ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਮ Communityਿਨਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਮ inਿਨਟੀ ਿਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ for◌ੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ,
ਅਸੀ ਂ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਸੁ ਰਿੱ ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ:
1. COVID-19 ਿਵਸ਼ਾਣੂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲਈ ਿਕਵ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ.
2. ਸਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਡਲ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
3. ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ prot◌ੁਕਵ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਪਿਹਨ ਕੇ ਲੱ ਛਣ ਰਿਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
4. ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਪਛਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਗਈ. ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੇ
ਇੱਕੋ ਘਰ ਤ ਹੈ).
5. ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ 'ਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ.
6. ਸਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ.
7. ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀ ਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ.
ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ:ਂ
Services ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਉਦਾ. ਿਡਿਲਵਰੀ ਚੋਣਾਂ, ਬੁਿਕੰਗ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ.
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਸਰਫ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ
ਯਾਤਰਾਵਾਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀ ਂ ਿਸਰਫ ਖਾਣੇ / ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਿਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.
• ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
Travel ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਹਨ,
ਿਜਸ ਿਵਚ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ, ਨਵਾਂ ਿਨਰੰਤਰ ਖੰਘ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੁ ਆਦ / ਗੰਧ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
A ਇਕ ਿਚਹਰਾ covering◌ੱਕਣ ਨੂੰ ਪਿਹਨੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ.
The ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਚੜਦੇ ਸਮ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ (ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੇ) ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ.
• ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ.ਂ
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o ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ / ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ
ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ
ਲੱ ਛਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ.
The ਡਰਾਈਵਰ ਤ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ.ੋ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!
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