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     ਟਬਿਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਅਤੇ ਟਨਯੰਤਰਣ (ਕੁਝ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਪਰੀਟਖਆ) ਟਨਯਿ (ਕੈਪ. 599 ਜੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ  
"ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ - ਟੈਸਟਟੰਗ ਐਲਾਨ"(ਐਲਾਨ) ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਟਜਸ ਦੁਆਰਾ ਬਆਦ ਟ ਿੱ ਚ ਜਾਰਡਨ ਦੇ 
ਟਨਰਧਾਰਤ" ਸੀਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਭਾ  ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬ  ਿੱ ਲ  ੂਸੰਗ ਸਟਰੀਟ, ਇਸਦੇ ਦਿੱ ਖਣ  ਿੱ ਲ ਨਾਨਟਕੰਗ ਸਟਰੀਟ, ਇਸਦੇ ਪਿੱ ਛਿ ਟ ਿੱ ਚ ਬੈਟਰੀ ਸਟਰੀਟ 
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ ਟ ਿੱ ਚ ਕੰਸੂ ਸਟਰੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਲੋਕ ("ਜੋ ਟ ਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ"। ਅੰਟਤਕਾ  ੇਖੋ।) 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟ ਿੱ ਚ ਰਟਹਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਟਕ ਖੇਤਰ ਟ ਿੱ ਚ ਪਛਾਣੇ 
ਗਏ ਅਟਜਹੇ ਸਾਰੇ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿੱ ਗਭਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟ ਿੱ ਚ ਰਟਹਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਟਭਆਸ ਨੰੂ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਤਿ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਜ਼ਲੇ ਟ ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । 
       
     ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਕਹਾ, ਟਕ "ਕੈਪ 599J ਦੇ ਤਟਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਹਲਾਂ 'ਲਾਜ਼ਿੀ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟਟੰਗ 'ਨੰੂ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ' ਪੂਰਬ  ਿੱਲ ਨਾਥਨ 
ਰੋਡ, ਇਸਦੇ ਦਿੱਖਣ  ਿੱਲ ਜੋਰਡਨ ਰੋਡ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛਿ  ਿੱਲ ਫੇਰੀ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ  ਿੱਲ ਕੰਸ ੂਸਟਰੀਟ) ਟ ਿੱ ਚ ਟੈਸਟਟੰਗ ਦੀਆ ਂਕੋਟਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ ੇਟਕਸ ੇ ੀ ਯੂਟਨਟ ਟ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਟਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟਜਿੱ ਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀ  ਾਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ 
ਟਿਟਲਆ ਹੈ ਪਰ ਸੀ ਰੇਜ ਦੇ ਨਿੂਨੇ ਟਨਰੰਤਰ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਟੈਸਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ,ਤਾਂ ਟਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਿਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਨੋਟਟਸਾਂ 
ਦੇ ਘੇਰੇ ਟ ਿੱ ਚ ਟਲਆਇਆ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਕੋਰ ਏਰੀਆ' ਜ ੋਟਕ ਪੂਰਬ ਟ ਚ ਟੈਂਪਲ ਸਟਰੀਟ, ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਖਣ ਟ ਚ ਟਨੰਗ ਪੋ ਸਟਰੀਟ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛਿ ਟ ਚ 
ਰੀਕਲੇਿੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਟ ਚ ਪਾਕ ਹੋਇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਘਟਰਆ ਹੈ ਟਜਸ ਟ ਚ ਕੁਿੱ ਲ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਿਾਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਿੀ ਪਰੀਟਖਆ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਸਨ ਭਾ ੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ , ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ ।   
       
     “ਹਾਲਾਂਟਕ, ਟਜ਼ਲੇ ਟ ਚ ਪਰਕੋਪ ਗੰਭੀਰ ਟਰਹਾ । 1 ਤੋਂ 20 ਜਨ ਰੀ, 2021 ਤਕ, 'ਜੌਰਡਨ ਟਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ' ਟ ਚ 162 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਰਜ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਟਜਨਹ ਾਂ ਟ ਚ 56 ਇਿਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ । ਟਜ਼ਲੇ ਦੇ  ਸਨੀਕ ਟਚੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਟ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰੂ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਪਰਤੀ ਗਲਤ 
ਫਟਹਿੀਆ ਂਹਨ। " 
       
     “ਟਪਛਲੇ ਟਦਨਾਂ ਟ ਿੱ ਚ,‘ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ’ਟ ਿੱ ਚ ਸਟਥਤ ਇਿਾਰਤਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਰੇਜ ਦੇ ਨਿੂਟਨਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਟੈਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ, ਜ ੋਟਕ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਟਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਧੇਰੇ ਸੀ, ਟਜਸ ਦਾ ਭਾ  ਹੈ ਟਕ ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕਰਟਿਤ ਟ ਅਕਤੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਿੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਸਿੇਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ' ਟ ਚਲੀਆਂ ਉਹ ਇਿਾਰਤਾਂ ਟਜਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂ'ਥਰੀ ਟਨਲ ਇਿਾਰਤਾਂ' ਹਨ । ਸਿੱ ਬ ਟਡ ਾਈਟਡਡ ਇਕਾਈਆਂ ਆਿ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਟ ਿੱ ਚ ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਿ ਕਾਫ਼ੀ ਟਜ਼ਆਦਾ 
ਹੈ । ਜੋਖਿ ਿੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਟਜ਼ਲੇ ਟ ਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਟਜ਼ਲੇ ਦੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆ ਂਟਚੰਤਾ ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 
'ਸੀਿਤ ਖੇਤਰ' ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ-ਟੈਸਟਟੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ” 
       
ਸਰਕਾਰ "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ" ਟ ਖੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਨਿੂਨਾ ਸੰਗਰਟਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿੱਜ (23 
ਜਨ ਰੀ) ਨੰੂ ਅਿੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੂਨਾ ਸੰਗਰਟਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 
ਬੈਚਾਂ ਟ ਚ ਟਨਊਕਲੀਇਕ ਐਟਸਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਟਜਥੇ ਸਿਰਟਪਤ ਕਰਿਚਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੇ ਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਗਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਨਿੂਨੇ ਇਕਿੱ ਠੇ 
ਕਰਨਗੇ । ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟਨ ਾਸ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਰਟਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਟਕ ਕਰਾਸ-ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 
ਜੋਖਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰ ੇਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਟਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਤੁਰਨ ਟਫਰਨ ਟ ਿੱ ਚ ਕਿਜ਼ੋਰ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 
ਬਜ਼ੁਰਗ ਟ ਅਕਤੀਆ ਂਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਟਰਹ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਿੇਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਿੱ ਦ ਨਿੂਨਾ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਡੰੂਘੇ ਗਲੇ ਦੇ 
ਥੁਿੱ ਕ ਦੇ ਨਿੂਨੇ ਨੰੂ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ । 
       
“ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਇਹ ਅਟਭਆਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਟ ਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ‘ ਸੀਿਤ ਖੇਤਰ ’ਟ ਿੱ ਚ ਿੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟਜੰਨੀ 



ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕ ੇਂ ਟੈਸਟਟੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟ  ਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 25 ਜਨ ਰੀ (ਸੋਿ ਾਰ) ਸ ੇਰੇ 6  ਜੇ ਦੇ ਆਸ 
ਪਾਸ  ਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਕੰਿ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਟਗਆ ਦੇਣ ਦੇ ਿਕਸਦ ਨਾਲ, 48 ਘੰਟਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਟਜਆਂ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਟਧਕਾਰਤ ਰੂਪ ਟ ਿੱ ਚ ਸਿਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ । ਅਟਜਹੀ ਸਟਥਤੀ ਟ ਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਿਚਾਰੀ ਕੰਿ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਿਰਿੱਥ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਿੀਦ ਹੈ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਾਲਕ ਟ  ੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । 
 
      “ਟਪਛਲੇ ਦੋ ਹਫਟਤਆਂ ਟ ਿੱ ਚ, 20,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਨੇ  ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ ਯੌ ਿਾ ਤੇਈ ਟੈਸਟਟੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ ਟਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਨੋਟਟਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਟਹਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ ੈ-ਇਿੱਛਤ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਏ। 
ਹਾਲਾਂਟਕ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ, ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਨੋਟਟਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਸਟਟੰਗ ਸਿੇਤ ਪਟਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ  ਾਲੇ ਟ ਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਕਟਿਊਟਨਟੀ 
ਟ ਿੱ ਚ ਸੰਚਾਰਣ ਕੜੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।“ 
       
    "ਪਰਤੀਬੰਟਧਤ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਿ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਿ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਟਾਫ ((ਟਜ ੇਂ ਟਕ 
ਟਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਟਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਟਧਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਫਾਈ ਸੇ ਾ ਪਰਦਾਤਾ ਅਤੇ 
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਿੈਂਬਰਾਂ ਆਟਦ)  ਨੰੂ ਟ ਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ "ਪਰਤੀਬੰਟਧਤ 
ਖੇਤਰ" ਟ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਕਰਿਣ ਟਨਯੰਤਰਣ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਟੈਸਟਟੰਗ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ "ਪਰਤੀਬੰਟਧਤ ਖੇਤਰ" ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਸਿੇਤ) 
       
     ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਟਤਬੰਟਧਤ  ਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਾਰਣ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਢਲੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਟਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਗਰਟਹ ਿਾਿਟਲਆਂ ਦੇ 
ਟ ਭਾਗ ਨੇ ਇਿੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ (ਫੋਨ: 2399 6949 ਅਤੇ 2835 1473) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘਿੱਟਟਗਣਤੀਆ ਂਲਈ ਇਿੱਕ ਸਿਰਟਪਤ ਹੌਟਲਾਈਨ (ਟੈਲੀ: 3755 
6816) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਿੱ ਛਟਗਿੱ ਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਰਟਤਬੰਟਧਤ  ਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਿੱਜ ਸ ੇਰੇ 6  ਜ ੇ
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਾਜ ਭਲਾਈ ਟ ਭਾਗ ਪਰਭਾਟ ਤ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ  ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
       
     ਸਰਕਾਰ ਸਿਝਦੀ ਹੈ ਟਕ ਟਜ਼ਲੇ ਦੇ  ਸਨੀਕ ਹਾਲ ਦੇ ਟਦਨਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਿਾਿਟਲਆਂ ਟ ਿੱ ਚ  ਾਧੇ ਕਾਰਨ ਟਚੰਤਤ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ 
ਤਟਹਤ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜੀ ਕਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਟ ਿੱ ਚ ਪਰਭਾ ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਖੇਤਰ ਟ ਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਸਿੱਟ  ਿੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਠਟਹਰਾਉ ਆਇਆ ਹੈ।  
ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਿੀਦ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਟ ਧਾ ਸਥਾਨਕ ਪਰਸਾਰਣ ਕੜੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ੇਗੀ ਅਤੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਚੰਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਨੰੂ 
ਘਟਾ ਦੇ ੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤਰ ਟ ਚ ਸਿਾਟਜਕ ਅਤੇ  ਪਾਰਕ ਗਤੀਟ ਧੀਆਂ ਿੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਆਿ ਟਜੰ਼ਦਗੀ ਟ ਚ  ਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਟ ਸ਼ ਾਸ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 
       
    ਫੂਡ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਟਬਊਰੋ "ਪਰਤੀਬੰਟਧਤ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਸਾਰ ੇਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਨੋਟਟਸ  ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ  ੀ ਟ ਅਕਤੀ ਜ ੋ
ਟਪਛਲੇ 14 ਟਦਨਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਦੋ ਘੰਟਟਆ ਂਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਸਿੇਂ ਲਈ "ਪਰਤੀਬੰਟਧਤ ਖੇਤਰ" ਟ ਿੱ ਚ ਿੌਜੂਦ ਟਰਹਾ ਸੀ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਸਿੇਂ "ਪਰਤੀਬੰਟਧਤ ਖੇਤਰ" ਟ ਿੱ ਚ ਿੌਜੂਦ 
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਿੇਂ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ (ਭਾ  ਅਿੱਜ (23 ਜਨ ਰੀ) ਦੀ ਅਿੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ) 
       
     ਸਰਕਾਰ ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਿੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਰਟਜਸਟਰ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਟ ਚ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਿੁਕੰਿਲ ਸਟਹਯੋਗ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ  ੀ ਟ ਅਕਤੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ-ਟੈਸਟਟੰਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਜੁਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਿੱ ਧ 
ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੈ ਲ 4 (25,000 ਡਾਲਰ) ਤੇ ਜੁਰਿਾਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਿਹੀਟਨਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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