੨ ਦਸੰ ਬਰ ੨੦੨੦

ਦੂਸਰੀ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ : ੩ ਦਰਜਾ ਸਥਾਨਕ ਕੋਵਿਡ -੧੯ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ
ਿਾਵਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਿਾਵਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਵਤਿ ॥
ਜਿਵੇਂ ਜਿ ਦੂਿੀ ਛੌੜੀਧ-੧੯ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ੨ ਦਸੰ ਬਰ ੨੦੨੦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਬਿਜਿਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ
ਜਵੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਜਰਭਾਸ਼ਤ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਸਸਿਮ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰੇਗਾ ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵੱ ਚ ਇਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੇ ਸਥਾਨਿ ਇਲਾਜਿਆਂ ਜਵੱ ਚ ਜਨਿੱਿੀ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਿ
ਜ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਆਜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿ ਸਥਾਨਿ ਇਲਾਜਿਆਂ ਜਵੱ ਚ ਿੋਜਵਡ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ
ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਜਿਆ ਿਾ ਸਿੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਰਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਸਰਫ ਇੱ ਿ ਇਲਾਿੇ ਜਵੱ ਚ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਭਾਜਵਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱ ਥੇ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱ ਖ ਨੁਿਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿ ਸੰ ਗਤੀ ਪਾਠ ਪੂਿਾ ੨ ਦਸੰ ਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਿ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ
ਵਾਲੇ ਦਰਜਿਆਂ ਜਵੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਜਹਬ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਹ ਿਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਅਨੰਦ ਿਾਰਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਿੁਝ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪੂਰੇ ਿਰ
ਿੇ ਹੋ ਸਿੇਗਾ।
ਜਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਵੱ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਿਾਫੀ ਿੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਹ ਾਂ ਜਵੱ ਚ ਅਨੰਦਿਾਰਿ ਿਾਂ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਜਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਧਾਰਤ ਰੱ ਖਣ ਜਵੱ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਿਮੇਿੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਿਮੇਿੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਜਖਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਵੀ ਜਸੱ ਖ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਜਗਣਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਇੱ ਿ
ਿਾਜਣਆ ਪਛਾਜਣਆ ਤੱ ਥ ਹੈ ਜਿ ਯੂ ਿੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਜਸੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਵਸ਼ਵ ਪਿਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਿ ਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਮਸਾਲ
ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਿ ਦੇਵ ਿੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱ ਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਸੱ ਜਖਆ ਤੇ ਚਲਜਦਆਂ ਪਜਹਲੀ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਸੱ ਖ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਿੇ ਅਤੇ

ਰੂਰਤਮੰ ਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਿੇ ਜਮਸਾਲ ਿਾਇਮ ਿੀਤੀ ਸੀ।

ਸਥਾਨਿ ਅਜਧਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੰ ਮ ਿਰਜਦਆਂ ਸਰਿਾਰ 3 ਦਰਿਾ ਿੋਜਵਡ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱ ਧਰ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੈ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਥਾਨਿ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ੩ ਦਰਜਿਆਂ (ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ) ਜਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਿ ਦਰਿੇ ਜਵੱ ਚ ਆ
ਿਾਵੇਗਾ । ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਰਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱ ਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਹਾਸਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਿਰਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖੋ:
•

•ਵਜੱ ਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਿ ਢਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।

•

•ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

•

•ਜੇ ਿੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਿੀ ਕੰ ਮ ਕਰੋ।

•

•ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਵਜਿੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਵਜੱ ਥੇ ਵਜਆਦਾ ਭੀੜ ਿੋਿੇ; ਜੇ ਿੋ ਸਕੇ
ਤਾਂ ਤੁਰੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਿ ਵਦਓ।

•

•ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਵਨਕ ਕੋਵਿਡ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੋਸਟਕੋਡ
ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
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ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਿੇਬਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਿੇ. ਦੇ ਜਸੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਰੂਰੀ ਨੁਿਜਤਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਖੇਪ ਜਵੱ ਚ ਜਦੱ ਤਾ ਹੈ :
ਦਰਵਮਆਨਾ ਦਰਜਾ (Tier 1)
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ੬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੇ ਸਮੂਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਵਮਲੋ ।
ਧਾਰਵਮਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱ ਲੇ ਰਵਿਣਗੇ, ੬ ਜਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ।
ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਿੇ, ਸਮਾਿੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਿੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਖਆਲ ਰੱ ਖ ਿੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ।
ਵਿਆਿ ਅਤੇ ਅੰ ਵਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ, ਜਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਿ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਜਖਆਲ ਰੱ ਖ ਿੇ ਜਾਰੀ ਰਵਿਣਗੇ।
ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਘਰ ਜਵੱ ਚ ਿਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ੬ ਜਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਯਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਵਿ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ (Tier 2)
ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਿੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਜਰਵਾਰ ਵਾਜਲਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਮਲੋ ।
ਬਾਿਰ 6 ਤੋਂ ਿੱ ਡੇ ਸਮੂਿ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਵਮਲੋ , ਜਿਵੇਂ ਜਿ ਬਾਗਾਂ ਜਵੱ ਚ ਿਾਂ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਿੰ ਜਿਆਂ ਤੇ ਆਜਦਿ।
ਧਾਰਵਮਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱ ਲਹੇ ਰਵਿਣਗੇ। ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਿੇ, ਸਮਾਿੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਿੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਖਆਲ ਰੱ ਖ ਿੇ ਲੰਗਰ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ।
ਵਿਆਿ (੧੫) ਅਤੇ ਅੰ ਵਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ (੩੦), ਜਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਿ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਜਖਆਲ ਰੱ ਖ ਿੇ ਜਾਰੀ
ਰਵਿਣਗੇ।
ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਿਰ ਜਾਰੀ ਰਵਿ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। (ਜਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇ ਾ ਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਿੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ
ਜਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰ ਦੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਗਰੁੱ ਪ ਜਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।)
ਤੁਸੀਂ ਿੰ ਮ ਲਈ ਿਾਂ ਜਸੱ ਜਖਆ ਪਿਾਪਤੀ ਲਈ ਿੋ ਿਗਹਾਵਾਂ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ
ਦੀ ਸੰ ਜਖਆ ਨੂੰ ਘਿਾਉਣ ਦੀ ਿੋਜਸ਼ਸ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਬਿੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ (Tier 3)
ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਿਰ ਵਨਜੀ ਬਗੀਚੇ ਜਾਂ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਿਗਹਾ ਜਵਚ ਜਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵਮਲੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਰਜਹੰ ਦੇ।
ਜਿਸੇ ਵੀ ਬਾਗ਼ ਜਵਚ, ਬੀਚ, ਪਾਰਿਾਂ, ਜਦਹਾਤੀ ਿਗਹਾਵਾਂ, ਿਨਤਿ ਬਾਗ਼, ਿਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਮੇਤ, ਬਾਿਰ ੬ ਤੋਂ ਿੱ ਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਦੇ ਸਮੂਿ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਮਲੋ ।
ਧਾਰਵਮਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱ ਲੇ ਰਵਿਣਗੇ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਤੇ ਵਮਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਿੀਂ ਿੈ।
ਵਿਆਿ ਅਤੇ ਅੰ ਵਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ (੧੫), ਜਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਿ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਜਖਆਲ ਰੱ ਖ ਿੇ ਿਾਰੀ ਰਜਹਣਗੇ
।ਵਿਆਿ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਿੀਂ ਿੈ।
ਿੰ ਮ, ਜਸੱ ਜਖਆ ਿਾਂ ਨੌਿਵਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ ੰ ਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਂ ਿੇ
ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਹੱ ਸੇ ਵਿੋਂ ਯਾਤਰਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ ਆਦਾ ਅਲਰਿ ਲੈ ਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ
ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਿਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਿੱ ਸੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਰਵਿਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ ਆਦਾ ਅਲਰਿ ਲੈ ਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਵਸਨੀਿ ਹੋ,
ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਿ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ ਆਦਾ ਅਲਰਿ ਲੈ ਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਵਚ ਰਾਤ ਰਜਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਿਰ ਜਾਰੀ ਰਵਿ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। (ਜਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇ ਾ ਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਿੇ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ
ਜਿ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਜਹੰ ਦੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਗਰੁੱ ਪ ਜਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਿਵਾਨੀ ਿਾਂ ਅਪੰ ਗਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।)

ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਿ ਹੈ ਜਿ ਤਾਲਾਬੰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਜਵੱ ਚ ਬਦਲ ਿਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਰਿਰਾਰ ਿਰਨ ਜਵੱ ਚ ਸਮੱ ਜਸਆ
ਆਵੇਗੀ। ਜਸੱ ਖ ਅਸੰ ਬਲੀ ਜਸੱ ਖ ਿੌ ਮ ਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੜਹਦੀ ਿਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਰਿਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿ ਗੁਰੂ ਸਾਜਹਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਜਿਿਪਾ ਅਤੇ ਬਖਜਸ਼ਸ਼ ਸਦਿਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਜਵੱ ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਿੀਏ।

ਵਸੱ ਖ ਅਸੰ ਬਲੀ
ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਰਸੋਰਸ ਟੀਮ
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