
 
 
 

 
 
 

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ: 26ਅਪਰੈਲ,2021 

 
 

ਕੋਵਵਡ-19: ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਲਈ ਗਾਇਡ 

ਇਹ ਗਾਇਡਟੋਰਾਾਂਟੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਵਵੱਚ ਵੀਰਵਾਰ 8 ਅਪਰੈਲ, ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓਸ ਬੇ ਵਵੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਬੂੰਦ (ਸੱਟਡਾਉਨ) ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਵਾਾਂਤਵਹਤ 

ਲੋੜੀਂਦੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਅਤੇ ਸ ਬਾ ਪਧੱਰ‘ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰਰਵਹਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀਆਦੇਸਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਾਇਡ ਕੋਈ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸ ਬਾਈ ਵਨਯਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ 

ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਸਾਰੇ ਲਾਗ  ਸ ਬਾਈ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਕਾਨ ੂੰਨਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਵਵੱਚ ਸੱਟਡਾਉਨ ਜਨੋ ਦੀਆਾਂ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ, ਘਰ ਰਵਹਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਆਦੇਸ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ 

ਸਾਮਲ ਹੈ। ਸ ਬਾਈ ਕੋਵਵਡ 19-ਸੱਟਡਾਉਨ ਦਾ ਸਾਰ: ਸ ਬੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਵਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾਅਤ ੇਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਵਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਵਹਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚੌਰਾਵਹਆਾਂ ਵਵੱਚ ਮਾਸਕਪਾਉਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਵਨਯਮ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਵਨਯਮ ਲਾਗ  ਰਵਹਣਗੇ ਅਤੇ 

ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨ ੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਉਪਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਟੋਰਾਾਂਟ ੋਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੂੰ 416-338-7600 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਟੋਰਾਾਂਟਵੋਵੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨ ੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ। 

 ਸਟੱਡਾਉਨ ਜਨੋ ਅਤ ੇਘਰ ਰਵਹਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਆਦਸੇ 

ਅੂੰਦਰਲੇਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵਚੱ 

ਇੱਕਠ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜ ਦਾ ਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸਰਤਘੇਰਰਵਹਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ 

ਵਨਯਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਮਨਜ ਰਸੁਦਾ ਕਾਰਨਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਨਵਾਸ 

ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਵਹੜਾ ਜਾਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਵੱਚ ਲਾਬੀਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਅੂੰਦਰਲੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਇਕੱਠਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂਹੈ, ਬਸਰਤੇ ਇਸ ਵਵੱਚ ਇੱਕੋ 

ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਰਵਹਣ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀਹੋਵੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਹਰੀਸਥਾਨਾਾਂ 

ਵਵਚੱਇੱਕਠ ਕਰਨਾ 

ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸਰਤੇ ਇਸ ਵਵੱਚ ਇੱਕੋ 

ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਰਵਹਣ ਵਾਲਾ ਵਵਅਕਤੀਹੋਵੇ। 

ਸਕ ਲ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਛੋਟਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ,ਵਸੱਵਖਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕ ਲ ਬੂੰਦ ਰਵਹਣਗੇ।  

ਦ ਜ ੇਖਤੇਰਾਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

ਕਰਨਾ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਾਾਂ ਸ ਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਬਸਰਤੇ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 
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 ਸਟੱਡਾਉਨ ਜਨੋ ਅਤ ੇਘਰ ਰਵਹਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਆਦਸੇ 

ਧਾਰਵਮਕ ਸਵੇਾਵਾਾਂ: 

ਵਵਆਹ ਅਤ ੇਅੂੰਵਤਮ-

ਸੂੰਸਕਾਰ 

ਅੂੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਵਆਹ ਅਤੇ ਅੂੰਵਤਮ-ਸੂੰਸਕਾਰ ਜਾਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਸੇਵਾ,ਰਸਮ ਜਾਾਂ ਰੀਤ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ 10 

ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

 

ਅੂੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵਵਆਹ, ਅੂੰਵਤਮ-ਸੂੰਸਕਾਰ ਜਾਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਸੇਵਾ, ਰਸਮ ਜਾਾਂ ਰੀਤ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਜਾਾਂ 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਸਮਾਵਜਕ ਇਕੱਠਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਪਰਚ ਨ(ਰੀਟਲੇ) 

ਵਜਆਦਾਤਰ ਪਰਚ ਨਸਟੋਰਾਾਂਵਵੱਚ ਅੂੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਵਸਰਫ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕਪਵਹਲਾਾਂ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਵਹਤ, ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਪੱਕਅਪ ਅਤੇ ਵਡਲੀਵਰੀਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਵਕਰੀ 

ਅਵਜਹੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਵਕ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ ਸਟੋਰਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 

9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀਵਡਲੀਵਰੀਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। 

ਸਟੋਰ ਵਵੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ,ਬਸਰਤੇਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜਰ ਲੋਕ 25%ਹੀ ਹੋਣ: 

 ਫਾਰਮੇਸੀ 

 ਉਹ ਸਟੋਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ (ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਸੁਵਵਧਾ ਸਟੋਰ, 

ਇਨਡੋਰਫਾਰਮਰਮਾਰਕੀਟ) 

 ਕਵਰਆਨੇ, ਪਾਲਤ ਆਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਮਾਨ, ਘਰੇਲ  ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਮਾਨ, ਸਕ ਲ 

ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਬੱਗਬਾਕਸਸਟੋਰਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸੀਮਤ ਚੀਜਾਾਂ ਵੇਚਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹ ੈ

 ਸਰਾਬ (ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਵਪਵਰਟ)ਵੇਚਣ ਵਾਲੇਸਟੋਰ 

 ਬਾਹਰੀ ਬਾਗਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਲਾਾਂਟ (ਪੌਦਾ) ਨਰਸਰੀ 

 ਇਨਡੋਰਗਰੀਨਹਾਉਸ 

ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਜਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਜੇ: 

 ਉਹਨਾਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਕੂੰਮ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣਾਹੈ, 

 ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਤਪਾਦਵਦਤੱ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਹੀ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਸੜਕ 

ਵਕਨਾਰੇ ਵਪੱਕਅਪ ਅਤੇ ਵਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 

 

  

 ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜਰ ਲੋਕ 25%ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ 
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 ਸਟੱਡਾਉਨ ਜਨੋ ਅਤ ੇਘਰ ਰਵਹਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਆਦਸੇ 

ਵਸਰਫ ਵਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਸਟੋਰ ਵਵੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ,ਬਸਰਤੇਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜਰ ਲੋਕ 

25%ਹੀ ਹੋਣ: 

 ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਪਲਾਈਸਟੋਰ 

 ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ, ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਜਾਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਜਾਾਂ ਸਪਲਾਈ 

ਦੀ ਵਵਕਰੀਕਰਦ ੇਹਨ, ਵਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰਦ ੇਹਨ 

 ਤਜਵੀਜ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਕਾਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਟੀਕਲਸਟੋਰ 

 ਟੈਲੀਕਵਮਉਵਨਕੇਸਨ (ਦ ਰ ਸੂੰਚਾਰ)ਪਰਦਾਤਾਰੀਟੇਲਸਟੋਰ 

ਵਵਅਕਤੀ,ਸਾਵਪੂੰਗਮਾਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸ ਬਾਈ ਵਨਯਮਾਾਂਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ, 

ਇਸ ਵਵੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਾਂ ਅਵਜਹੇ ਸਟੋਰਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਇੱਕ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਪੱਕਅਪ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਵਪੱਕਅਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਨਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ 

ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਸਟੋਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਅਵਜਹੇ ਸੂੰਕੇਤ/ਵਚੂੰਨ੍ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਜੋ 

ਗਾਹਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਵੈ-ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਵਹਦਾਇਤ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਜਾਾਂਚ ਨ ੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਹੇੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਸਕਦੇ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਵਜਹੇ ਸੀਵਮਤ ਅਪਵਾਦਾਾਂ ਨਾਲ, ਸਟੋਰ ਵਵੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ 

ਲਈਵਚਹਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ 

ਰਸੈਟਰੋੈਂਟ 

ਭੋਜਨ ਲੈਕ ੇਜਾਣ, ਡਰਾਇਵਥ੍ਰ(ੁਬਾਹਰੋਂ-ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ) ਅਤੇ ਵਡਲੀਵਰੀਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹ,ੈ ਸਰਾਬਦੀ ਵੀ 

ਇਜਾਜਤ ਹੈ। 

ਅੂੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਨਜੱੀਦਖੇਭਾਲ ਸਵੇਾਵਾਾਂ 

ਵਨੱਜੀਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹੇਅਰਸੈਲ ਨ, ਬਾਰਬਰ (ਨਾਈ)ਦੀਆਾਂ ਦੁਕਾਨਾਾਂ, ਨੇਲ (ਨਹੁੂੰ)ਸੈਲ ਨ, ਟੈਵਨੂੰਗ ਸਟ ਡੀਓ, 

ਟੈਟ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸਮੈਵਟਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਫਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮਸਾਜਥੈਰੇਪੀਵਜਹੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਵਨਯੂੰਵਤਰਤ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਵਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੀ 

ਇਜਾਜਤ ਹੈ। 

ਮਨੋਰੂੰਜਨ 

ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਖੁਲੱੀਆਾਂਰਵਹਣਗੀਆਾਂ, ਕੁਝ ਸਰਤਾਾਂਲਾਗ  ਰਵਹਣਗੀਆਾਂ। 

ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਖੁੱਵਲਆਾਂ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਜਾਾਂ ਵਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ 

ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵ,ੇਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਫੇਸ ਕਵਵਰੂੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਰ ਮ 

ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਵਦਆਾਂ ਮਾਸਕ ਪਵਹਣਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ. 

ਖੁੱਵਲਆਾਂ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ: 

 ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮੁੂੰਦਰੀ ਕੂੰਢੇ 
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 ਸਟੱਡਾਉਨ ਜਨੋ ਅਤ ੇਘਰ ਰਵਹਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਆਦਸੇ 

 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 

 ਵਾਸਰ ਮ 

 ਕੱੁਤੇ ਖੁਲੇ੍ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 

 ਪਾਰਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਬੈਂਚ 

 ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਅਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ (ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਬਾਗ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸ ਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ ਬਾਈ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਧੀਨ ਬੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਾਂ, 

ਸਮੇਤ: 

 ਵਪਕਵਨਕ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸੈਲਟਰ 

 ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ 

 ਵਡਸਕ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ 

 ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫੀਲਡ (ਮਤਲਬ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਤੇ ਟੈਵਨਸ ਕੋਰਟ, ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਬੇਸਬਾਲ ਡਾਇਮੂੰਡ, 

ਲਾਅਨ ਬੌਵਲੂੰਗ ਗਰੀਨਜ) 

 BMX ਅਤੇ ਸਕੇਟ ਪਾਰਕ 

 ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਉਪਕਰਣ 

 ਡਰਾਈ ਪੈਡ (ਅਰਥਾਤ, ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ) 

 

ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਕਲਾਸਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

ਅੂੰਦਰਲੇ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਾਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਾਂ (ਮਤਲਬ ਵਕ 

ਪੇਸੇਵਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਰਦਰਸਨ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਾਂਨ ੂੰ, ਅਸਮਰਥੱਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਵਜਵੇਂ 

ਵਕ ਅਸਮਰੱਥਤਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਪਹੁੂੰਚ ਵਵੱਚ ਪਵਰਭਾਵਸਤਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ)ੈ। 

ਲਾਇਬਰਰੇੀ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਾਂ ਖੁੱਲੀਆਾਂ ਰਵਹਣਗੀਆਾਂ,ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ ਸੂੰਪਰਕ ਰਵਹਤ ਵਪੱਕਅਪਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਤਾਬਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸਰਕ ਲੇਵਟੂੰਗ(ਚਲਦੀ-ਵਫਰਦੀ) ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਦੀ ਵਪੱਕਅਪਲਈ,ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰਪਵਹਲਾਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨਰਾਖਵਾਾਂਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਪਾਲਤ  (ਪਸ)ੁਦਖੇਭਾਲ 

ਪਾਲਤ ਆਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। 

 

ਪਾਲਤ ਆਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਾਲਤ ਆਾਂਦੀਆਾਂ ਬੈਠਣ, ਤੁਰਨ-ਵਫਰਨ, ਸੂੰਵਰਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਵਸਖਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹ।ੈ 

ਘਰਲੇ  ਸਵੇਾਵਾਾਂ 
ਘਰੇਲ  ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜੋ ਬੱਵਚਆਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਮਜੋਰ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। 

 


