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ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਜਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੁੱ ਲਹ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੁੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਕੋਜਵਡ ਸੁਰੁੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ, ਜਕ
ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨ਼ਿੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦਾ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ਼ਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
ਹ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਲਈ ਮੈਨ਼ਿੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਰਤ ਹੈ?

•

nsw.gov.au 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ COVID-19 ਸੁਰੁੱਜਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

•

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ COVID-19 ਸੁਰੁੱਜਖਅਤ ਜਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਜਰਸਰ ਜਵੁੱ ਚ ਪਰਦਰਜਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ
nsw.gov.au ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

•

ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਕ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਹੋਇਆ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਪਜਰਸਰ ਜਵੁੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਕ ਜਸਰਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸਟਾਫ਼, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਮਜਹਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ਼ਿੰ ਦੇ ਹਨ?
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਸਰ ਜਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਜਚਤ ਕਦਮ ਚੁੁੱ ਕਣ ਦੀ ਜਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰਚੂਨ ਪਜਰਸਰ
ਹਨ)। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•

ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਵਸ ਜਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ QR ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਜਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ

•

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਜਥਤੀ (ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਵੈਧ ਛੋਟ) ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੂੰ ਜਸਖਲਾਈ ਜਦਓ

•

ਬੂਜਕੂੰ ਗ ਲੈਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੇਜਟੂੰ ਗ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਜਵੁੱ ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਦਵਾਉ

•

ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਏ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਜਕਆਂ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ

•

ਜਜੁੱ ਥੇ ਜਵਹਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਦਾਜਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਜਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਜਕਹੜੇ ਸਬਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਟੀਕਾਕਰਣ (ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ) ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜਸਰਫ਼ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਰੂਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

•

COVID-19 ਜਡਜੀਟਲ ਸਰਟੀਜਿਕੇਟ ਐਕਸਪਰੈਸ ਪਲੁੱਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ myGov ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਆਨਲਾਇਨ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। COVID-19 ਜਡਜੀਟਲ ਸਰਟੀਜਿਕੇਟ ਨੂੂੰ ਸਮਾਰਟਿੋਨ ਵਾਲੇ ਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਜਕਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਜਵੁੱ ਚ ਸਾਂਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ

•

ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਜਤਹਾਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਜਕ ‘ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਜਰਕਾਰਡ’ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਜਵਜਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ

•

ਜਕਸੇ ਰਜਜਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਡਾੁੱਕਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਜਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰੋਧਕਤਾ (medical contraindication) ਫ਼ਾਰਮ

•

ਜਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੋਜਟਸ

ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਬਤ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਨ਼ਿੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਜਕਵੇਂ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਨ?
ਅਜਧਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੁੱ ਲਹਣ ਉੱਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਰੁੱ ਖਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਜਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
(ਹਾਸਪੀਟੈਲਟੀ), ਪਰਚੂਨ (retail), ਕਸਰਤਘਰ ਅਤੇ ਜਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਜਵੇਂ ਵਾਲ, ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ)।
ਉਨਹਾਂ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

•

ਜਵਅਕਤੀ: ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਟੀਕਕਰਨ ਜਾਂ ਚੈਕ-ਇਨ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ $1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

•

ਕਾਰੋਬਾਰ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕੇ' ‘ਤੇ ਹੀ $5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੁੱ ਡੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਜਾਵਾਂ ਜਜਸ ਜਵੁੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੁੱ ਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਕਸੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਨ਼ਿੰ ਇਮਾਰਤ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ ਮਜਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਨਤਕ ਜਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਲੁੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੂੰ ਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਾਹਰੀ ਇਕੁੱ ਠਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਰ ਜਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਏ
ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਜਮਲੀ ਹੋਈ।
ਜੇ ਪਜਰਸਰ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ (ਰਜਹਣ/ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਇਹ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵੈਧ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਇਮਾਰਤ ਛੁੱ ਡਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਜਵਅਕਤੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਾਬਜ਼, ਪੁਜਲਸ ਨੂੂੰ ਸੂਜਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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