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ਕੋਿਵਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਵਜ�, ਅਸੀ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭੌਿਤਕ 
ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਆਨਸਾਈਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 
ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾ ਂ
ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀ ਂਕਰ 
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ - ਮੁਲੱਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ - 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਖੋਮ ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਪ�ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਿਕਸੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ 
ਜੋਖਮ (ਿਜਵ� ਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਲਈ 
ਦਬੁਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਜਾਂਚ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਰੌਾਨ 
ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਿਮੰਟ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 
ਹਰੇਕ ਜਾਂਚ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਅਸੀ ਂਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਝ 
ਵਧੀਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ: 

 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਬੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ 
ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ�  ਿਦਓ 

 

ਜਦ� ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ� ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਾਜਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ PPE (ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦ ੇਉਪਕਰਨ) ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ 
ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਨੰੂ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ 
ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂ'ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਿਦ�ਸ਼ਟ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤ ੇਜੇ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਲਗਭਗ 30 ਿਮੰਟਾਂ ਲਈ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੇ PPE / ਉਪਕਰਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਦਓ 

 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਿਨਓ ਪਰ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ�  ਕੋਈ 
ਵੀ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਆਿਦ ਨਹੀ ਂਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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