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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ 

ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 103 (2017) (ਏਬੀ 103) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ) ਜਾਂਚ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ ਏਨ੍ਫੌਰ੍ਸ੍ਮਨ੍ਟ (ਆਈਸੀਈ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਆਈਸੀਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਲੱਖਣ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ  ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਆਦਤਰ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਸੇਨ੍ਟਰ੍ਜ ਫੌਰ ਡਿਜ਼ੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ 
ਪ੍ਰਿਵੇਨ੍ਸਨ (ਸੀਡੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‹ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਵਾਰਾ 
ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਫਾਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ  ਖਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਨ । ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੋੜਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਈ ਫਸਿਲਟੀਜ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦਾਂ 
ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਸਿਲਟੀਜ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਈਸੀਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਡਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ 
ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਔਸਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਟੇਬਲ ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈਸੀਈ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ 
ਸੰਖਿਆ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਸਲ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਸੀਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਦੀ ਵਿਸਿਟ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਦੀ ਵਿਸਿਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ 
ਦੀ ਵਿਸਿਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਲੇਂਥ ਓਫ ਸ੍ਟੇ - ਏਲਓਐਸ), ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (ਫ਼ੇਡਰਲ 
ਫਿਸਕਲ ਯਿਰਸ - ਏਫਏਫਵਾਈ) 2019, 2020 ਅਤੇ 2021 ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: 

ਸਹੂਲਤ 
ਅਧਿਕਤਮ 
ਆਈਸੀਈ 

ਸਮਰੱਥਾ 

ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ 
ਨਿਊਨਤਮ1 

ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਦੀ ਵਿਸਿਟ ਏਫ.ਏਫ.ਵਾਈ 
2021 ਔਸਤ 

ਏਲਓਐਸ 
(ਦਿਨ)2 

ਏਫਏਫਵਾਈ 
2020 ਔਸਤ 

ਏਲਓਐਸ 
(ਦਿਨ)3 

ਏਫਏਫਵਾਈ 
2019 ਔਸਤ 

ਏਲਓਐਸ 
(ਦਿਨ)4ਤਾਰੀਖ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ 

ਔਸਤ 
ਏਲਓਇਸ 

(ਦਿਨ) 

ਅਡੇਲਾਂਟ 1,940 1,455 11/15/21 79 719 244 83 54 

ਡੇਜਰ੍ਟ ਵਿਊ 

ਐਨੈਕਸ 
750 120 12/14/21 95 108 29 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 

ਮੇਸਾ ਵਰਡੇ 400 320 11/16/21 45 269 480 41 25 

ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ 
ਐਨੈਕਸ 700 560 12/15/21 141 107 55 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 

ਇੰਪੀਰੀਅਲ 704 640 10/5/21 576 55 72 87 37 

ਓਟੇ ਮੇਸਾ 1,358 750 10/4/21 815 73 101 100 87 

ਯੂਬਾ 210 150 11/2/21 0 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 422 81 51 

ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‹ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ — ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 
ਇਨ੍ਫੇਕ੍ਸਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ  ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਨ੍ਫਾਇਨ੍ਮਨ੍ਟ ਦੀਆਂ 
ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਏਬੀ 103 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ 
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਈ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ:5 

1 ਆਈਸੀਈ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬਜਟ ਓਵਰਵਿਊ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਕਾਂਗਰੇਸਨਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸਨ। ਪੇਜ. 118, < https://www.dhs.gov/sites/de-
fault/files/publications/us_immigration_and_customs_enforcement.pdf > (4 ਮਈ, 2022 ਅਨੁਸਾਰ)। 

2 ਆਈਸੀਈ, ਨਜਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਜਰਬੰਦੀ ਅੰਕੜੇ, ਐੱਫ.ਵਾਈ 2021 ਆਈਸੀਈ ਅੰਕੜੇ < https://www.ice.gov/doclib/detention/FY21-detentionstats. 
xlsx > (4 ਮਈ, 2022 ਅਨੁਸਾਰ)। 

3 ਆਈਸੀਈ, ਨਜਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਜਰਬੰਦੀ ਅੰਕੜੇ, ਐੱਫ.ਵਾਈ 2020 ਆਈਸੀਈ ਅੰਕੜੇ < https://www.ice.gov/doclib/detention/FY20-detentionstats. 
xlsx > (4 ਮਈ, 2022 ਅਨੁਸਾਰ)। 

4 ਆਈਸੀਈ, ਨਜਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਜਰਬੰਦੀ ਅੰਕੜੇ, ਐੱਫ.ਵਾਈ 2019 ਆਈਸੀਈ ਅੰਕੜੇ < https://www.ice.gov/doclib/detention/FY19-detentionstats. 
xlsx > (4 ਮਈ, 2022 ਅਨੁਸਾਰ)। 

5 ਅੱਠਵੀਂ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਆਈਸੀਈ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਕਫਾਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰੇਕ੍ਸਨਲ 
ਫਸਿਲਿਟੀ। ਕੈਲਡੀਓਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

1 

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf
https://www.ice.gov/doclib/detention/FY21-detentionstats.xlsx
https://www.ice.gov/doclib/detention/FY21-detentionstats.xlsx
https://www.ice.gov/doclib/detention/FY20-detentionstats.xlsx
https://www.ice.gov/doclib/detention/FY20-detentionstats.xlsx
https://www.ice.gov/doclib/detention/FY19-detentionstats.xlsx
https://www.ice.gov/doclib/detention/FY19-detentionstats.xlsx


 

 

 

 

 

 

 

               
                 

                    
                    

                  
               

                   
                  

                    
   

                 
  

                   
               

                  
        

                 
                     

             
                   

 

               
                  

         

                 
                  

 

                  
            

1. ਅਡੇਲਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਅਡੇਲਾਂਟੋ ਆਈਸੀਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਅਡੇਲਾਂਟੋ), ਜੀਈਓ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ; 

2. ਜੀਈਓ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਅਡੇਲਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਡੇਜਰ੍ਟ ਵਿਊ ਐਨੇਕ੍ਸ; 

3. ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੇਸਾ ਵਰਡੇ ਆਈਸੀਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਸਿਲਿਟੀ (ਮੇਸਾ ਵਰਡੇ), ਜੀਈਓ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ; 

4. ਮੈਕਫਾਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਐਨੇਕ੍ਸ, ਜੀਈਓ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ; 

5. ਕੈਲੇਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਰੀਜਨਲ ਡਿਟੈਂਸਨ ਫਸਿਲਿਟੀ (ਇੰਪੀਰੀਅਲ), ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਐਮਟੀਸੀ) 
ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ; 

6. ਓਟੇ ਮੇਸਾ ਵਿੱਚ ਓਟੇ ਮੇਸਾ ਡਿਟੈਂਸਨ ਸੈਂਟਰ (ਓਟੇ ਮੇਸਾ), ਕੋਰਸਿਵਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ; ਅਤੇ 

7. ਮੈਰੀਸਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਯੂਬਾ), ਯੂਬਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ। 

ਭਾਵੇਂ ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ‹ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 
2021 ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸੇਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੈਂਡਸਕੇਪ 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‹ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ 
ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‹ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੇਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਿਲਿਟੀਜ 
ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਟੇਸਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਵਧੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਅੰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ 
ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕ੍ਟਿਸਿਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ 
ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ: 

• ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ, ਪੀਸੀਆਰ 
ਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸਿਮਟਮ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ੀਅ 
ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ), ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ 
ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਜੋ ਨਜਰਬੰਦ ਪੋਸਿਟੀਵ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ 
ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਨੇਗਟਿਵ ਟੈਸਟ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 
ਇੱਕ «ਕੁਆਰੰਟੀਨ» ਡੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 
ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। 

• ਕੁਝ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ 
ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਫਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸਨ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਫਸਿਲਿਟੀਜ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਅਤੇ 
ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ «ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ» ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। 

• ਜਦੋਂ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‹ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ। 

• ਇਨਫੈਕਸਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‹ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ, 
ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। 
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• ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਐਡਲੈਂਟੋ ਵਿਖੇ 72% ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ 
ਅਤੇ 70% ਸਟਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਲਈ 36% ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 58% 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ।6 

• ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ 
ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

• ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‹ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ 
ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਪੋਸਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੈਲ ਡੀਓਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਫੈਕਸਨ ਵਾਲੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਸੇਸਮੇਂਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 

• ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। 

• ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੰਗਤਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਨ੍ਫਾਇਨ੍ਮਨ੍ਟ ਅਤੇ ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‹ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 
ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ: 

• ਯੂਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 
ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, 
ਉਸਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਲ ਡੀਓਜੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

• ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਲੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਆਈਸੀਈ  ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 
ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਟੇ ਮੇਸਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 
ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਵਰ੍ਚੂਅਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ 
ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਰੀਏਨ੍ਟੇਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਤੰਬਰ 
2021 ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

• ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ‹ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਫ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਮਿਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵੱਲ ਚਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। 

• ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਜਸਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ 
ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‹ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‹ਤੇ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਸੀਡੀਸੀ 
ਤੋਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ 
ਤੌਰ ‹ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। 

ਨਜਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵੈਕ੍ਸਨੇਸਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਡੇਲਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਜਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕ੍ਸਨੇਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‹ਤੇ ਨਜਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵੈਕ੍ਸਨੇਸਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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