COVID ਮਾਰਸ਼ਲ
–
ਤੁ ਹਾਨੂ਼ਿੰ ਮਾਰਸ਼ਲ
ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
COVID

ਕੁ ਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂ਼ਿੰ COVID ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਨਯੁ ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁ਼ਿੰਦੀ ਹੈ।
•

ਰੋਿਗਾਰਦਾਜ਼ਤਆਾਂ ਲਈ COVID ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਸ਼ਫਟਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰਿੱਖਣੇ ਲਾਿਮੀ ਹਨ।

•

COVID ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੂੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਉਿੱਤੇ ਜ਼ਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਵਿੱ ਸਜ਼ਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ COVIDSafe
ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਾਂ COVIDSafe ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਅਨਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ,
ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰਿੱਖਣ ਦੀਆਾਂ ਪਰਥਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•

ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, COVID ਮਾਰਸ਼ਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਕੂੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਜ਼ਵਿੱ ਲੀ ਜ਼ਵਜ਼ਭੂੰਨਤਾ ਨੂੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਾਹੀਦਾ ਹੈ।

COVID ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ?
COVID ਮਾਰਸ਼ਲ COVIDSafe ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਾਂ COVIDSafe ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
COVID ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•
•

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ

•

ਉਜ਼ ਿੱਤ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

•

ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਮਿਬੂਤ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਰਿੱਖਣਾ (ਜ਼ਜੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)

•

ਜਦੋਂ ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ COVIDSafe ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਨਜ਼ਵਆਉਣਾ

ਜਕਹੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ?
COVID ਮਾਰਸ਼ਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਉਿੱਤੇ ਲਾਗ ਨੂੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਿੱਢਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਜ਼ਸਖਲਾਈ
ਨੂੂੰ ਜ਼ਸਹਤ ਲਾਗ ਕੂੰਟਰੋਲ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਜ਼ਵਭਾਗ ਦੇ ਸਫੇ ਜਾਾਂ ਸਜ਼ਕਿੱਲਿ ਜ਼ਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਉਿੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ
COVID ਮਾਰਸ਼ਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਮਿੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਲੈ ਵਲ 2) ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਸਖਲਾਈ ਜ਼ਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇ ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਉਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਕੂੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ਉਿੱਤੇ ਇਿੱਕ COVID ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ (ਸਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਰ ਨ
ੂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ
ਨੂੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ)। ਇਹ ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕ ਇਿੱਕ ਮਨੋਨੀਤ COVID ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਘੂੰਜ਼ਟਆਾਂ ਦਾ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਕੂੰਮਾਾਂ
ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜ਼ਵਿੱ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਰੋਿਗਾਰਦਾਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਉਿੱਤੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ COVID ਮਾਰਸ਼ਲਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਯਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਨਯਕਤੀਆਾਂ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਉਿੱਤੇ ਜ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਿੱਜ਼ਖਆ ਪਰਤੀਜ਼ਨਧਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਾਹੀਦੀਆਾਂ
ਹਨ।
COVID ਮਾਰਸ਼ਲਾਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਾਹੀਦਾ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੂੰਮੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਲਾਫ ਕੋਈ ਉਲਟੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਕ COVIDSafe ਦੀਆਂ ਜ ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅ਼ਿੰਜਤਮ ਜ ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਰੁ ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ, ਜ਼ਕ ਤਹਾਡੇ ਕਰਮ ਾਰੀ ਜਾਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੂੰ 1800 675 398 ਉਿੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

COVIDSafe ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਜ਼ਬਿਨੈਸ ਜ਼ਵਕਟੋਰੀਆ ਉਿੱਤੇ ਜਾਓ
ਜਾਾਂ ਜ਼ਬਿਨੈਸ ਜ਼ਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੂੰ 13 22 15 ਉਿੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

