
ਕੋਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਸਟ੍ਰੈਟ੍ਜਿਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅੱਪਡੇਟ੍- ਿੂਨ 2021 
(ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਜਲਿੰ ਕ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: Coronavirus in Scotland - 
gov.scot (www.gov.scot)) 
 
ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਵਿੱਚ ਵਿਛਲੇ ਸਟ੍ਰੈਟ੍ਵਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਿੱ ਿਡੇਟ੍ ਦੇ ਿਬਵਲਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੌਬਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਿੋ 
COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਵਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੂੰ  ਿਰਭਾਵਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦੂਿੀ ਵਚੂੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਿ - ਡੇਲਟ੍ਾ ਵੈਰੀਐਟਂ੍ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਿਤ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਤ ਬੇਵਮਸਾਲ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ COVID-19 ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਵਿੱਚ ਵਗਰਾਵਟ੍ ਆਈ ਹੈ। ਿਰ, ਡੇਲਟ੍ਾ ਵੈਰੀਐਟਂ੍ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਵਣਆ ਹੈ, ਵਿਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਟ੍ੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡੇਲਟ੍ਾ ਵੈਰੀਐਟਂ੍ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਵਚਕਾਰਲੀ ਦੌੜ ਨੂੂੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਅਗਲੇ ਕਦਮ 
ਡੇਲਟ੍ਾ ਵੈਰੀਐਟਂ੍ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਂ ਅਵਨਸ਼ਚਵਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ ਵੀ, ਕੇਸਾਂ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀਆਂ, ਹਸਤਿਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਕਾਰਨ ਹਸਿਤਾਲ ਵਵਿੱਚ ਵਬਤਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੂੰ  ਘਿੱਟ੍ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਸੂੰ ਭਵ ਿਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਵਵਚਾਰ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਵਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸੋਿੇ ਗਏ ਸਟ੍ਰੈਟ੍ਵਿਕ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਤਾਂ ਵਕ ਵਰਕਵਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਬਹਤਰ ਭਵਵਿੱਖ ਦਾ 
ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਿਿੱਿਰ 'ਤੇ ਦਬਾ ਸਕੀਏ।  
 
ਇਹ ਮੂੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਟਂ੍ ਵਖਲਾਫ਼ ਿਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਵਿਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ COVID-19 ਿਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।  
 
ਸਾਨੂੂੰ  ਆਿਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹਟ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਅਵਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੂੰ  
ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਵਿਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਵਆਿਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, COVID-19 ਦਾ ਭਵਵਿੱ ਖ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱ ਕ 
ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਵਨਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਵਬਕ ਿਿੱਿਰ 0 ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਵਿਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਹਟ੍ਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਥਤੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਵਕ ਵਾਇਰਸ ਸਕਾਟ੍ਲੈਂਡ ਵਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਕੂੰਟ੍ਰੋਲ ਵਵਿੱਚ 
ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਤਾਂ ਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੇ ਸੋਿੇ ਗਏ 
ਸਟ੍ਰੈਟ੍ਵਿਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਵਿੱਚ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮੌਿੂਦਾ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਿਤਾ ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਿਿੱਿਰ 0 ਦੀਆਂ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਹਟ੍ਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਿਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਿਵਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ ਤਿੱਕ ਿੂਰਾ ਹੋ ਿਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ – ਉਹ ਤਰੀਕ ਿਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 
ਿਰਵਤਰੋਿਕ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਿਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣ ਦੇ ਿੜਾਅ ਤਿੱਕ ਿਹੁੂੰਚਣਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਣ ਦਾ ਸੂੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰਦਾ। COVID-19 ਇਿੱ ਕ ਵਬਮਾਰੀ 
ਹੈ ਿੋ ਸਾਨੂੂੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਕੂੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨੀ ਿਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਿਾਰਨ ਸਵਥਤੀ ਤਿੱਕ ਵਾਵਿਸ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੋ ਤਰਿੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਉਸ ਨੂੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਵਵਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੂਲ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੈੈੱਟ੍ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ 
ਵਾਇਰਸ ਨੂੂੰ  ਮੁੜ-ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਿੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 
 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੁਿੱ ਝ ਸੀਵਮਤ ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਜ਼ੂੰਮਹੇਵਾਰੀ, ਵਿੀਆ ਅਵਭਆਸ ਅਤੇ ਸੂਵਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿੱ ਿ 
ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿੀਆ ਹਵਾਦਾਰ ਿਗਹਾ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ; ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ; 
ਸੁਆਸ ਸਵਿੱਛਤਾ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ; ਿਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਫੇਸ ਕਵਵਰੂੰਗ ਿਵਹਨਣ; ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈ੍ਸਟ੍ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਵਸਸਟ੍ਮ ਵਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵਦਖਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿੌਜ਼ਵਟ੍ਵ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੂੰ  ਅਲਿੱ ਗ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਿਾਅ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਿਿੱਿਰ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਔਵਫ਼ਸ ਵਰਵਕੂੰਗ ਵਵਿੱਚ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਵਾਿਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/


ਿਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਨੂੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ, ਬਲਵਕ ਿੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਹਤ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ – ਿਦੋਂ 
ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਿੂਰੇ ਸਕਾਟ੍ਲੈਂਡ 
ਵਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੇ ਿੈਟ੍ਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਭਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਰਬੂੰ ਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਉਿਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  
ਵਿਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਿਵਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਿੱਗੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੂੰ  ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫੈਲਾਵ 
ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆਤਮਕ ਉਿਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। 
 
ਿਿੱਿਰ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਟ੍ੀਚਾਬਿੱਿ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਿਰ, ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਹੀ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਿਦੋਂ 
ਅਵਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਿਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਹੋਵੇ।  
 
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ  
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਮਾਿਾਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਆਵਾਿਾਈ, ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝਿੱਲਣੇ ਿਏ ਹਨ। 
ਹਾਲੀਆ ਸਮੀਵਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਨੂੂੰ  ਘਿੱ ਟ੍ ਿਰਵਤਬੂੰ ਵਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਵਿਾਨੀ ਿੂਰਵਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਸਾਰਨੀ ਿਿੱਿਰ 0 ਤਿੱਕ ਿਹੁੂੰ ਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਸੂੰਕੇਤਕ ਵਮਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਵਮਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਿੱਗੇ ਿਾਂ ਵਿਿੱ ਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿੇਕਰ ਡੇਟ੍ਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਿਹਾ ਕਰਨਾ 
ਸਾਡੇ ਸੂੰਸ਼ੋਵਿਤ ਸਟ੍ਰੈਟ੍ਵਿਕ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 
 
ਸਾਰਨੀ: ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ  
 

ਵਮਤੀ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਦੇ ਿਿੱ ਿਰ  ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 
19 ਿੁਲਾਈ  
ਇਸ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਬਿੱ ਿ ਹੈ 

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਿੱ ਿਰ 0 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਆਊਟ੍ਡੋਰ ਨੂੂੰ  0ਮੀਟ੍ਰ ਤਿੱਕ ਘਟ੍ਾਓ 
ਇਨਡੋਰ ਨੂੂੰ  1ਮੀਟ੍ਰ1 ਤਿੱਕ ਘਟ੍ਾਓ 

9 ਅਗਸਤ  
ਇਸ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ ਸੂੰ ਿੂਰਨ 
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਬਿੱਿ ਹੈ 

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਿੱ ਿਰ 0 ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ  
(ਿਿੱਿਰ ਦੀਆਂ ਿਾਬੂੰਦੀਆਂ ਹਟ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ) 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮ ਹਟ੍ਾਏ ਗਏ  

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
1 ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਡੋਰ ਸੈਲ ਿੰਗਾਂ ਦ ੇਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ਿੱਚ ਹੈ। 19 ਜੁਿਾਈ ਤੋਂ, ਡੇ ਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਇਨਡੋਰ ਸੈਲ ਿੰਗਾਂ 
ਲ ਿੱਚ, ਇਕਿੱਠ ਲ ਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦਿੱਤੀ ਸਿੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਿੂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਿਨਾ ਕਰਨ  ਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਇਕਿੱਠ/ਗਰੁਿੱ ਪ 

ਲ ਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਪ ੇਗੀ, ਪਰ ਦੂਲਜਆਂ ਤੋਂ 1 ਮੀ ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਿਣੀ ਹੋ ੇਗੀ। 
 

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸੀਮਾ ਾਂ ਦ ੇਅਿੰਦਰ) ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲਨਿੱਜੀ ਆ ਾਸ ਜਾਂ ਬਗੀਚ ੇਲ ਿੱਚ ਿੋਕਾਂ ਦ ੇਇਕਿੱਠ 

ਦ ੇਸਿੰਬਿੰਧ ਲ ਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂਿੰ  ਬਣਾਏ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


