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News release 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਨਿੇਂ ਤਰੀਕੇ 
ਮਾਰਚ 17, 2020 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱ ਛਗ ੁੱਛ Media inquiries 
 

 
ਅੁੱਜ ਬਾਅਦ ਗ ੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਬਗਿਕ ਹੈਿਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਗਥਤੀ ਦਾ ਐਿਾਨ ਕਰੇ ੀ ਗਜਸ ਅਨ ਸਾਰ ਪਬਗਿਕ ਹੈਿਥ ਐਕਟ ਦੇ 
ਤਗਹਤ ਅਗਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਗ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਿ ਨਗਜੁੱ ਠਣ ਿਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਿੀ ਕਰੇ ੀ। 
 
ਅਿਬਰਟਾ ਦਾ ਪਰੋਗ ੂੰ ਸ਼ੀਅਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ  ੀ ਿੈ ਿ 3 ਤੋਂ ਿੈ ਿ 4 ਤੁੱਕ  ਿਾਇਆ ਗ ਆ ਹੈ। 
 
ਤ ਰੂੰ ਤ ਅਤੇ ਅ ਿੇ ਨੋਗਟਸ ਤਕ ਅਿਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ  ਾਿ  ਉਪਾ ਾਂ ਿਾ   ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਜਸ ਗ ੁੱਚ 50 ਤੋਂ  ੁੱ ਿ ਗ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਸਮਾ ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੁੱ ਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ। 
 
“ਇਹ ਸਾਡ ੇਇਗਤਹਾਸ ਗ ੁੱਚ ਅਨੋਖਾ ਸਮਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੁੱ ਕੇ ਕਦਮ ਚ ੁੱ ਕਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗਕ ਇਨਹ ਾਂ ਉਪਾ ਾਂ ਦਾ 
ਅਿਬਰਟਨਜ਼ ਦੇ ਜੀ ਨ ਉੱਤੇ ਡ ੂੰ ਘਾ ਪਰਭਾ  ਪਏ ਾ ਪਰ ਇਸ  ਿਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ।” 
 
ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਪਰੀਮੀਅਰ 
 
 ਾਿ  ਉਪਾ ਾਂ ਗ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ: 
 

• ਗ ਸ਼ਾਿ ਇਕੁੱਠਾਂ ਨ ੂੰ  ਹ ਣ 50 ਗ ਅਕਤੀਆਂ ਤੁੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗ ਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ ੁੱਚ ਿਾਰਗਮਕ ਇਕੁੱਠ ਅਤ ੇਪਗਰ ਾਰਕ 
ਸਮਾ ਮ ਗਜ ੇਂ ਗ ਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਗਮਿ ਹਨ।  ਰੋਸ਼ਰੀ ਸਟੋਰ, ਸ਼ੌਗਪੂੰ  ਸੈਂਟਰ, ਗਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਿ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਹ ਾਈ ਅੁੱਡੇ, 
ਗ ਿਾਨ ਸਭਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

• ਅਿਬਰਟਨਜ਼ ਦਾ  ੁੱ ਡੀ ਭੀੜ ਅਤ ੇਭੀੜ  ਾਿੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਸਮਾ ਗਬਤਾਉਣ ਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਰੇ ਅਿਬਰਟਨਜ਼ ਨ ੂੰ  
ਪਬਗਿਕ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਸਹ ਿਤਾਂ ਅਤ ੇਗਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਗਜਸ ਗ ਚ ਗਜੂੰ ਮ, ਸ ੀਗਮੂੰ   ਪ ਿ, ਅਰੀਨਾ, ਸਾਇੂੰਸ ਕੇਂਦਰ, 
ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਆਰਟ  ੈਿਰੀਆਂ, ਕਗਮਊਗਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਬੁੱ ਗਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ, ਕਸੀਨੋ, ਰੇਗਸੂੰ  ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ 
ਗਬੂੰ  ੋਹਾਿਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

• ਬੈਠਣ  ਾਿੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇ, ਕੌਫੀ ਦ ਕਾਨਾਂ, ਫ ਡ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਨਾਬਾਿ ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮਨਜ਼ ਰ 
ਸ਼ਰਾਬ ਿਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ, 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੁੱਥਾ ਅਤ ੇ50 ਿੋਕਾਂ ਤੁੱ ਕ ਸੀਗਮਤ ਹਨ। ਟੇਕ-ਆਉਟ, ਗਡਗਿ ਰੀ ਜਾਂ ਡਰਾਇ -
ਥਰ  ਸੇ ਾ ਦੀ ਆਗ ਆ ਹੈ। ਿਾਇਸੂੰਸਸ਼ ਦਾ ਸਹ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ   ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਡਗਿ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗ ਆ ਹੋ ੇ ੀ। 



• ਅਜੇ ਮ ਨਾਫਾ-ਰਗਹਤ ਕਗਮਊਗਨਟੀ ਰਸੋਈਆਂ, ਸ ਪ ਗਕਚਨ ਅਤ ੇਿਾਰਗਮਕ ਰਸੋਈ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਗਨਯਮ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਸਹੀ ਰਗਹਣ। 

• ਅ ਿੇ ਨੋਗਟਸ ਤਕ ਸਾਰੇ ਅਿਬਰਟਨਜ਼ ਨ ੂੰ  ਬਾਰ ਅਤ ੇਨਾਈਟ ਕਿੁੱ ਬਾਂ ਗ ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ ਹੈ ਗਜੁੱ ਥ ੇਨਾਬਾਿ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨ 
ਦ ਆਰਾ  ਰਗਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਮਾਗਜਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਾਿੀਆਂ ਗਮਊਂਸਪੈਿਟੀਆਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਿ ਅਤ ੇ ੈਰ-ਮ ਨਾਫਾ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਤ ਰੂੰ ਤ COVID-19 
ਨ ੂੰ  ਨਗਜੁੱਠਣ ਗ ੁੱਚ ਸਮਰਥਨ ਿਈ 60 ਗਮਿੀਅਨ ਡਾਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ੀਆਂ। ਇਹ ਫੂੰ ਗਡੂੰ   ਐਡਿਟ ਹੋਮਿੈਿੱਸ 
ਸ਼ੈਿਟਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਿਟਰ ਅਤੇ ਪਗਰ ਾਰਕ ਅਤ ੇਕਗਮਊਗਨਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਂ (FCSS) ਪਰੋ ਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਮ ਹੁੱਈਆ 
ਕਰ ਾਈ ਜਾ ੇ ੀ ਜੋ ਿੋੜ ੂੰਦ ਅਿਬਰਟਨਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਗ ੁੱਚ ਗਮਊਂਸਪੈਿਟੀ ਅਤ ੇਗਸ ਿ ਸ ਸਾਇਟੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਾਂ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਿਬਰਟਨਜ਼ ਨ ੂੰ  ਤਾਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ ਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਿਨਾਂ ਿਈ alberta.ca/COVID19 ਤੇ ਜਾਂਣ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• COVID-19 info for Albertans 
• Public Health Agency of Canada Travel Advice 
•  

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 
• Watch the news conference 

 
ਮੀਡੀਆ ਪ ਿੱ ਛਵ ਿੱਛ 
ਟੌਮ ਮਕੈਗਮਿਨ(Tom McMillan) 
780-422-4905 
Assistant Communications Director, Alberta Health 
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https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
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