
 
 

COVID-19 ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕ ਿੱ ਖ ਿੋਕਲਸ਼ਨ ਵਲੋਂ   ੰਖੇਪ  

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਨੋਟ ਿਰੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਕ ਿੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ  ਾ ਮਿਸ  ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ  ੀ ਤਰਾਂਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੋਰ 

ਜਾਣਿਾਰੀ  ੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਸਿੱ ਖ ਿੋਕਲਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
https://www.sikhcoalition.org/legal-help ਤੇ ਜਾ ਸਿ ੇ ਹੋ। 

 
Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ਵਲੋਂ 2009 ਕਵਚ H1N1 ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੇ ਸਮੇਂ ਕਹ ਾਇਤਾ 
ਲਈ ਇਿ  ਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਸੀ ਕਜਸ ਾ ਨਾਮ ਹੈ “Pandemic Preparedness in the Workplace and 

the American Disabilities Act”. ਇਹ  ਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਿ  ਹੁੂੰ  ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ ਕਵਚ 

ਕਜਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਿਰਿੇ ਬ ਕਲਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੋਟੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਕਵਚ ਕਲਕਖਆ ਕਿਆ 

ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ ਕਵਚ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ  ੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। ਕਿਆਨ  ਵ ੋਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਿਸੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਿੀਲ ਨਾਲ ਿਿੱਲ 

ਿਰਨੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। 
 
EEOC ਨੇ Equal Opportunity Law ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਪ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ  ੇ ਰ ਪ 

ਕਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ  ਿੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਿਰ ੀ ਹੈ।  
1. ਅਪਕਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਕਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਂਚ,  

2. ਕਨਜੀ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ  ਾ ਿੁਪਤ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਣਾ,  
3. ਨੌਿਰੀ ਤੇ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿੂੰਮ ਸਮਿਾਉਣਾ,  
4. ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ,  

5. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ  ੇ ਿਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਕਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ,  

6. ਨੌਿਰੀ ਤੋਂ ਿਿੱਢੇ ਜਾਣਾ,  
7. ਿੂੰਮ ਤੇ ਵਾਕਪਸ ਆਉਣਾ,  

ਇਹਨਾਂ FAQ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲੂੰ ਿ ਤੇ ਜਾਿੇ ਵੇਖ ਸਿ ੇ ਹੋ। 
 

ਇਹ  ੋਵੇਂ  ਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਈ ਂਸਵਾਲਾਂ  ੇ ਜਵਾਬ  ੇਂ ੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਵਚੋਂ ਵਿੱਿ ਅਕਹਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੇਠਾਂ  ਿੱਸੇ ਹਨ। 
 
EEOC ਿੂੰਮ  ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਵਤਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਵਾਲੇ ਿਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵਚ Americans with Disabilities 

Act (ADA) ਅਤੇ Rehabilitation Act (ਇਸ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਪਕਹਜਤਾ  ੇ ਕਖਲਾਫ 

ਕਵਤਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣਾ, ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਂਚ  ੇ ਕਨਯਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ), Title VII of the Civil Rights Act  (ਨਸਲ, ਰੂੰਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਮ ਲ, ਿਰਮ ਅਤੇ ਕਲੂੰ ਿ ਅਤੇ ਿਰਭਵਤੀ ਹੋਣ  ੇ ਕਖਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਵਤਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ) , Age Discrimination in 

Employment Act (40 ਤੋਂ ਉਪਰ  ੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਵਤਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ),  Genetic Information 

Nondiscrimination Act ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.  

 

https://www.sikhcoalition.org/legal-help
https://www.eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/statutes/americans-disabilities-act-amendments-act-2008
https://www.eeoc.gov/statutes/americans-disabilities-act-amendments-act-2008
https://www.eeoc.gov/statutes/rehabilitation-act-1973
https://www.eeoc.gov/statutes/title-vii-civil-rights-act-1964
https://www.eeoc.gov/statutes/age-discrimination-employment-act-1967
https://www.eeoc.gov/statutes/age-discrimination-employment-act-1967
https://www.eeoc.gov/statutes/genetic-information-nondiscrimination-act-2008
https://www.eeoc.gov/statutes/genetic-information-nondiscrimination-act-2008


 
 

EEO  ੇ ਕਾਨ ਨ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੇ  ੌਰਾਨ ਲਾਿ  ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਕਹਣਿੇ ਪਰ ਮਾਲਿਾਂ  ੇ CDC ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਿਲ 

ਹੈਲਥ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈਆਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਿਰਨ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂਹ  ੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂ ਾ। ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਮ 

 ੀ ਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਕਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਲਾਿ  ਹੋਇਆਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ ਬਾ ਲ ਸਿ ੀਆਂ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਜਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਾ ਰ ਪ 

ਬ ਲੇਿਾ।  
 
ਅਮੇਕਰਿਨ  ਕਵਦ ਕਿ -ਅਕਬਕਲਟੀ ਐਿਟ (The Americans with Disabilities Act) 

 
ADA ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਕਹਜਤਾ ਕਖਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਵਤਿਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬਨੈਿਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲਿ  ੀ ਅਪਾਹਜਤਾ-ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਪੁਿੱ ਛਕਿਿੱਛ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਯਮਤ ਿਰ ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਵਚ ਉਹ ਲੋਿ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱਚ ADA ਵਾਕਲਆਂ ਅਪਾਕਹਜਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਨ ੂੰ ਨ ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਿ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 
ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਸਿਣ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂਹ  ੀ ਅਪਕਹਜਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਕਫਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸਹਤ ਜਾਂ 
ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਲਈ ਹੀ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਿਰਮਚਾਰੀ ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ  ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣ ੇਜਾਂ ਕਿਸੀ 
ਹੋਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਿ ੇ ਹੋਣ ਕਫਰ ਇਸ ਕਾਨ ਨ ਨ ੂੰ  ਬਾਈਪਾਸ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਇਸ  ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ADA ਪਿੱਿਾ ਿਰ ੀ 
ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੇ  ੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਕਵਅਿਤੀਆਂ (ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਣ-ਮੁਸ਼ਿਲ) ਲਈ ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਣ ੇਕਖਆ ਨਾ ਿੀਤਾ 
ਜਾਵ।ੇ  
 

ADA ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਪੁਿੱ ਛਕਿਿੱਛ ਿਰਨ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੀ ਮੈਡੀਿਲ ਜਾਂਚ ਿਰਵਾਉਣ  ੀ 
ਮਨਾਹੀ ਿਰ ਾ ਹੈ, ਕਸਵਾਏ ਿੁਿੱ ਿ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ  ੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ  ਿੱਸੇ ਹਨ: 

 
1. ਏ ਡੀ ਏ ਅਪੂੰਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਪੁਿੱ ਛਕਿਿੱਛ ਅਤੇ ਮੈਡੀਿਲ ਜਾਂਚ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਾਂ  ਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨਯਕਮਤ ਿਰ ਾ ਹੈ: 

a. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਪੂਰਵਿ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ: ADA ਰੁਜ਼ਿਾਰ  ੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਪੁਿੱ ਛਕਿਿੱਛ ਿਰਨ ਅਤੇ ਕਬਨੈਿਾਰਾਂ  ੀ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਂਚ ਿਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 
ਰੋਿ ਾ ਹੈ।  

b. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਪੂਰਵਿ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ: 
ADA ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਪੁਿੱ ਛਕਿਿੱਛ ਿਰਨ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਿਰਾਉਣ  ੀ 
ਆਕਿਆ ਕ ੂੰ ਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੌਿਰੀ  ੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਵਚ  ਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਇਿੋ ਕਜਹੀ ਪੁਿੱ ਛਕਿਿੱਛ 

ਅਤੇ ਪਰੀਕਖਆਵਾਂ  ੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣ। 
c. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ: ਿਰਮਚਾਰੀ  ੀ ਅਯੋਿਤਾ-ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਪੁਿੱ ਛਕਿਿੱਛ ਜਾਂ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਤੇ ਪਾਬੂੰ ੀ ਲਿਾਉਂ ੀ 

ਹੈ ਜ  ਤਿ ਉਹ ਨੌਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ  ੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿ ਜ਼ਰ ਰਤ  ੇ ਅਨੁਿ ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ  ੇ। ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀ  ੀ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨੌਿਰੀ-ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ  ੇ ਅਨੁਿ ਲ ਹੁੂੰ  ੀ ਹੈ ਜ ੋਂ ਮਾਲਿ  ਾ ਉਕਚਤ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੂੰ  ਾ ਹੈ, ਉ ੇਸ਼  ੇ ਸਬ ਤ  ੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕਜਵੇਂ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html


 
 

ਕਿ (1) ਕਿਸੇ ਿਰਮਚਾਰੀ  ੇ ਿੂੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਿਤਾ ਉਸ ੀ ਮੈਡੀਿਲ ਸਕਥਤੀ ਿਰਿੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੋਵੇ 
ਜਾਂ (2) ਿਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਾਿਟਰੀ ਸਕਥਤੀ  ੇ ਿਰ ਿੇ ਕਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਿ ਾ ਹੋਵ।ੇ  

d. COVID-19 ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ੇ ਨੰੂ ਿੰਮ ਤੇ ਰਿੱ ਖਣਾ:  
i. COVID-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਿੋਈ ਵੀ ਮਾਲਿ ਨੌਿਰੀ ਤੇ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣ  ੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅ  ਿੋਕਵਡ -19  ੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਲਈ ਨੌਿਰੀ  ੇ ਕਬਨੈਿਾਰਾਂ  ਾ ਚੈੈੱਿ ਅਪ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਤਿੱਿ 

ਮਾਲਿ ਇਸ ਕਿਸਮ  ੀ ਨੌਿਰੀ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਕਜਹਾ ਿਰ ਾ ਹੈ। ADA 

 ਾ ਇਹ ਕਨਯਮ ਪੋਸਟ-ਆਫਰ (ਪਰ ਨੌਿਰੀ  ੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਨਹੀਂ) ਡਾਿਟਰੀ ਪੁਿੱ ਛਕਿਿੱਛ 

ਅਤੇ ਇਮਕਤਹਾਨਾਂ  ੀ ਆਕਿਆ ਕ ੂੰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਬਨੈਿਾਰਾਂ ਤ ੇਲਾਿ  ਹੁੂੰ  ਾ ਹੈ, ਇਸ ਾ ਫਰਿ 

ਨਹੀਂ ਪੈਂ ਾ ਕਿ ਕਬਨੈਿਾਰ ਕਿਸੇ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਅਪਾਕਹਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. 
ii. ਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦੀ ਤਰੀਿ ਮੁਲਤਵੀ ਿਰਨਾ: CDC  ੀਆਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਕਬਿ, COVID-19 

ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਇਸ  ੇ ਲਿੱ ਛਣ ਕ ਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵਅਿਤੀ ਿੂੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ। ਇਸ ਲਈ, ਿੋਈ ਵੀ ਮਾਲਿ ਉਸ ਿਰਮਚਾਰੀ  ੇ ਿੂੰਮ  ੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ  ੀ ਤਰੀਿ ਨ ੂੰ  
ਮੁਲਤਵੀ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ COVID-19  ੇ ਲਿੱ ਛਣ ਕ ਖਾ ਰਕਹਆ ਹੋਵ।ੇ CDC ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਸਾਰੇ ਿੂੰਮ  ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਲਾਿ  ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਹ ਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਮ 

 ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ  ੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ CDC ਅਤੇ ਸਟੇਟ  ੇ ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ 

ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਿਾਰੀ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ।  ADA, CDC ਜਾਂ ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ  ੀਆਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ 
ਤਰਾਂਹ  ੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਾ ਿਰ ਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ 
ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ।  

iii. ਨੌਿਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਪ  ਲੈਣਾ: ਿੋਈ ਵੀ ਮਾਲਿ ਰੁਜ਼ਿਾਰ  ੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਿ ਾ ਹੈ ਜੇ 

ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਮ ਤੁਰੂੰਤ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਵਾਉਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕਬਨੈਿਾਰ ਨ ੂੰ  COVID-19 ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ   ੇ

ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ।  
 
2. ਅਪਾਕਹਜਤਾ-ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਪੁਿੱ ਛਕਿਿੱਛ ਜਾਂ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਂਚ  ੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੇ ਕਬਨੈਿਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੁਪਤ ਰਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਿਰਮਚਾਰੀ  ੀ ਡਾਿਟਰੀ ਸਕਥਤੀ ਜਾਂ ਇਕਤਹਾਸ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਿੱ ਖੋ ਵਿੱ ਖਰੇ 

ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਖਰੀਆਂ ਮੈਡੀਿਲ ਫਾਈਲਾਂ ਕਵਚ ਇਿਿੱਠੀ ਿਰਿੇ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਪਤ ਡਾਿਟਰੀ ਕਰਿਾਰਡ ਵਜੋਂ ਮੂੰ ਕਨਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 
 

ਿਾਇਰੈਿਟ ਥਰੈਟ ਅਤੇ ਮਿਾਂਮਾਰੀ (Direct Threat and Pandemic) 

 

“ਡਾਇਰੈਿਟ ਥਰੈਟ"  ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿੋਈ ਐਸਾ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ  ੀ ਕਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਨ ੂੰ  ਨੁਿਸਾਨ 

ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ  ਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਜੋਖਮ ਰਿੱਖ ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ 



 
 

ਹੋਵ।ੇ ਅਪਾਹਜ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ  ੇ ਬਾਵਜ   ਕਸਿੱ ਿਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਾ ਿਰ ੇ ਹਨ, ADA  ੇ ਕਵਤਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ 

ਵਾਕਲਆਂ ਕਵਵਸਥਾਵਾਂ  ੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਿੱਲ  ਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿੂੰਮ  ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਸਿੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਉ ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀਿਤ ਿਾਰਨਾਵਾਂ 
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੇ ਡਰ ਿਰਿੇ। EEOC  ੇ ਕਨਯਮ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ 
ਕਸਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੇਠਾਂ  ਿੱ ਕਸਆਂ 4 ਿਾਰਿਾਂ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰਨ ਲਈ ਿਕਹੂੰ ੇ ਹਨ: (1) ਜੋਖਮ  ੀ ਕਮਆ ; 

(2) ਸੂੰਭਾਕਵਤ ਨੁਿਸਾਨ  ੀ ਪਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਿੂੰਭੀਰਤਾ; (3) ਸੂੰਭਾਵਤ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਣ  ੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ; ਅਤੇ (4) ਸੂੰਭਾਕਵਤ ਨੁਿਸਾਨ 

 ੀ ਨਜ਼ ੀਿੀ।  
 

ਮਾਰਚ 2020 ਤਿੱਿ CDC ਅਤੇ ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ  ੀਆਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ  ੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਸਿੱ ਿੇ 

ਖਤਰੇ  ੇ ਕਮਆਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ  ੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀਆਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਿਲ ਅਤੇ 
ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ  ੁਆਰਾ ਚੁਿੱ ਿੇ ਿਏ ਿ ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜ  ਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿੂੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕਵਅਿਤੀ  ੀ ਮੌਜ  ਿੀ 
ਕਜਸਨ ੂੰ  COVID-19 ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਇਸ ੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਿਾਫੀ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਣ  ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
ਅਕਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ ੋਂ CDC ਅਤੇ ਲੋਿੇਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪਬਕਲਿ ਹੈਲਥ ਅਕਿਿਾਰੀ COVID-19   ੇਫੈਲਣ ਅਤੇ ਿੂੰਭੀਰਤਾ  ੇ 
ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਸ਼ੋਕਿਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਾ ਪਰਭਾਵ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਕਸਿੱ ਿਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜ   ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ।  
 
ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀਆ ਂ(Reasonable Accommodation) 

 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ADA ਨ ੂੰ  ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਬਨੈਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ  ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ 

ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ  ੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ  ੀ ਹੈ, ਜ  ਤਿੱਿ ਕਿ ਅਕਜਹਾ ਨਾ ਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਵ।ੇ ਇਿੱਿ ਵਾਕਜਬ 

ਬੇਨਤੀ, ਿੂੰਮ  ੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਵਿੱਚ ਤਬ ੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਕਹਜ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਨੌਿਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ  ੇਣ, ਨੌਿਰੀ  ੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਰਜਾਂ 
 ਾ ਪਰ ਰਸ਼ਨ ਿਰਨ, ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਿਾਰ  ੇ ਅਕਿਿਾਰਾਂ  ਾ ਅਨੂੰ   ਲੈਣ  ੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਿਾ ਕ ੂੰ ੀ ਹੈ।  
ਿੋਈ ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਵਾਕਜਬ ਮੁਸ਼ਿਲ ਮਨੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਜ ੋਂ ਉਹ ਮਾਲਿ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਮੁਸ਼ਿਲ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਖੜਾ ਿਰ ੀ 
ਹੈ ਕਿਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖਕ ਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ  ੀ ਪਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ, ਮਾਲਿ ਿੋਲ ਉਪਲਬਿ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਿ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ 

 ਾ ਸੂੰਚਾਲਨ।  
 

ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ADA ਅਨੁਿੂਲ ਅਕਿਆ  (ADA-Compliant Employer Practices during COVID-19) 

 
COVID-19 ਲਈ CDC ਵਲੋਂ ਕ ਿੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ  ੇ ਅਨਸੁਾਰ, ਮਾਲਿ ਉਹਨਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ  ੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ 
ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛ ਸਿ ੇ ਹਨ ਕਜਹੜੇ ਿੂੰਮ ਤੇ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ  ੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰ ੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਬਮਾਰ ਹੁੂੰ  ੇ ਹਨ, ਕਿ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
COVID-19 ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉ ਾਹਰਣ ਲਈ, ਬੁਖਾਰ, ਿੂੰਬਣੀ, ਖੂੰਘ, ਸਾਹ 

 ੀ ਿਮੀ, ਜਾਂ ਿਲੇ  ੀ ਸੋਜ. 



 
 

CDC ਅਤੇ ਸਟਟੇ/ਲੋਿਲ ਕਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ COVID-19  ੇ ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਕਵਚ ਫੈਲਾ ਨ ੂੰ  ਕਿਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖਕ ਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਮਾਰਚ 2020 ਕਵਚ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ  ੇਚਲਕ ਆਂ ਮਾਲਿ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੇ ਸਰੀਰ 

 ਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ  ੀ ਤਰਾਂਹ, ਇਹ ਤਿੱਥ ਕਿ ਕਿਸੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਲਿੱ ਛਣ ਸਨ ADA  ੀਆਂ ਿੁਪਤਤਾ  ੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ  ੇ ਅਿੀਨ ਹੋਣਿੇ। ਪਰ ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਿਆਨ ਕਵਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿ 

COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿੁਿ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ  ਾ।  

ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੇ  ੌਰਾਨ ਮਾਲਿ CDC ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਲੋਿਲ ਪਬਕਲਿ ਕਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ  ੀ ਸਲਾਹ  ੇ ਮੁਤਾਕਬਿ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਿਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੇ  ੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅ  - ਕਫਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕਨੈੱਜੀ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ ਹੋਵੇ- 
ਿੂੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ  ੀ ਆਕਿਆ  ੇਣ  ਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ੇ ਲਿੱ ਛਣ ਕ ਖਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿ ੇ 
ਹਨ।  

 
ਿੋਈ ਮਾਲਿ ਉਨਹ ਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਪੁਿੱ ਛ ਸਿ ਾ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  COVID-19  ੇ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ  ੇ, ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰੀ 
ਸਕਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19  ੀਆਂ ਪੇਚੀ ਿੀਆਂ ਲਈ ਿਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  
COVID-19  ੇ ਅਨੁਿ ਲ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਕਵਿੱਚ ਰਕਹਣ  ੇਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
ਮਾਲਿ ਆਪਣ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਰੋਂ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿੱ ਕਚਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਇਸ  ੇ 
ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਪਾਕਹਜ ਹਨ ਅਤੇ COVID-19 ਿਰਿੇ ਪੇਚੀ ਿੀਆਂ ਹੋਣ  ੇ ਕਜ਼ਆ ਾ ਜੋਕਖਮ ਤੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਿੂੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਮੂੰਿ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ। 
 
ਿੂੰਮ  ੀ ਥਾਂ ਤੇ COVID-19 ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਿਾਬ  ਕਵਚ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲਿ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਿ-ਕਨਯੂੰਤਰਣ  ੇ ਅਕਭਆਸਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿ ੇ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਨਯਮਤ ਹਿੱਥ ਿੋਣਾ, ਖੂੰ ਘਣ ਅਤੇ ਕਛਿੱ ਿ ਮਾਰਨ ਲਿੱ ਕਿਆਂ ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  ਢਿੱਿਣਾ, ਕਟਸ਼   ੀ 
ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਨਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਸਿ ਅਤੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਵਿੈਰਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਿੋਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ADA 

 ੀਆਂ ਕਹ ਾਇਤਾਂ  (ਕਜਵੇਂ ਕਿ  ਨਾਨ-ਲੈਟੇਿਸ  ਸਤਾਨੇ)  ੇ ਅਿੀਨ ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀ  ੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ  ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨਾ ਪਏਿਾ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ  ਾ ਸਾਮਣਾ ਨਹੀਂ 
ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ।  
 
ਹਾਲਾਂਕਿ COVID-19 ਲਈ ਕਫਲਹਾਲ ਿੋਈ ਟੀਿਾਿਰਣ ਉਪਲਿੱ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਿ ADA 

ਅਤੇ Civil Rights Act of 1964  ੇ Title VII ਹੇਠਾਂ ਆਉਂ ੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਟੀਿਾਿਰਨ 

ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਣ  ੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਫਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਮੈਡੀਿਲ ਸਕਥਤੀ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਿਾਰਕਮਿ ਯਿੀਨ ਕਿ 

ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਿ ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ  ੇ ਹਿੱਿ ਾਰ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ  ਾ ਸਾਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪਵ।ੇ  



 
 

 

 

 

ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਾਹਜ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਹ ਲਤਾਂ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੇ ਰਕਹਣ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਨਾਲ ਿੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ੇ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਜਾਂ ਇਹ  ਰਸਾਉਂ ੇ ਹੋਏ ਕਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀ ਪ ਰੀ ਹੋਣ  ੇ ਬਾਵਜ   

ਵੀ ਕਸਿੱ ਿੇ ਖ਼ਤਰੇ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪੂੰਿ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਟੈਲੀਵਰਿ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਕਚਤ 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰ ਾਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਿੂੰਮ  ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈਂ ੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕਚਰ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਿਲ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਨਾ ਿਰਨਾ ਪਵ।ੇ ਜੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂ ੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਆਪਸੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਿੌਤੇ 
ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣ  ੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਉ ਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਾਕਜਬ ਬੇਨਤੀ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਿਰਮਚਾਰੀ  ੀ ਨਜ਼ਰ ਿਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ 
 ਫਤਰ ਕਵਚ ਉਸ ੇ ਿੂੰਪਊਟਰ ਤੇ ਸਿਰੀਨ ਰੀਡਰ ਲਿੱ ਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਿ ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਰੋਂ ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਲਈ 

ਲੈਪਟਾਪ ਮੁਹਈਆ ਿਰਵਾਉਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਿਰਮਚਾਰੀ  ੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰੀਨ ਰੀਡਰ ਲਿੱ ਿਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵ।ੇ  
 

COVID-19  ੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਿੂੰਮ  ੀਆਂ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਕਵਚ ਕਵਘਨ ਕਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਬ 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋ ਸਿ ੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਜੂੰਨੀ ਜਲ ੀ 
ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਹਿੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੀਆਂ ਅਸਿਾਰਨ ਸਕਥਤੀਆਂ   ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਕਵਚਾਰ ਵਟਾਂ ਰੇ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ ਕਵਿੱਚ  ੇਰੀ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਤਕਰਮ 

ਸਮਾਿਾਨਾਂ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਿੇ। 
 
ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਮੇਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਨ ਲ, ਜਾਂ ਿੋਰ  ੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ  ੰਬੰਕਿਤ ਕਵਤਿਰੇ (Pandemic-

Related Harassment based on National Origin, Race, or Other Protected Characteristics) 
 
ਇਹ ਯਾ  ਰਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿ EEOC  ੁਆਰਾ ਲਾਿ  ਿੀਤੇ ਿਏ ਕਵਤਿਰੇ  ੇ ਕਖਲਾਫ ਕਾਨ ਨ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੇ 
 ੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਿ  ਰਕਹਣਿੇ।  
 

ਮਾਲਿ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੱਲਬਾਤ ਿਰ ਿੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਨ  ੇ ਮੌਿੇ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਕਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿ ੇ 
ਹਨ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਵਅਿਤੀਆਂ  ੇ ਕਵਰੁਿੱ ਿ ਕਿਸੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀ   ੇਿਾਰਨ ਿਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ 
ਚਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀ ਾ, ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, ਜਾਤੀ, ਿਾਰਕਮਿ ਕਵਤਿਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਕਜਤ ਅਿਾਰ ਹਨ। 
 

ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ EEOC ਵਲੋਂ ਕਵਤਿਰੇ ਕਖਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਿੁਿ ਖਾਸ ਸਰੋਤ ਕਤਆਰ ਿੀਤੇ ਹਨ:  

• ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ Anti-harassment policy tips  

• ਸਟਿੱਡੀ ਆਫ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਇਨ   ਵਰਿਪਲੇਸ ਕਵਚ ਟਾਸ੍ਿ ਫੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਚੁਣ ੋ(includes detailed 

recommendations and tools to aid in designing effective anti-harassment policies; 
developing training curricula; implementing complaint, reporting, and investigation 
procedures; creating an organizational culture in which harassment is not tolerated):   

https://www.eeoc.gov/national-origin-discrimination
https://www.eeoc.gov/racecolor-discrimination
https://www.eeoc.gov/religious-discrimination
https://www.eeoc.gov/employers/small-business/harassment-policy-tips


 
 

o ਕਰਪੋਰਟ ; 

o ਕਜਹੜੇ ਮਾਲਿ ਿੂੰਮ  ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਵਤਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣਾ ਚਾਹੁੂੰ  ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈੈੱਿ ਕਲਸਟ ; ਅਤੇ, 
o ਕਰਸ੍ਿ ਵਾਕਲਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਵਤਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਵਿਾਉਂ ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ੇ ਹਲ ਕਿ ਹਨ ਇਸ chart ਕਵਚ ਵੇਖੇ 

ਜਾ ਸਿ ੇ ਹਨ। 

ਿੂੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਮੁੜ ਖੁਿੱ ਲਣ ਤੇ, ਮਾਲਿ ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾ  ਿਰਵਾ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮ ਲ, ਰੂੰਿ, ਕਲੂੰ ਿ, 

ਿਰਮ, ਉਮਰ (40 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱਿ), ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਜੈਨੇਕਟਿ ਜਾਣਿਾਰੀ  ੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸਕਹਿਰਮੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤੂੰਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਨਾ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਿਰਨਾ ਫੈਡਰਲ EEO ਿਾਨ ੂੰ ਨਾਂ  ੇ ਕਵਰੁਿੱ ਿ ਹੈ। ਮਾਲਿਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮ ਿਾਰ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ  ੀਆਂ ਭ ਕਮਿਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਿਾਉਣ  ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਵਤਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ, 

ਰੋਿਣ ਅਤੇ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ। ਮਾਲਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਵਤਿਰੇ  ੇ  ੋਸ਼ਾਂ  ੀ ਤੁਰੂੰਤ 

ਪੜਤਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਏਿੀ ਅਤੇ ਬਣ ੀ ਿਾਰਵਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਏਿੀ। 
 
ਿਾਰਕਮਿ ਲੋਿਾਂ ਲਈ PPE  ਿੂਲਤਾਂ (PPE Accommodations for those with Sincerely Held 

Religious Beliefs) 
 

ਕਿਆਨ  ਵ ੋਕਿ ਉਪਰ ਕਲੂੰ ਿ ਕਿਿੱ ਕਤਆਂ EEO ਕਹ ਾਇਤਾਂ ਇਸ ਕ ਿੱ ਿਤ ਬਾਰੇ ਿਿੱਲ ਨਹੀਂ ਿਰਕ ਆਂ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨ ਨ (First 

Amendment to the U.S. Constitution, Title VII of the Civil Rights Act of 1964, and the Religious 

Freedom Restoration Act) ਅਤੇ ਤਿਰੀਬਨ ਹਰ ਸਟੇਟ ਕਵਿੱਚ ਿੂੰਮ  ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਵਤਿਰੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕਾਨ ਨ ਹਨ 

ਕਜਸ ਕਵਚ ਿਾਰਕਮਿ ਕਵਤਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ।  
ਇਸ ਲਈ, ਮਾਲਿਾਂ  ੀ ਇਹ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੇ ਿਾਰਕਮਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ  ਾ ਆ ਰ ਿਰਨ ਅਤੇ 
ਵਾਕਜਬ ਸਹ ਲਤਾਂ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ--ਕਬਲਿੁਲ ਉਸ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਕਜਵੇਂ ਉਹ ADA ਵਲੋਂ ਲਾਿ  ਹੋਏ ਕਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕਜਬ ਸਹ ਲਤਾਂ 
ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੇ ਹਨ--ਉਹਨਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਿਾਰਕਮਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਿਰਿੇ ਿੁਿ ਕਨਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਖ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਪੈ 

ਸਿ ਾ ਹੈ। 
 

ਉ ਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਿ ਹੈਲਥ ਿੇਅਰ ਪਰੋਵਾਇਡਰ ਆਪਣ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  N95 ਮਾਸਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿ ਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਇਸ ਿਿੱਲ  ਾ ਕਿਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿ ਿੁਛ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਫਿੱ ਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਉਹ ਿਾਰਕਮਿ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰ ਿੇ  ਾੜਹੀ ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵਚ ਹੈਲਥ ਿੇਅਰ ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਲਿੱ ਭਣਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  PAPRs ਜਾਂ CAPRs ਮੁਹਈਆ ਿਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ  ੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ 

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  COVID-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਂ ੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਾ ਸਹੀ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਿਰ ਸਿੱਿਣ।  
 

ਹਮੇਸ਼ਾ  ੀ ਤਰਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਾਿੀ  ਿਰ ੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਰਮ  ਾ ਅਕਭਆਸ ਕਨਡਰ ਹੋਿੇ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮ    ੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਿਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ legal@sikhcoalition.org ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਿਰੋ। 
 

https://www.eeoc.gov/select-task-force-study-harassment-workplace#_Toc453686319
https://www.eeoc.gov/select-task-force-study-harassment-workplace#_Toc453686319
https://www.eeoc.gov/select-task-force-study-harassment-workplace#_Toc453686319
https://www.eeoc.gov/chart-risk-factors-harassment-and-responsive-strategies
mailto:legal@sikhcoalition.org

