
 
 
ਟੈਕਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ (uber, lyft etc) ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ COVID-19 ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 

ਸਲਾਿਾਂ 
 
COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਦਆਂ ਦਿਵੇਂ ਦਿਵੇਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਖੁਲਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਦਿਸ 

ਿਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਸਿੱ ਖ ਕੋਦਲਸ਼ਨ ਿਿੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਦਕ ਦਸਿੱ ਖ ਟੈਕਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਟਰਿੱਕਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ  
ਅਿਡ੍ੇਟ ਦਕਿੱ ਦਤਆਂ ਦਸਹਤ ਐਡਂ੍ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। 
 
ਇਹ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਦਡ੍ਿੱ ਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (Center for Disease Control, CDC), ਦਨਊ ਯਾਰਕ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ 
ਦਲਮੁਸੀਨ ਕਦਮਸ਼ਨ (TLC), ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਸਿੱ ਖ ਮੈਡ੍ੀਕਲ ਅਤੇ ਡ੍ੈਂਟਲ ਐਸੋਦਸਏਸ਼ਨ (NASMDA), ਅਤੇ ਅਮੇਦਰਕਨ ਟਰਿੱਕ 

ਐਸੋਦਸਏਸ਼ਨ (ATA) ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਦਕਿੱ ਦਤਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ (uber, lyft etc) ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਧਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਿਾਂ 
 
NASMDA: ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਸਿੱ ਖ ਮੈਡ੍ੀਕਲ ਅਤੇ ਡ੍ੈਂਟਲ ਐਸੋਦਸਏਸ਼ਨ ਨੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਚੈੈੱਕ-ਦਲਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਿੋ ਦਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿੰਿਾਬੀ ਦਵਚ ਉਿਲਿੱ ਭਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਸਟ ਦਵਚ ਕਈ ਤਰਾਂਹ 

ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਸਿਲਾਈ, ਗਿੱਡ੍ੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਦਹਲਾਂ ਓਹਨੂੰ  ਦਕਵੇਂ ਦਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਦਹਦਾਇਤਾਂ, 
ਅਤੇ ਦਸਹਤ ਲਈ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ।  

 

CDC:  ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਵਿੋਂ, ਐਕਸਿੋਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਦਵਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਵਿੱਚ COVID-19 ਨਾਲ ਿੀੜਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨੇੜਲਾ ਸੰਿਰਕ ਹੋਣਾ ਿਾਂ COVID-19 ਤੋਂ ਿੀੜਤ ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਿਦਹਲਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਿਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ  ਛੋਹਣਾ 
ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ। CDC ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਦਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹੋ, ਆਿਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਿਾ ਕਿੱਿੜੇ ਨਾਲ ਢਿੱਕ ਕੇ 

ਰਿੱ ਖੋ, ਦਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੰਿਰਕ ਸੀਮਤ 

ਰਿੱ ਖੋ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦਵਚ:  

• CDC ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਦਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਧਵਚ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਾਣ ਦੀ ਕੋਧਿਿ ਕਰ 

ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਧਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। 
• ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦਕਸੇ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਦਬਮਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਧਵਚ ਸਵਾਰ ਿੋਣ ਤੋਂ 

ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
• ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੰੂਿ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਿੋ ਅਤੇ ਿੇ ਉਹ ਖੰਗਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਦਨੈੱਛ ਮਾਰਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਨੂੰ  ਕਹੋ ਦਕ ਆਿਣੇ ਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ  ਦਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢਿੱਕਣ ਅਤੇ ਦਟਸ਼ੂ ਨੂੰ  ਗਿੱਡ੍ੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੇ 
ਦਵਚ ਿਾਉਣ। 

• ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਧਪਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿੋ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤ ੇਨਾ ਬੈਠਣ ਦਵੋ।  
 

http://nasmda.org/
http://nasmda.org/
http://nasmda.org/wp-content/uploads/2020/04/Driver-Safety-Quick-Checklist-English.jpg
http://nasmda.org/wp-content/uploads/2020/04/Driver-Safety-Quick-Checklist-English.jpg
http://nasmda.org/wp-content/uploads/2020/04/Driver-Safety-Quiuck-Checklist-Punjabi.jpg
http://nasmda.org/wp-content/uploads/2020/04/Driver-Safety-Quiuck-Checklist-Punjabi.jpg


 
 

CDC ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਲੰਕ ਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

TLC: TLC ਨੇ COVID-19 ਲਈ ਕੁਝ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਦਤਆਰ ਦਕਿੱ ਦਤਆਂ ਹਨ, ਦਿਹਨਾਂ ਦਵਚ ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀ ਦਸਹਤ ਬਾਰੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ, ਗਿੱਡ੍ੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ  ਢਿੱਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ।TLC ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ 
ਦੇ ਸਾਿਾਰਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡਂ੍ ਿੰਿਾਬੀ ਦਵਚ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। CDC  ਦੀ ਤਰਾਂਹ TLC 

ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਦਸਹਤ ਵਿੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਿ ਦਿਆਨ ਦਵ ੋਅਤੇ ਆਿਣੀ ਦਸਹਤ ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੋ ਦਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  
COVID-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੂੰ  ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਿੱ ਖੋ, ਆਿਣੀ ਗਿੱਡ੍ੀ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ੂ

ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦਡ੍ਸਟੈਂਦਸੰਗ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਹਨ: 

• ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਧਪਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿ।ੋ 
• ਿੇ ਗਿੱਡ੍ੀ ਦਵਚ ਿਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਿੱ ਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਧਿਲਾਂ ਉਸਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਿੇ ਦਕਤੇ 

ਿਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਫਰ ਿਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਲਾਸਦਟਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਗਿੱਡ੍ੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਦਿਛਲੇ ਦਹਿੱ ਸੇ ਦਵਚ ਰੁਕਾਵਟ 

ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਵਚਾਰ ਕਰੋ।  
• ਧਜਿੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧਵਚ ਪਾਰਟੀਿਨ ਨਿੀਂ ਿਨ, TLC ਉਿਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧਵਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਿਨ ਲਾਉਣ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ ਧਜੰਨਾ ਧਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰਿੁਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਿੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਲਾਇ TLC  ਦੀ ਹੈੈੰਡ੍ਬੁਿੱ ਕ ਦਵਚ ਦਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਿਰ 

ਦਫਲਹਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ TLC ਇਹਨਾਂ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਦਵਚ ਦਢਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨ 

ਬੁਲੇਟ ਿਰੂਫ ਿਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਦਲਸਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ 

ਦਲੰਕ ਤੇ ਕਦਲਕ ਕਰੋ। 
• 17 ਅਿਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ, ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਧਨਯਮ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਿੈ ਧਜਸਦੇ ਤਧਿਤ TLC ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ 

ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਮੰੂਿ ਢੱਕਣ ਲਈ ਧਕਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਰਧਤਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਘਰ ਦਵਚ 

ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਸਕ, ਬੰਡ੍ਾਣਾ, ਿਾਂ ਸਕਾਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨਿੱ ਕ ਨੂੰ  ਢਿੱਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ ਧਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਿਵਾਂ 
 

ATA: ਅਮਰੀਕਨ ਟਰਿੱ ਕਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਦਲੰਕ ਤ ੇਉਿਲਿੱ ਭਿ ਹਨ। ਇਹ 

ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਕ CDC ਦੀਆਂ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਚ ਟਰਿੱਕ ਸਟਾਿ, ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, 

ਖਾਣ ਅਤੇ ਰਦਹਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਿਰਸਨਲ ਿਰੋਟੈਕਦਟਵ ਏਕੁਈਿਮੇੈੰਟ (PPE) ਅਤੇ COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ। 

CDC: ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰਿੱਕ ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ ਲਈ, COVID-19 ਦੇ ਐਕਸਿੋਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਦਵਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਵਚ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹਨ 

ਟਰਿੱਕ ਸਟਾਿ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੇਮ੍ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਵੋਚ ਆਉਣਾ,ਸਟੋਰ ਦਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡ੍ੌਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦੂਿੱ ਿੇ 

ਟਰਿੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਿਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ  ਛੋਹਣਾ। CDC ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.html
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/coronavirus-information.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/coronavirus-information.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-vehicle-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-vehicle-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-vehicle-operators-pbi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-vehicle-operators-pbi.pdf
https://www1.nyc.gov/site/tlc/businesses/yellow_cab_hackup.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/businesses/yellow_cab_hackup.page


 
 
 

• ਿੇ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਦਵਚ COVID-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦਵਅਕਤੀ ਦਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਸੁਿਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ  
ਸੂਦਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਿਣ ੇਘਰ ਹੀ ਰਹੋ। 

• ਆਿਣ ੇਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਿਣ ੇਿਦਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਕ ਿਲਾਨ ਬਣਾਓ ਦਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਦਬਮਾਰ ਹੋ ਿਾਵੋ। ਇਸ ਿਲਾਨ ਦਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਦਮਲ ਕਰੋ ਦਕ ਦਕਥੇ ਰੂਕੀਆ ਿਾਵ,ੇ ਦਕਥੇ ਅਤੇ ਦਕਵੇਂ ਡ੍ਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਈ 

ਿਾਵ,ੇ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਟਰਿੱਕ ਦੇ ਲੋਡ੍ ਦੀ ਦਡ੍ਲੀਵਰੀ ਦਕਵੇਂ ਦਕਿੱਤੀ ਿਾਵੇ। 
• ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱ ਟ 6 ਫੁਿੱ ਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ। 
• ਤੇਲ ਭਰਨ ਲਿੱ ਦਗਆਂ, ਲੋਡ੍ ਕਰਨ ਿਾਂ ਅਨਲੋਡ੍ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਿਾਂ ਟਰਿੱਕ ਸਟਾਿ ਤੇ ਟਰਿੱਕ ਦੀ ਕੈਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਦਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰੋ 

• ਿਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਲ, ਦਡ੍ਲੀਵਰੀ ਵਗੈਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਿਾਏ ਈ-ਮੇਲ ਿਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸਿ ਰਾਹੀਂ 
ਲਵੋ। 

• ਗਿੱਡ੍ੀ ਅਨਲੋਡ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਦਡ੍ਦਲਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਿਦਹਲਾਂ ਸੰਿਰਕ ਕਰਕੇ ਅਿੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲਵੋ। ਦਿਆਨ ਦਵ ੋਦਕ ਇਹ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਇਸ ਲਈ ਿਦਹਲਾਂ ਹੀ ਿਲਾਨ ਕਰਕੇ 

ਚਲੋ। 
• ਿੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡ੍ੌਕ ਦੇ ਮੈਨੇਿਰਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਡ੍ਰਾਇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡ੍ੀਓ ਿਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
• ਖਾਣ ਿੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਿਾਣੀ ਵਗੈਰਾਹ ਆਿਣੇ ਨਾਲ ਿੈਕ ਕਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ ਤਾਂ ਿੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੁਿੱ ਕਣਾ ਨਾ 

ਿਵ।ੇ 
• ਹਿੱਥ ਦਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
• ਆਿਣ ੇਟਰਿੱਕ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂਹ ਹਵਾਦਾਰ ਰਿੱ ਖੋ। 
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਦਿਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦਡ੍ਸਟੈਂਦਸੰਗ ਮੁਮਦਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਫਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਿਣਾ ਮਾਸਕ ਿਾ ਕੇ 

ਰਿੱ ਖੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਨਾਲ ਦਕਸੇ ਸਵਾਰੀ ਿਾ ਦੂਿੱ ਿੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਿੱਕ ਦੀ ਕੈਬ ਦਵਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਿਾ ਕੇ 

ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਸਲੀਿਰ ਦੀ ਬਰਥ ਦਵਚ ਆਿਣਾ ਦਬਸਤਰਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਦਜ਼ਆਦਾ ਛੋਹੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਦਲਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਦਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। 
• ਿੇ ਦਕਿੱਤੇ ਦਕਸੀ ਹੋਰ ਦਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਟਰਿੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋਡ੍ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਮਕੈਦਨਕ, ਦੂਿੱ ਿੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ 

ਿਾਂ ਇੰਸਿੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾਹ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਨੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਦਕ ਟਰਿੱਕ ਵਾਦਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਦਹਲਾਂ ਓਹਨੂੰ  ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ 
ਤਰਾਂਹ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ। 

• ਆਿਣ ੇਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਦਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 20 

ਸਦਕੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਣੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਦਿਸ ਦਵਚ ਘਿੱਟੋ 
ਘਿੱਟ 60 ਿਰਸੇੈੰਟ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਵ।ੇ 

• ਆਿਣ ੇPPE (ਵੇਸਟ, ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਨਕਾਂ, ਹਾਰਡ੍ ਹੈਲਮੇਟ, ਵਗੈਰਾਹ) ਔਿਾਰ, ਫੋਨ, ਰੇਡ੍ੀਓ, ਿਾਂ ਹੋਰ ਦਨਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  
ਦੁਿੱ ਿੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। 



 
 

• ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਮਾਲਕ ਿਾਂ ਕੰਿਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟਰਿੱਕ ਸਟਾਿ ਿਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਦਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦਚਤ 

COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਿਤ ਸੁਰਿੱ ਦਖਆਵਾਂ ਹਨ। 
 

CDC ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਦਲੰਕ ਤੇ ਿਾਓ। 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/long-haul-trucking.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/long-haul-trucking.html

