
ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੋਜਨ, ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਵਡ -19 ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਵਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ਕੋਵਵਡ -19 ਕੀ ਹੈ? 

 

ਕੋਵਿਡ -19 ਇਕ ਸਾਹ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਸੁੰ ਕਰਵਮਤ 

ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਥ ਕ ਦੀਆਂ ਿ ੁੰ ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦ ਵ਼ਿਤ ਥਾਿਾਂ ਨ ੁੰ  ਛ ਹ ਕੇ ਹਿਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਿ ਖਾਰ, ਖੁੰਘ ਅਤ ੇਸਾਹ ਦੀ 

ਕਮੀ ਮਹਸ ਸ ਹੋਣੀ ਇਸਦੇ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁੰਚਾਰਨ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈl ਅਜੇਹ ੇਸਥਾਨ ਵਜੁੱ ਥ ੇਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ 

ਜਾਂ ਮਨੋਰੁੰਜਨ ਲਈ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੁੰ  ਕੋਵਿਡ -19, ਇਨਫਲ ਐਨਜਾ, ਅਤ ੇਗੈਸਟਰੋਐਨਟਰਾਈਟਸ (ਵਜਿੇਂ ਕੇ 

ਦਸਤ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛ ਤ ਦੀਆਂ ਵਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਭਾਵਿਤ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ 

ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਸੰਦਰਭ 

 

ਪਰਚ ਨ ਖਾਣਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਅਜੇਹ ੋਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੁੰਧਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਹ ਤ ਸਾਰੇ 

ਿੁੱਖਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸੁੰਪਰਕ ਵਿੁੱ ਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਿਧਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਕੋਵਿਡ -19 ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁੰਚਾਵਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਚ ਨ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਿੁੰ ਧਤ 

ਸੇਿਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤ ੇਪ੍ਿੁੰਧਕ ਆਪਣੇ ਸੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਤਾਂ 

ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੁੰਚਾਰਨ ਨ ੁੰ  ਫੈਲਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕੇ | 

 

ਪ੍ਰਚੂਨ ਬੇਵਵਰਜ ਬਾਰ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ  

 



ਿਾਰਾਂ, ਿਾਈਨਰੀਆਂ, ਿਰ ਅਰੀਆਂ ਅਤ ੇਪੁੱਿ 

● ਿਾਰਾਂ, ਿਾਈਨਰੀਆਂ, ਿਰ ਅਰੀਆਂ ਅਤ ੇਪੁੱਿਾਂ ਨ ੁੰ  ਿੁੰਦ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇ।  

● ਿਾਰਾਂ, ਿਰ ਅਰੀਆਂ, ਪੁੱਿਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਨਰੀਆਂ ਜੋ ਇੁੱਕ ਰਸੋਈ ਵਿੁੱ ਚ ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨ ੁੰ  ਹੇਠਾਂ ਵਦਤੇ 

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ / ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਮਾਰਗਦਰ਼ਿਨ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

 

ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ   

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ / ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ 

● ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਇਨਡੋਰ ਅਤ ੇਆਓਟਡੋਰ ਿੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਿੁੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ , 

ਅਤ ੇਵਸਰਫ ਡਰਾਇਿ-ਥੂ ਜਾਂ ਵਪਕ-ਅਪ / ਵਡਵਲਿਰੀ ਲਈ ਹੀ ਖ ਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

● ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਿਧੀਆ ਸਫਾਈ ਅਵਭਆਸਾਂ ਨ ੁੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਦਨ ਵਿੁੱ ਚ ਕਈ ਿਾਰੀ 

ਸਾਿਣ ਅਤ ੇਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 20 ਸਵਕੁੰਟਾਂ ਲਈ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

● ਵਪਕ-ਅਪ / ਵਡਲੀਿਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 

ਸਖ਼ਤ ਸਰਫੇਸ ਵਜਿੇਂ ਕੇ ਟੇਿਲ, ਕ ਰਸੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਉਂਟਰਟਾਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ -ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਾਰੁੰਿਾਰਤਾ ਿਧਾਓ।  

 

ਕਵਰਆਨੇ ਸਟੋਰ ਅਤ ੇਚੈਰੀਟੇਿਲ ਫ ਡ ਵਡਸਟਰੀਵਿਉ਼ਿਨ ਸਥਾਨ 

● ਭੋਜਨ ਿੁੰਡਣ ਦੀ ਲੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਿਹ ਤ ਮਹਤੁੱਿਪ ਰਨ ਹੈ।  

● ਕਵਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਅਤ ੇਚੈਰੀਟੇਿਲ ਫ ਡ ਵਡਸਟਰੀਵਿਉ਼ਿਨ ਸਥਾਨ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖ ੁੱ ਲੇ ਅਤ ੇਕਾਰਜ਼ਿੀਲ 

ਰਵਹਣਗੇ। 

● ਗੈਰ-ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਪਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਫ ੁੱ ਟ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਖ਼ਾਸਕਰ 

ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਸਰਫ਼ ਇਕ ਿਾਰ ਜਾਂ ਦ ਰਲੁੱ ਭ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।  

● ਿਾਹਰੀ / ਅੁੰਦਰ ਨੀ ਭੀੜ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਸੇਧ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਸੀਮਤ ਕਰੋ।  

● ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੀ-ਿੈਵਗੁੰਗ ਨ ੁੰ  ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰੋ। 



● ਟੇਿਲ, ਕੈਸ਼ ਰਵਜਸਟਰ, ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਡ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਖਤ ਸਰਫਸੇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਿਾਰੁੰਿਾਰਤਾ 

ਿਧਾਓ। 

● ਿਾਥਰ ਮ ਅਤ ੇਹੋਰ ਉੱਚ ਸੁੰ ਪਰਕ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਰੁੰਿਾਰਤਾ ਿਧਾਓ।  

● ਪ ਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਜਾਂ ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਟੇ਼ਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇ਼ਿਕ਼ਿ ਕਰੋl  

● ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਮ ਅੁੱਤਲ ਕਰੋ।  

● ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਿਧੀਆ ਸਫਾਈ ਅਵਭਆਸਾਂ ਨ ੁੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵਦਨ ਵਿੁੱ ਚ ਕਈ ਿਾਰੀ 

ਸਾਿਣ ਅਤ ੇਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 20 ਸਵਕੁੰਟਾਂ ਲਈ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

● ਵਜਨਹ ਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਿਾਹਰ ਵਪਕ-ਅਪ ਜਾਂ ਵਡਲੀਿਰੀ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਇਨਡੋਰ ਼ਿਾਵਪੁੰਗ ਦੇ ਿਦਲੇ 

ਵਿੁੱ ਚ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨ ੁੰ  ਉਤ਼ਿਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ, ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਫ.ਡੀ.ਏ., ਅਤ ੇਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਰੇ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ ੇਜੋ ਸ ਝਾਅ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਨ ੁੰ  ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪੈਕਵਜੁੰਗ ਦ ਆਰਾ ਸੁੰਚਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਸ ਨੇਹਾ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਸੇਧ ਅਗਲੀ ਸ ਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 

ਤਕ ਲਾਗ  ਰਹੇਗਾ। 

 

ਵਨਰੁੰਤਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ https://kernpublichealth.com/2019-novel-coronavirus/ ਤੇ ਜਾਓ। 

 

 

 


