਤੇ ਮਰਸੀਡ ਕਾਉਟ
਼ਾਂ ੀ ਆਫ਼ ਮਰਸੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਐਲਾਨ; 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਕਾਉਟ
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਰਵਭਾਗ,
ਕੈਲ / ਓਐਸਏਏ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਸਾ਼ਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਡ ਪੈਰਕੰਗ ਅਤੇ
ਪਰੋਸੈਰਸੰਗ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਗਾਈਡੈਂਸ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਵ਼ੁੱਖ ਰਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ਼ਾਂ
ਤਰੀਕਾ਼ਾਂ ਨੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ.
13. ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ $ 1000 ਡਾਲਰ ਤ਼ੁੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ,
90 ਰਦਨਾ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਲੰ ਘਣਾ ਰਸਵਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ
ਨੰ ਵੀ ਲਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵ਼ੁੱਚ ਇੰਜੈਕਰਟਵ ਰਰਲੀਫ, ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਦੀਆ਼ਾਂ ਫੀਸਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸਾਮਲ ਹਨ.
਼ਾਂ ੀ ਹੈ. (ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਆ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ
ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨੰ ਦਰਸਾਉਦ
120275 ਅਤੇ 120295; ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ 19 ਅਤੇ 370; ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸਨ 25132 ਅਤੇ 8665;
਼ਾਂ ੀ ਕੋਡ 2.72.100)
ਮਰਸਡ ਕਾਉਟ
14. ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀਆ਼ਾਂ ਿਾਰਾਵਾ਼ਾਂ 26602 ਅਤੇ 41601 ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰ਼ੁੱਰਖਆ ਕੋਡ ਦੀਆ਼ਾਂ ਿਾਰਾਵਾ਼ਾਂ 101029
ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਰਸਹਤ ਅਰਿਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਕ ਕਾ inੰ਼ਾਂਟੀ ਰਵ਼ੁੱਚ ਸੈਰਰਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਲਸ ਮੁਖੀਆ਼ਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਆਦੇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਹੈ.
਼ਾਂ ੀ ਦੇ ਰਸਹਤ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਰਪਛਲੇ ਆਦੇਸਾ਼ਾਂ ਨੰ ਫੋਸਟਰ ਫਾਰਮਾ਼ਾਂ
15. ਇਹ ਆਰਡਰ ਮਰਸਡੀ ਕਾਉਟ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸਾ਼ਾਂ ਦੇ ਰਰਹਣ 'ਤੇ ਸਰਹਮਤ ਹੋਏ ਰਕਸੇ ਨੰ ਸਰਹਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ਼ਾਂ,
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ, ਜਾ਼ਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਸੇ ਰਵਵਾਦਪਰਨ ਜਾ਼ਾਂ ਵਿੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆ਼ਾਂ ਦੇ
ਆਦੇਸਾ਼ਾਂ ਨੰ ਨਹੀ ਼ਾਂ ਰ਼ੁੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.
਼ਾਂ ੀ ਪਰਸਾਸਨ ਭਵਨ ਰਵਖੇ 2222 ਐਮ ਸਟਰੀਟ,
16. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀਆ਼ਾਂ ਕਾਪੀਆ਼ਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਰਮਲੀਆ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆ਼ਾਂ: (1) ਕਾਉਟ
ਮਰਸੀਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 95340 ਰਵਖੇ ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ; (2) ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੰ ਇਸ
ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ਼ਾਂਦੀ ਹੈ.
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