
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਲਈ 
ਦੁਕਾਨਾ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾ,ਂ ਿਜਵ ਕਿਰਆਨੇ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾ ਂਅਤੇ 
ਫਾਰਮਐਸੀਆ,ਂ ਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 
ਦੌਰਾਨ ਖੱੁਲੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾ ਂਹਨ 
ਿਜਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਟਸਪੋਟ 
ਹਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਿਕ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਤਹ ਸਾਫ ਰੱਖਣ 
ਦੇ ਆਮ ਅਿਭਆਸਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਹਨ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਪਾਅ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਥੀ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਿਵੱੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਿਚਹਰੇ ਤ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ! ਇਨਾ ਂਉਪਾਵਾ ਂਦੀ ਦੁਕਾਨ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾ ਂ
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮ, ਇਹ ਵੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ। 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਸਰ ਨੰੂ ਢੱਕਦੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸ  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵੱਚ ਖੱੁਲੇ, ਿਬਨਾ ਂਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ  ਵੱਡੇ 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਟਊਬਾ ਂਵਰਗੇ ਸਧਾਰਣ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸ  ਗਾਹਕਾ ਂਤ 
ਢੁਕਵ  ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੋ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਂਲਈ ਆਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼:

ਜੇ ਤੁਸ  ਿਬਮਾਰ ਹੋ:

ਜੇ ਤੁਸ  ਜਾ ਂਦੁਕਾਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਖਾਸਂੀ ਜਾ ਂਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ 
ਿਦਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨਾ ਂਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸ  ਅਿਜਹੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱੁਟੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ 
ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਦੂਜੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹ  ਹੈ।

ਿਨੱਜੀ/ਘਰੇਲੂ ਸਫਾਈ:

ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਆ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ 
ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਲਟੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ। ਜੇ ਹੋ 
ਸਕੇ ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਓ।



ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਡਿਲਵਰੀ ਲੈਣਾ:

ਸਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 1-2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਿਜੱਥ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਿਵਡ 
-19 ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਦਆ ਂਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਿਜੱਥ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ 
ਹਨ, ਿਵੱਚੋ ਦੀ ਕਤਾਰਾ ਂਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ  ਬਾਹਰ 
ਹੋਵੋ ਤਾ ਂਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਜੇ 
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਭੁਗਤਾਨਾ ਂਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟਾਸੈਂਕਸ਼ਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸ  ਸਟਾਕ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਪਾਪਤ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ  ਸਮਾਨ ਿਲਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਕਸੇ/ਕਰੇਟ ਖੋਲ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾ ਂਬਕਸੇ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੋਬੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੰੂਝ ੋ
(ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਜੱਥ ਤੁਸ  ਇਸ ਨੰੂ ਖੋਲੋਗੇ)।

ਸਮਾਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ:

ਸਾਰੇ ਿਬਨਾ ਂਖੁਲੇ ਸਮਾਨ ਿਜਵ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲ ਨੰੂ ਢੱਕੇ ਕੰਟੇਨਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਨਾ ਂਡੱਿਬਆ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ 
ਨਾਲ ਪੰੂਝ।ੋ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਵ ਬੋਤਲਾ ਂਅਤੇ ਬਕਸੇ ਸ਼ੈਲਫਾ ਂ'ਤੇ ਰੱਖੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ: ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਬੰਦ ਬਾਕਸਾ ਂਤ 
ਆ ਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਸੰਭਾਲੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸਾ ਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਾ ਂਅਤੇ 
ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਖੱੁਲੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾ ਂਦੇ ਸਮਾਨ ਥੋੜੇ ਸਮ ਲਈ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂ(ਹੋਰ ਪੈਿਕੰਗ ਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ)ਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਂਧੋਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 
ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਉਹੀ ਛੂਹਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ:
ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਯੋਗ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਂਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਕਤਾਬਚਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਿਚਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਤਣ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਸ  ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਵਕਲਪ 1: (ਛੋਟੀਆ ਂਇਨਡੋਰ ਦੁਕਾਨਾ ਂਲਈ)
ਤੁਸ  ਪਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਾ ਂਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ 
ਸੂਚੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸ  ਉਨਾ ਂਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 
ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ।

ਿਵਕਲਪ 2: (ਵੱਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਟੋਰਾ ਂਲਈ)
ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ <ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਿਲੰਕ>। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਪਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ 
ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਿਸੰਕ (ਵਾਸ਼ਬੇਿਸਨ) ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਪਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੱੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਨੈਪਿਕਨ ਪਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਨੈਪਿਕਨ ਇਕੱਠੇ 
ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੱੁਲੇ ਛੱਡ ਿਦਓ ਤਾ ਂਜੋ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਸਟੋਰ ਿਵਚ ਆਉਣ/ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਡਲ ਜਾ ਂਨੱੁਕਰ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸ  ਦੁਕਾਨ ਨੰੂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਖੜਕੀਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਖੱੁਲਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਸ  ਇੱਕ ਸਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦੁਕਾਨ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ 1-2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕੰਨੇ ਗਾਹਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਿਵਕਲਪ 3: (ਬਾਹਰੀ (ਸੀਮਾਰਿਹੱਤ) / ਥੋਕ ਦੁਕਾਨਾ)ਂ
ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਂਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਗਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਸਾ ਂਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਂਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾ ਂਤ 1-2 
ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਿਦਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਸਹੀ 
ਜਗਾ ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਕਤਾਰ:
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਸੇਵਾ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਕਤਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਕਤਾਰ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 
ਤੁਸ  ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੱੁਟਪਾਥ ਜਾ ਂਸੜਕ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ' ਤੇ ਚੱਕਰ 
ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਦਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਕਾ ਟਰਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਹਾ ਂਿਜਵ ਿਕ ਹਡਲਜ਼, ਢੱਕਣ, ਨਕਦ 
ਬਕਸੇ ਆਿਦ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਦੂਜੀਆ ਂਅਕਸਰ 
ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਤਹਾ,ਂ ਿਜਵ ਟਟੂੀਆ,ਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਡਲ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ 
ਬਟਨਾ ਂਨੰੂ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਵਾਸ਼ਬੇਿਸਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵਾਰ 1% ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂ 
ਮੁਕਤ ਕਰੋ.

ਦੂਜੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਤ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਿਡਟਰਜਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਯੋਗ ਟੋਪੀਆ,ਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ 
ਐਪਰਨ ਧੋਵੋ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾ ਂਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ 
ਸਟ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਡਸਪੋਸੇਜਲ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਕੈਪਸ, ਐਪਰਨ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਸੱੁਟੋ। ਪਿਹਲਾ ਂਉਨਾ ਂਨੰੂ 1% ਘਰੇਲੂ ਬਲੀਚ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ 
ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਾ ਂਤਾ ਂਸਾੜੋ ਜਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਿਵਚ ਡੰੂਘਾ ਦਫਨਾਓ.

ਭੁਗਤਾਨ:

ਘਰੋ-ਘਰ ਿਡਿਲਵਰੀ:

ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੰਸੀ ਨਟਾ ਂਅਤੇ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਤਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ 
ਇਹਨਾ ਂਤ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਨਹ  ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਧੋਵੋ। 
ਤੁਸ  ਕਰੰਸੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸ  ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਤਹ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹ। ਤੁਸ  
ਕਰੰਸੀ ਨੰੂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਕਸੇ ਿਵਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ 
ਹਰ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਤੁਸ  ਬਾਕਸ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂ
ਪੈਿਸਆ ਂਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੱੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ 
ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਕਾਨ ਿਵਚਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਂਸਤਹ ਨੰੂ ਨਹ  ਛੰੂਹਦਾ। ਅੋਨਲਾਈਨ ਜਾ ਂ
ਨਕਦੀ ਰਿਹਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।

ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਜਾ ਂਬੈਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ਗਾਹਕ ਉਨਾ ਂਨੰੂ ਚੱੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਘਰਾ ਂ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ  ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸ  ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 
ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾ ਂਥੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ 
ਿਸਰਫ ਨਟਾ ਂਜਾ ਂਿਸੱਿਕਆ ਂਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਜਦ ਤੁਸ  ਬਾਅਦ ਿਵਚ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਂਲਈ ਆਮ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼:
-    ਿਜੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ
-    ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ   
-    ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ
-    ਸਾਰੇ ਕਾ ਟਰਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਹਾ ਂ(ਹਡਲ, ਢੱਕਣਾ ਂਆਿਦ) ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ   
-    ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਯੋਗ ਟੋਪੀਆ/ਂ ਮਾਸਕ / ਐਪਰਨ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਤ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਿਡਟਰਜਟ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
-    ਜੇ ਤੁਸ  ਿਬਮਾਰ ਹੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ   
-    ਘਰ ਪਹੰੁਚਿਦਆ ਂਹੀ ਨਹਾਓ
-    ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜ ੇਵੱਖਰੇ ਧੋਵੋ

ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਿਡਿਲਵਰੀਆ ਂਲੈਣਾ:
-    ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਡਿਲਵਰੀਆ ਂਪਾਪਤ ਕਰੋ
-    ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਕਸੇ ਸਾਫ ਕਰੋ   
-    ਬਕਸੇ / ਕਰੇਟ ਬਾਹਰ ਖੋਲੋ
-    ਖੋਲਣ ਤ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅੰਦਰ ਿਲਆਓ

ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ:
-    ਖੱੁਲਾ ਸਮਾਨ ਿਜਵ ਿਕ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲ ਨੰੂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ
-    ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਇਨਾ ਂਡੱਿਬਆ ਂਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ   
-    ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਖੱੁਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ

ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ:
-    ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਇਨਡਰੋ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਜਾ ਂਨੇੜ ੇਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ
-    ਵੱਡੀਆ,ਂ ਇਨਡਰੋ ਦੁਕਾਨਾ:ਂ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮ 
     'ਤੇ ਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ
-    ਬਾਹਰੀ / ਥੋਕ ਦੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾ:ਂ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ 1-2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੋ
-    ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 1-2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ

ਭੁਗਤਾਨ:
-    ਕਰੰਸੀ ਨਟ ਅਤੇ ਿਸੱਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਕਸੇ ਿਵਚ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ  
-    ਕਰੰਸੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ.
-    ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਿਵੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ, ਜਾ ਂਅੋਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰੂ 
     ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ।

ਘਰੋ-ਘਰ ਿਡਿਲਵਰੀ:
-    ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਿਡਿਲਵਰੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ
-    ਿਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਜਾ ਂਥੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
-    ਪੈਿਸਆ ਂਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ


