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1. ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਤ� ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ

8 ਮਾਰਚ ਤ�, ਇੰਗਲ� ਡ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ ਆਮ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਦੇਖਣਗੇ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ - ਹੁਣ ਤਕ 17 ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ - ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ
ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੇ: ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ; ਘਰ
ਰਿਹ ਕੇ; ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ; ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਲੱ ਗ ਰਿਹ ਕੇ, ਅਤੇ 'ਹੱਥ, ਿਚਹਰਾ, ਦੂਰੀ'
ਅਤੇ 'ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੇਣ' ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ।

ਇਕੱਠਾ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ� ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ
ਤੁ ਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀ ਂ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਖ਼ਤ ਲੌ ਕਡਾਊਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਸਕਾਂਗ।ੇ ਜਦ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵ� ਕੋਿਵਡ-19
ਰੂਪਾਂ ਤ� ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ - ਅਤੇ NHS ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੌ ਕਡਾਊਨ
ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਨਕਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ; ਅਤੇ ਹਰ
ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲ� ਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮ� 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਿਮਲੇ ਗਾ, ਨਾ ਿਕ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤ� ਬਚ ਸਕੀਏ, ਿਜਸ ਨਾਲ NHS 'ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਦਬਾਅ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਰੋਡਮੈਪ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ
ਹਫ਼ਤੇ; ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਾਉ ਂ
ਨੋਿਟਸ।

ਿਸਰਫ ਜਦ� ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤ� ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣਾ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ:
ਂ ੇ ਹਨ ਿਕ
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ; ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਦ
ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਿਲਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਹਨ; ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾਖਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ
ਜੋਖਮ ਨਹੀ ਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ NHS ਉੱਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਦਬਾਅ ਪ�ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਨਵ� ਰੂਪਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀ ਂ ਆਈਆਂ
ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਫੈਲਾਅ ਦਾ
ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ
'ਤੇ, ਦੋਵ� ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵ� ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਮੈਪ ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ
ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ - ਿਜਸ
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਚਾਰ ਪੜਾਅ

ਚਰਣ 1 ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 8
ਮਾਰਚ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀ ਂ ਵਾਇਰਸ
ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ - ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਟੈਸਿਟੰਗ ਤ� ਇਲਾਵਾ - ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਿਪਡ
ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਿਵਹਾਰਕ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ 8 ਮਾਰਚ ਤ� ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ�
ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਿਨਯਿਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਂ ੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਿਮਲਣਾ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਦ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ 29 ਮਾਰਚ ਤ�, ਜਦ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਈਸਟਰ ਦੀਆਂ
ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ (6 ਦਾ ਿਨਯਮ) ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ
ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ (ਪ�ਾਈਵੇਟ ਬਗੀਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਮਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਜਵ� ਟੈਿਨਸ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਓਪਨ-ਏਅਰ ਸਿਵਿਮੰਗ ਪੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਬਾਹਰੀ
ਖੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

'ਘਰ ਰਹੋ' ਿਨਯਮ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ
ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਿਵਅਸਤ ਸਮ� ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤ�
ਇਲਾਵਾ, ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪ�ਬੰਿਧਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 12 ਅਪ�ੈਲ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੜਾਅ 2, ਜੋ ਿਕ 12 ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰਟੇਲ; ਿਨੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਅਰ ਡ�ੈਸਰ ਅਤੇ ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ; ਅਤੇ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸ�ਟਰਾਂ
ਸਮੇਤ, ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਿਲ� ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਇਨਡੋ ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ
ਿਜੰਮ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ�ਣਗੇ (ਪਰ ਿਸਰਫ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ); ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲ� ਜਾਣਗੇ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਆਊਟਡੋ ਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਥਾਨ, ਿਚੜੀਆਘਰ, ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਡ�ਾਇਵ-ਇਨ ਿਸਨੇਮਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਜਵ� ਿਕ ਕ�ਪਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ

ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਿਜੱਥੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ
ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ� ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ 2 ਿਵੱਚ ਅਊਟਡੋ ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ
ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰਿਫਊ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਗਾਹਕ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ('ਟੇਬਲ ਸਰਿਵਸ')। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਘਰਾਂ ਿਵਚਾਲੇ ਇਨਡੋ ਰ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਸਮਾਿਜਕ
ਸੰਪਰਕ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਜਦ ਿਕ 30 ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਵਆਹ,
ਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੇਕ (ਜਾਗ) ਵਰਗੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ 15 ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੋ 17 ਮਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਿਚਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਊਟਡੋ ਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਹਟਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਹਾਲਾਂਿਕ 30 ਤ� ਵੱਧ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਰਿਹਣਗੇ।
ਇਨਡੋ ਰ, 6 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ - ਅਸੀ ਂ ਇਸਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ
ਰਹਾਂਗੇ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।

ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 3 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਅਸੀ ਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਜੱਫੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਪਰ ਇਸ ਿਬੰਦ ੂ ਤੱਕ, ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਇਰੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ� ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਸੇਧ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤ� ਵੱਡੇ
ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਡੋ ਰ ਪ�ਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ�ੇਗੀ - ਅਤੇ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ
ਵਾਂਗ, ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਿਫਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ , ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਰਡਰ
ਦੇਣਾ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੜਾਅ 3 ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ�ਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਨਡੋ ਰ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਨਡੋ ਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਨੇਮਾਘਰ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ; ਹੋਟਲਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ B&Bs
ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ; ਅਤੇ ਇਨਡੋ ਰ ਬਾਲਗ ਸਮੂਿਹਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ

ਕਲਾਸਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਡੋ ਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 1000 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ-ਭਰੇ (ਜੋ
ਵੀ ਸੰਿਖਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਅਤੇ 4,000 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ-ਭਰੇ (ਜੋ ਵੀ ਸੰਿਖਆ
ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ
ਅਊਟਡੋ ਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਭੀੜ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10,000 ਤਕ ਲੋ ਕ (ਜਾਂ ਇੱਕ
ਚੌਥਾਈ ਭਿਰਆ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਿਵਆਹਾਂ, ਿਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਿਵੱਚ 30 ਤਕ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਬਾਰ ਿਮਟਜ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਿਕ�ਸਿਨੰਗਜ਼ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।

ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਪੜਾਅ 4 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰ ਮੇ ਸਮ� ਦੇ
ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਇਹ ਸਮੀਿਖਆ ਉਸ ਸਮ� ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ
ਤਿਹਤ 1 ਮੀਟਰ ਤ� ਵੱਧ, ਿਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਰੰਗਾਂ ਪਿਹਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ ਵਾਪਸ
ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ - ਜੋ
ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 4 ਤਕ ਜੋ ਿਕ 21 ਜੂਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀ ਂ ਨਾਈਟ ਕਲੱ ਬਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਅਹਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ�ਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 3 ਿਵੱਚ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪ�ਯੋਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਇਵ�ਟਸ ਿਰਸਰਚ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀ ਂ
ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗ।ੇ
ਇਹੀ ਇਵ�ਟਸ ਿਰਸਰਚ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ
ਿਵਆਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਅਸੀ ਂ ਰੋਡਮੈਪ ਿਵਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ� ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ
ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ 'ਹੱਥ, ਿਚਹਰੇ, ਦੂਰੀ' ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਿਵਡ-ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਥਾਿਪਤ ਰਿਹਣਗੇ। ਜਦ� ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਿਮਲੋ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ
ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ ਰਹੋ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟੀਕਾ
ਲਗਵਾਓ। ਜੇ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਸ ਭਿਵੱਖ ਦੇ
ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਿਣਆ-ਪਛਾਿਣਆ ਹੈ।

