ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿੈਰੀਅਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਖਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ
ਜਦ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਵ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਦੁੱ ਸਾਂ ਦੀ ਿੈਰੀਅਤ ਮੇਸ਼ਾਂ
ਪ੍ਰਮੁੱ ਿ ਿੰ ਦੀ ੈ, COVID-19 ਮ ਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਦੁੱ ਸਾਂ ਨਿੰ ਿਾਧ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣ ਲਈ ਕ ਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਖ ੱ ਤੇ ਕੰ ਮਾਂ ੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ:

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਵ ਲਾਂ
ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈਂਟ ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਣ ੇ ਲਗਭਗ 30 ਖਮੰ ਟ ਪਖਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱ ਖਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਕ ਕੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈਂਟ
ਖਲੱਤੇ ਜਾਣ ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬ ੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ:
•

“ਕੀ ਘਰ ੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸ ੱ ਸ ਨੰ ਖਪਛਲੇ 14 ਖ ਨਾਂ ਖਵੱ ਚ COVID-19 ਖਰਹਾ ਹੈ?”

•

“ਕੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹ ਰਹੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਵਅਕਤੀ ਖਵੱ ਚ COVID-19 ੇ ਲੱਛਣ ਖ ਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱ ਕ ਘਰ
ਖਵੱ ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਂਸ ਰਖਹਣ ੇ ਲੋ ੜੀਂ ੇ ਸਮੇਂ ਨੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?”

•

“ਕੀ ਤੁਹਾਨੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ੇ ਖਕਸੇ ਸ ੱ ਸ ਨੰ COVID-19 ੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ?”

•

“ਕੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਖਵੱ ਚ ਅਖਜਹਾ ਕੋਈ ਖਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਕ ਉੱਚ-ਜੋਿਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ/ਸ਼ੀਲਖਡੰ ਗ ਖਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਖਿਰ ਹੈ?” ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱ ਿ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਸਾਨੰ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈਂਟ ਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ-ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ:
•

ਪਰਾਪਰਟੀ ੀ ਜਾਂਚ ੇ ੌਰਾਨ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਬੱ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱ ਖਤਆਂ ਨੰ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਿੋ

•

ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਿੋਲਹ ਕੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨੰ ਹਵਾ ਾਰ ਕਰੋ

•

ਹੱ ਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਵਾਂ ਨੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ:

-

ਰਵਾਖ਼ਿਆਂ ੇ ਅੰ ਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੰ ਪੰ ਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਰਵਾਖ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੌ ਫ਼ਟ ਹੈਚਾਂ ਨੰ ਿੋਲਹ ੇਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਖਜਸ ਖਵੱ ਚ ਪੌੜੀਆਂ ੇ ਹੇਠਾਂ ੀਆਂ
ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਖਰੰ ਗ ਕਪਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

-
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ਸਾਖਰਆਂ ਕਮਖਰਆਂ ੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲ ਕਰ ਖ ਓ।
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ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿੈਰੀਅਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਖਧਕਾਰ-ਪੱ ਤਰ
ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰ 2 ਮੀਟਰ ੀ ਸਮਾਜਕ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਿਣ ੇ ਖਨਯਮਾਂ ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਖਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ਭੌਖਤਕ ਜਾਂਚਾਂ PPE ਜਾਂ ਖਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ (ਇੱ ਕ ਿੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਖਡਸਪੋ਼ਿਲ
ਸਤਾਨੇ) ਪਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡ ਵਾਈਪਸ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਖ ਨ ਭਰ ਹੈਂਡ
ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ਆ ਕੇ ਇੱ ਕ ਪਰਖਕਖਰਆ ਪਰੀ ਕਰੇਗਾ ਖਜਸ ਨੰ ਅਸੀਂ, ‘ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਖ ਰਸ਼ਟ ਜੋਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਕਖਹੰ ੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੰ ਲੱਗੇ ਖਕ ਕੋਈ ਜੋਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੰ ਰੋਕ ਸਕ ਾ ਹੈ।

ਖਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਜ ੋਂ ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ਪਰਾਪਰਟੀ ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੰ ਬਗੀਚੇ ਜਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ
ਿੇਤਰ ਖਵੱ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਕਸੇ ਬਗੀਚੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ-ਵੇ ਖਵੱ ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪਰੀ ਕਰ ਖ ੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਇੱ ਕ ਵੱ ਿਰੇ ਕਮਰੇ ਖਵੱ ਚ ਰਖਹਣ ਲਈ ਖਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ਪਰਾਪਰਟੀ ਖਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 30 ਖਮੰ ਟਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪਰਾਪਰਟੀ ੇ ਅਕਾਰ 'ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰ ੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਖ਼ਿਆ ਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਖਹ ਸਕ ਾ ਹੈ।

ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ਨੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਸਾਰੇ PPE / ਉਪਕਰਨ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ਰਖਹਤ ਕਰਨ ਾ ਸਮਾਂ ਖ ਓ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਖਿਰ, ਹੱ ਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਵਾਂ ਨੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਰਵਾ਼ਿੇ ਨੰ
ਬੰ

ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੰ ੱ ਸ ੇਵੇਗਾ।

ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰ ਖਨਓ ਪਰ ਬ ਖਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਿਣਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ੇ ੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਪਾਣੀ ਆਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕ ੇ ਹਨ।
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