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ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤ,

ਪਿਵੇਂ ਪਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਰ ਮਰਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿ ਤ ਸ ਪਿ ਉਹ ਿੋਪਵਡ - 19 ਮਹਾੀਂਮਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਧਰ
ਸਪਿਤ ਦੇ ਨਤ ਿੇ ਵਿੋਂ ਿਨਤਿ ਪਸਹਤ ਐਮਰਿੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁੁੱਿ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਿਾਰਿਿਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਰ ਮਰਫ
ਨੇ ਇਹ ਵ ਪਿਹਾ ਹੈ ਪਿ ਿਨਤਿ ਸਿਲਾੀਂ ਪਵੁੱਚ 7 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਮਾਸਿ ਿਪਹਨਣਾ ਪਵਿਲਪਿਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਪਲਨ ਟਾਊਨਪਸ਼ਿ ਸਿਲ
ਪਡਸਪਟਰਿਟ ਸਿਲ ਦ ਆੀਂ ਇਮਾਰਤਾੀਂ ਪਵੁੱਚ, ਸਿਲ ਦ ਿਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਸਿ ਪਵਿਲਪਿਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗ ਿਰੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CDC ਅਤੇ NJ ਪਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾੀਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਿਲ
ਬੁੱਸਾੀਂ 'ਤੇ। ਪਵਪਦਆਰਿ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਆਿਣ ਆੀਂ ਪਵਅਿਤ ਗਤ ਪਸਹਤ ਪਚੂੰਤਾਵਾੀਂ ਅਤੇ ਤਰਿ ਹਾੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਸਿ ਿਪਹਨਣ ਦ ਚੋਣ
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

NJ ਪਸਹਤ ਪਵਭਾਗ ਦ ਮੂੰਗ ਹੈ ਪਿ ਿਬਪਲਿ ਸਿਲ COVID-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਪਲਆੀਂ ਦ ਪਰਿੋਰਟ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਨ
ੀਂ ਪਵਭਾਗ ਦੇ ਪਸਹਤ ਨਾਲ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ
ਪਿ ਸਿਲਾੀਂ ਨੂੰ ਸਿਾਨਿ ਖੇਤਰ ਪਵੁੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਿੁੱਧਰਾੀਂ ਦ ਪਨਗਰਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿਾਨਿ ਿਾਉਟ
ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਿੇਿਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਿੁੱਧਰ (ਲਾਗ ਦ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ) ਸੂੰਤਰ (ਉੁੱਚ) ਿਾੀਂ ਲਾਲ (ਬਹੁਤ ਉੁੱਚੇ) ਿੁੱਧਰਾੀਂ ਤੁੱਿ ਵੁੱਧ ਿਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਿਾੀਂ
ਿੇ ਪਿਸੇ ਿਲਾਸਰਮ ਿਾੀਂ ਸਿਲ ਪਵੁੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਮਾਸਿ ਿਪਹਨਣ ਦ ਿੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁ ਝਾਅ ਪਦੁੱਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸਮਾੀਂ

ਪ਼ਿਲਹ ਾ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦ ਿੋਪਵਡ-19 ਲਾਗਾੀਂ ਦ ਪਨਗਰਾਨ ਿਰਨਾ ਿਾਰ ਰੁੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨ਼ਿਦ ਿ ਸੂੰਿਰਿਾੀਂ ਦ ਿਛਾਣ ਿਰਨ
ਲਈ ਸੂੰਿਰਿ ਟਰੇਪਸੂੰਗ ਪਵੁੱਚ ਸਿਾਨਿ ਪਸਹਤ ਪਵਭਾਗ ਦ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੇਗਾ। ਸਿਲ ਨਰਸਾੀਂ ਪਵਅਿਤ ਗਤ ਸਪਿਤ ਆੀਂ ਅਤੇ ਟ ਿਾਿਰਣ
ਸਪਿਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆੀਂ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤਾੀਂ ਨੂੰ ਅਲੁੱ ਗ-ਿਲੁੱ ਗ ਅਤੇ ਿੁਆਰੂੰਟ ਨ ਲੋ ੜ੍ਾੀਂ ਪਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨਾ ਿਾਰ ਰੁੱਖਣਗ ਆੀਂ।
ਿੋਪਵਡ -19 ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਪਮਤ ਪਵਅਿਤ ਆੀਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਵੁੱਚ 5 ਪਦਨਾੀਂ ਲਈ ਅਲੁੱ ਗ-ਿਲੁੱ ਗ ਿਰਨ ਦ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਪਵਤ ਫੈਲਣ ਨੂੰ
ਰੋਿਣ ਲਈ ਮਾਸਿ ਿਪਹਨ ਿੇ 6-10 ਪਦਨਾੀਂ ਨੂੰ ਸਿਲ ਵਾਿਸ ਆ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਨੂੰ ਿਲਾਸਰਮਾੀਂ ਪਵੁੱਚ ਅਤੇ ਿਰੇ ਸਿਲ ਪਵੁੱਚ 2-3 ਫੁੁੱਟ ਤੁੱਿ ਫੈਲਾਇਆ ਿਾਣਾ ਿਾਰ ਰੁੱਪਖਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਲ ਬੁੱਸ
ਪਵੁੱਚ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸੂੰਭਵ ਹੁੱਦ ਤੁੱਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਧਆਿਿ ਪਵਪਦਆਰਿ ਆੀਂ ਨੂੰ ਿਮਰੇ ਪਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਅਤੇ
ੀਂ ੇ ਹਨ।
ਚ ਼ਿਾੀਂ ਨੂੰ ਸਾੀਂਝਾ ਿਰਨ ਪਵੁੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਪਹਣ ਦ ਯਾਦ ਪਦਵਾਉਦ
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ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ ਲਈ, ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਆਿਣ ਸਿਲ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਿ ਿਰੋ ਤਾੀਂ ਿੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪਿਸ ਖੇਤਰ ਪਵੁੱਚ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਉਸ ਲਈ ਲਾਗ ਦੇ ਿੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂੰਯੁਿਤ ਰਾਿ ਅਮਰ ਿਾ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਿੁ ਆਰੂੰਟ ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਿਰ ਪਦੁੱਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤੁੱਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਪਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦਾ। ਿੇਿਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅਮਰ ਿਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਲਈ ਿੋਖਮ ਿੁੱਧਰ ਦ ਿਾੀਂਚ ਿਰੋ, ਪਿਉਪੀਂ ਿ ਤੁ ਹਾਡ ਵਾਿਸ 'ਤੇ ਿੁ ਆਰੂੰਟ ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਪਟੂੰਗ ਦ ਲੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਿਦ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹਾੀਂਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਨਰੂੰਤਰ ਸਪਹਯੋਗ ਅਤੇ ਧ ਰਿ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ। ਸਿਲ ਨਰਸਾੀਂ, ਿਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਪਧਆਿਿਾੀਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ
ਸਟਾਫ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਮਰਿਨ ਦ ਬਹੁਤ ਿਰਸ਼ੂੰਸਾ ਿ ਤ ਿਾੀਂਦ ਹੈ। ਸਾਡ ਤਰਿ ਹ ਬੁੱਪਚਆੀਂ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਪਰਵਾਰਾੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਸਹਤਮੂੰਦ ਰੁੱਖਣਾ ਿਾਰ ਰੁੱਖਦ ਹੈ ਿਦੋਂ ਪਿ ਅਸ ੀਂ ਇਿੁੱਠੇ ਅਨੁ ਭਵ ਿ ਤੇ ਪਵਲੁੱ ਖਣ ਹਾਲਾਤਾੀਂ ਦੇ ਅਨੁ ਿਲ ਪਵਪਦਅਿ
ਅਨੁ ਭਵ ਿਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹੋਏ।

ਿੇਿਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਖਾਸ ਪਚੂੰਤਾਵਾੀਂ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਸਿਲ ਨਰਸਾੀਂ (JKF ਪਵਖੇ 856-767-9480 ਐਿਸਟ. 1313 'ਤੇ ਲ ਼ਿਾ
ਪਗਲੇ ਸਿ ਅਤੇ DDE ਪਵਖੇ 856-767-9480 ਐਿਸਟ. 1213 'ਤੇ ਿੈਨ ਫ਼ਰ ਹੈਨਸ ) ਿਾੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਿਰੂੰਸ ਿਲਾੀਂ ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਿ ਿਰੋ।

ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਸਹਤਮੂੰਦ ਰਹੋ!

ਐਡ ਿ ਬ . ਔਸਟਰਮੁਹਲ, ਐਡ. ਡ .
ਸੁਿਰਡੈਂ ਟ
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