
ਤੁਹਾਡੀ COVIDSAFE ਯੋਜਨਾ
1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

ਔਨ-ਸਾਈਟ ਕੰਮਾ-ਂਕਾਰਾ ਂਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਸੇਫ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰ ੇ

ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਧਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਾਚਂਾ ਂ(ਸਪੌਟ ਚੈਧਕੰਗ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ COVIDSafe ਸਥਿੱਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ coronavirus.vic.gov.au/guidance-sectors 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਿ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਸਫ ੇਧਵੱਚ 

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

3. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ COVIDSafe ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
ਇਹਨਾ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਧਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਧਨਜੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਧਚਹਰ ੇਵਾਲੇ ਮਾਸਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਦੇ ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਧਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆ ਂ

ਜਾਦਂੀ ਸਤਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। 

4. ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ) ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਥ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਧਵਆਇਆ (ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ) ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਕਸ ੇਵੀ 

ਨਵੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

5. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਧਖਅਤ 

ਰਧਹਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧਬਮਾਰ ਹਨ ਤਾ ਂਘਰ ਰਧਹਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਧਵੱਚ 

ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਧਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਜਾ ਂਗੰਿ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

6. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ QR ਕੋਡ ਹੈ?
ਸਾਰ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਵਕਟੋਰੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ QR ਕੋਡ ਸਰਧਵਸ (ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾ ਂਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਥਾ,ਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੈਕ ਇਨ ਕਰਦ ੇਹਨ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤ ਧਵੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ,  

ਵਰਤਣ ਧਵਚ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਧਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਰਧਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ coronavirus.vic.gov.au/QRcode ਤੇ ਜਾਉ।

7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਥਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਥਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਧਚੰਨ੍, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਧਟੱਕਰ coronavirus.vic.gov.au/signs-posters-and-templates 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

8. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਥਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
COVIDSafe ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਿੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਬਜ਼ਨਸ ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ 13 22 15 ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ coronavirus.vic.gov.au/

translated-information-about-coronavirus-covid-19 ਉੱਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਧਵੱਚ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਆਪਣਾ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ 
www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਰੱਖੋਗੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਮ:

ਪਤਾ:

ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਕਿੰਮ ਦਾ ਥਸਰਲੇਖ:

ਸਮੀਥਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਮਤੀ: ਅਗਲੀ ਸਮੀਥਖਆ ਦੀ ਥਮਤੀ:

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਜਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਥਸਫਾਰਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਘਣਤਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਚਂ ਕਰ ੋਧਕ ਹਰ 
ਖੇਤਰ ਧਵੱਚ ਧਕੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 30m2 ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤਾ ਂਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਧਨਯਮ 
ਅਿੀਨ 15 ਲੋਕ ਉਥੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਘਣਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਧਕੰਨੀ ਹੈ?

ਘਣਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਚੰਨ੍ ਲਗਾਇਆ ਹੈ?

ਇਹ ਸੁਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਣਤਾ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ?

ਧਜੱਥ ੇਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਲਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਧਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਧਨਸ਼ਾਨਾ ਂਜਾ ਂਸਧਟੱਕਰਾ ਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਧਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ COVIDSafe ਸਧਥੱਤੀਆ ਂਦੀ ਸਮਝ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ coronavirus.vic.gov.au 'ਤੇ ਲੱਧਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 
ਨੂੰ ਸਮਝਦ ੇਹਨ?

ਥਚਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਥਹਨੋ
ਜਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਥਸਫਾਰਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਾਰ ੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਧਚਹਰ ੇਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ, ਧਜਵੇਂ ਧਕ coronavirus.vic.gov.au/face-masks 
'ਤੇ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ  ਧਚਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦ ੇਹਨ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਧਚਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋ?



ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਸਖਲਾਈ, ਧਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਧਨਜੀ ਰੱਧਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣਾ ਂ(PPE) ਨੂੰ ਸਹੀ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਕਵੇਂ ਪਧਹਨਣਾ ਹੈ, ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਕਵੇਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਧਚਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਿੋਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 
ਹਾਲਾਧਂਕ, ਜੇ ਧਦਨ ਦੌਰਾਨ ਧਚਹਰ ੇਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਦਾ ਜਾ ਂ
ਧਗੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ ਧਚਹਰ ੇਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਧਕ PPE ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਧਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਚਿੰਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਥਭਆਸ ਕਰੋ
ਜਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਥਸਫਾਰਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਝਂੀਆ ਂਥਾਵਂਾ ਂਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰ ੇਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਧਜਸ 
ਧਵੱਚ ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਤਹਾ ਂਧਜਵੇਂ ਧਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆ ਂਮੁੱਠਾ ਂ
ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ:

• ਉਧਚਤ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਤਹਾ ਂਨੂੰ 
ਸਾਫ਼ ਕਰ,ੋ ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਧਡਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਧਸ਼ਫਟਾ ਂਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਦਨ ਧਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਤਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਧਜਸ ਧਵੱਚ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆ ਂਮੁੱਠਾ,ਂ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਰੇਲਾ ਂ(ਹੈਂਡਰੇਲਾ)ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਧਸ਼ਫਟਾ ਂਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੌਣ ਧਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਝਂੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਧਬਓਰਾ (ਲੌਗ) ਪ੍ਰਦਰਧਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਈ ਧਬਓਰਾ (ਲੌਗ) ਧਕੱਥ ੇਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਹੱਥਾ ਂਵਾਲਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 
ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਯਧਮਤ ਹੱਥ ਿੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰ ੇਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਂ'ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ?

ਕੀ ਗਾਹਕ, ਸਮਾਨ ਧਲਆਉਣ-ਧਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਥਬਮਾਰ ਹਨ ਥਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ 
ਜਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਥਸਫਾਰਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਬਮਾਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ

ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਰਧਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ  
ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਧਸਰਫ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਧਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਧਵੱਚ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾ ਂਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਧਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਧਕਸ ੇਵੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਧਵਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ  

ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• ਧਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  
ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਜਾ ਂਨਜ਼ਦੀਕੀ  
ਸੰਪਰਕ ਹਨ।

• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਧਵਚ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਜਾ ਂਧਹੱਸੇ) ਨੂੰ  

ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।

• ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸੁਰੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ  

13 23 60 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ  

ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ COVID-19 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਧਵਅਕਤੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਹਦਾਇਤ ਧਦੱਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ।

• ਧਸਹਤ ਧਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ  
ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਧਕਵੇਂ ਧਰਕਾਰਡ ਕਰਦ ੇਹੋ? 

ਜੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ 
ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆ ਂ(ਸਪਲਾਇਰਾ)ਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਧਕਵੇਂ ਕਰੋਗ?ੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾ ਂਧਸਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸੁਰੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ ਨੂੰ ਕੌਣ 

ਦੱਸੇਗਾ?



ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਰਥਵਸ ਥਵਕਟੋਰੀਆ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਥਵਕਟੋਰੀਅਨ 
ਗਵਰਨਮੈਂਟ QR ਕੋਡ ਸਰਥਵਸ (ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾ ਂਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,  
ਤਾ ਂਸਰਥਵਸ ਥਵਕਟੋਰੀਆ ਥਕਓਸਕ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਸੇਵਾ ਸਿਾਨਾ ਂ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ ਗਾਹਕਾ ਂਦਾ ਚੈਕ – ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇ 
ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾ ਂਕਿੰਥਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ  
ਆਥਗਆ ਥਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਵਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਸੁਥਵਧਾ  
ਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਵਾਥਲਆ ਂਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੇਟਾ  
ਤੱਕ ਤੇ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁਿੰਚ ਥਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ, ਤੇ਼ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਥਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਥਵਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ QR ਕੋਡ ਸੇਵਾ ਲਈ coronavirus.vic.gov.au/ 
register-to-use-vic-gov-qr-code-service 'ਤੇ ਰਥਜਸਟਰ ਕਰੋ।

ਜੇ ਇੱਿੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਸਿੰਪਰਕ 
ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਿ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸੁਥਨਸਥਚਤ ਕਰੋ ਥਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿੰਦ ਿਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ ਕਰੋ
ਜਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਥਸਫਾਰਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਥਾਵਂਾ ਂ'ਤੇ ਧਬਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 

ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਧਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।

• ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧਲਜਾਣਾ, ਧਜਸ ਧਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ  

ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ, ਮੀਧਟੰਗਾ,ਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕਮਰ,ੇ ਲੰਚਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਰੂਮ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਧਖੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣਾ।

• ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਧਨੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਧਵੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ  

ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਂਧਖੜਕੀਆ ਂਖੋਲ੍ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜਾ ਂਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ?

ਕਾਰਜਬਲ ਬੁਲਬੁਲੇ (ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਬਲ) ਬਣਾਓ
ਜਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਥਸਫਾਰਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਉਹੀ ਧਸ਼ਫਟਾ ਂ
'ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਧਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਧਸ਼ਫਟ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੌਰਾਨ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ੋਧਜੱਥੇ ਅਧਜਹਾ ਕਰਨਾ 
ਧਵਹਾਰਕ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮੂਹਾ ਂਧਵਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋ, ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਧਖਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਧਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਉਹ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦ ੇਹਨ?

ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਟੀਮਾ ਂਧਵਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਧਕਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਹੋ?

ਕੀ ਟੀਮਾ ਂਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਦਨ ਸੌਂਪੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ? 

ਤੁਹਾਡੀ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ,  
CORONAVIRUS.vic.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ13 22 15 'ਤੇ  
ਧਬਜ਼ਨਸ ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੂੰ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ।  
ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰ ੋਧਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦੀ CORONAVIRUS.vic.gov.au 'ਤੇ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ icc@ecodev.vic.gov.au ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ੋ 

ਜਾ ਂ13 22 15 'ਤੇ ਧਬਜ਼ਨਸ ਧਵਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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