ਸਰੁੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੈਰੀਅਤ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਅਵਧਕਾਰ-ਪ੍ੁੱ ਤਰ
ਕੋਵਿਡ ਮ ਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵ ੁੱ ਸੇ ਦੇ ਿਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭੌਵਤਕ
ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਵਨਰਿੰ ਤਰ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਾਂ।
ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਵ ਲਾਂ ਦੀ ਬਵਕਿੰ ਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਆਨਸਾਈਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੋਿਮ ਮਲਾਂਕਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ

ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੜੇ ਜੋਿਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਨਿੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ੈ ਵਕ ਮਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅੁੱ ਗੇ ਿਧਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ
ਿਾਲੀ ਣ
ੋ ੀਆਂ ਚਾ ੀਦੀਆਂ ਨ। ਇ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ - ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਿੇਿਣ - 'ਤੇ ਲਾਗ ਿੰ ਦਾ ।ੈ

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੋਿਮ ਮਲਾਂਕਣ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ ਿੰ ਚਣ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੋਿਮ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜਦ ਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ
ਸਰੁੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੈਰੀਅਤ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਾਨਿੰ ਕਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ।ੈ ਜੇ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਵਕਸੇ ਅਸਿੀਕਾਰਨਯੋਗ
ਜੋਿਮ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਮਾਜਕ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ) ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦਾ ,ੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਛੁੱ ਡ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ੋਰ ਤਾਰੀਿ ਲਈ
ਦਬਾਰਾ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਵ ਲਾਂ

ਰੇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਵ ਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਿੰ ਕਝ ਿਧੀਕ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣ ਲਈ

ਕ ਾਂਗੇ:
ਸਾਡਾ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਅਪ੍ਾਇਿੰ ਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ ਿੰ ਚਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਵਮਿੰ ਟ ਪ੍ਵ ਲਾਂ ਤ ਾਨਿੰ

ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਤ ਾਨਿੰ ਇ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਨਿੰ ਿਾਲੀ
ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ
ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ ਿੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵ ਲਾਂ, ਜੇ ੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੜਕੀਆਂ ਿੋਲਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਿਾਦਾਰੀ ਕਰੋ
ੁੱ ਥ ਲੁੱਗਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਿਾਂ ਨਿੰ ਘੁੱ ਟ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ:
• ਦਰਿਾਵਜ਼ਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾ ਰਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ੈਂਡਲਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਿੰ ਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ
• ਸਾਰੇ ਦਰਿਾਵਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਲੌ ਫ਼ਟ ੈਚਾਂ ਨਿੰ ਿੋਲਹ ਦੇਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ,ੈ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਪ੍ੌੜੀਆਂ ਦੇ ੇਠਾਂ ਦੀਆਂ
•

ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਵਰਿੰ ਗ ਕਪ੍ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨ
ਸਾਵਰਆਂ ਕਮਵਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲ ਕਰ ਵਦਓ।

ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਬੁੱ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱ ਵਤਆਂ ਨਿੰ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੁੱ ਿੋ
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ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਜਦੋਂ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਆਿੇਗਾ, ਤ ਾਨਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਨਿੰ ਿਾਲੀ ਕਰਨ, ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਦਰੀ ਵਨਯਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਰ ਸਮੇਂ ਵਚ ਰੇ ਦੀ ਕਿਵਰਿੰ ਗ ਪ੍ਵ ਨਣ ਲਈ ਵਕ ਾ ਜਾਿੇਗਾ
ਸਾਡਾ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ PPE ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਸਰੁੱ ਵਿਆ ਦੇ ਉਪ੍ਕਰਨ (ਇੁੱ ਕ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵਡਸਪ੍ੋਜੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ)
ਪ੍ਵ ਣ ਕੇ ਭੌਵਤਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਨਿੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ੈਂਡ ਿਾਈਪ੍ਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਵਦਨ ੈਂਡ ਸਾਈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਉ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸ ਨਿੰ ਅਸੀਂ 'ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਦਰਸ਼ਟ ਜੋਿਮ ਮਲਾਂਕਣ' ਕਵ ਿੰ ਦੇ ਾਂ
ਅਤੇ ਜੇ ਉ ਮਵ ਸਸ ਕਰਦਾ ੈ ਵਕ ਕੋਈ ਜੋਿਮ ੈ ਤਾਂ ਉ ਜਾਂਚ ਨਿੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ੈ

ਸਿੰ ਭਾਿਨਾ ੈ ਵਕ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਲਗਭਗ 30 ਵਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਵਿੁੱ ਚ ਰ ੇਗਾ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀਆਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤ ਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵ ਸਕਦਾ ੈ
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਨਿੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਵ ਲਾਂ ਸਾਰੇ PPE / ਉਪ੍ਕਰਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਰ ਚੀਜ਼ ਨਿੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ਮਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਦਓ
ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ੋਿੋ ਪ੍ਰ ਬਦਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼
ਸਿੀਕਾਰ ਨ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ

ਇੁੱ ਕ ਿਾਰ ਵਫਰ, ੁੱ ਥ ਲੁੱਗਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਿਾਂ ਨਿੰ ਘੁੱ ਟ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਿੇਿਣਕਰਤਾ ਜਾਣ ਲੁੱਗੇ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਨਿੰ ਬਿੰ ਦ ਨ ੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰ ਜਾਣ ਲੁੱਗੇ ਤ ਾਨਿੰ ਦੁੱ ਸ ਦੇਿੇਗਾ।
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