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( کی منتقلی کم کرنا 19-کورونا وائرس )کوویڈ
مدد کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں  -

2020اگست   13اشاعت شد 
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( کی منتقلی روکنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مندرجہ ذیل  19- کورونا وائرس )کوویڈ

لگنے اور دوسروں تک اِس کی منتقلی کے امکانات کو کم کر دیں گے۔ آپ کو   19-اقدام آپ کے کوویڈ 

ڈنس پر روزمرّہ ہر نقطے پر بنظرِ غائر غور کرنا چاہیے اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ آپ اِس گائ 

 زندگی میں کیسے عمل کریں گے۔ 

 

مقامی  کے زیادہ پھیالؤ کی وجہ سے  19- اگر آپ کسی ایسے عالقے میں رہتے ہوں جہاں پر کوویڈ

کا نفاذ کرنا پڑا ہو تو آپ کو اپنے عالقے کے بارے میں دیے گئے   دیوں یعنی لوکل رسٹریکشنزپابن

 مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ 

 عمومی ہدایات

میٹر دور رہنا چاہیے، اپنے ہاتھ کثرت کے ساتھ دھونے چاہییں،    2آپ کو ہر وقت دوسرے لوگوں سے 

کتے وقت ناک ُمنہ کو ٹِشو سے ڈھانپنا چاہیے۔  چہرے کو نہیں چھونا چاہیے اور کھانستے اور چھین 

 کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے یہ اقدام قطعی طور پر ناگزیر ہیں۔   19-ہماری برادریوں میں کوویڈ 

 

 پر مزید معلومات دستیاب ہیں۔   اور دسروں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں خود 

 
پبلک ٹرانسپورٹ، ُدکانوں اور سپر مارکیٹس اور دیگر تمام عموامی مقامات پر فیس ماسک پہنیں جہاں  

خود فیس ماسک کیسے   اورفیس ماسک کب پہننا ہے  پر آپ ایسا کرنے کے قانونی طور پر پابند ہوں۔  

 پر مزید معلومات دستیاب ہے۔  بنانا ہے

 
یں آپ سماجی طور پر ملتے ہیں۔ ہمیشہ اُن لوگوں  آپ کو اُن لوگوں کی تعداد محدود کرنی چاہیے جنہ 

 میں نہیں ہیں۔   1میٹر کی دوری پر رہیں جن کے ساتھ آپ نہیں رہتے یا جو آپ کے 'سپورٹ ببل'  2سے 

 
 پر مزید معلومات دستیاب ہیں۔ سپورٹ ببلز اور سماجی دوری 

نافذ ہوں، آپ اور    مقامی پابندیاںماسوائے اِس کے کہ آپ کسی ایسے عالقے میں رہتے ہوں جہاں پر 

آپ کے ساتھ رہنے والے افراد کسی ایک اور گھرانے کے ساتھ گھر کے اندر سماجی میل جول رکھ 

میٹر کی دوری   2سے  سکتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ہاں شب بسری کر سکتے ہیں۔ اُن لوگوں  

 پر رہنے کی کوشش کریں جو آپ کے گھرانے سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ 

 
 پر مزید معلومات دستیاب ہیں۔  آپ کیا کرسکتے ہیں اور کیا نہیں 

 

تک افراد کے ساتھ سماجی میل جول رکھ   6کھنے والے آپ گھر سے باہر دیگر گھرانوں سے تعلق ر

  30سے زیادہ افراد سے سماجی میل جول رکھنا چاہتے ہوں تو آپ گھر سے باہر    6سکتے ہیں۔ اگر آپ 

کی حد تک افراد سے مل سکتے ہیں لیکن اگر اُن کا تعلق آپ کے گھر اور ایک اور گھر سے ہو۔  

 رہنے کی کوشش کریں۔ میٹر کی دوری پر   2ہمیشہ اُن لوگوں سے 

 

 پر مزید معلومات دستیاب ہے۔  اپنے گھر سے باہر والے افراد سے کیسے محفوظ طریقے سے ملیں 

ی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو کہ طبی طور پر انتہائی  آپ کو اُن لوگوں سے ملتے وقت خصوص

 ولنرایبل یعنی خطرے کی زد پر ہوں۔ 

 
 پر مزید معلومات دستیاب ہے۔  طبی طور پر انتہائی ولنرایبل افراد کی مدد کیسے کریں 
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https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
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https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-reducing-transmission-what-you-can-do-to-help/reducing-transmission-of-coronavirus-covid-19-what-you-can-do-to-help#fn:1
https://www.gov.uk/guidance/meeting-people-from-outside-your-household-from-4-july
https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/covid-19-guidance-for-young-people-on-shielding-and-protecting-people-most-likely-to-become-unwell-if-they-catch-coronavirus
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 گھر پر رہنا

ُبک کرنا   ٹیسٹ کی عالمات ہوں تو آپ کو گھر پر رہنا چاہیے اور فوری طور مفت  19-کوویڈ اگر آپ میں 

چاہیے۔ جب آپ اپنا ٹیسٹ ُبک کریں تو آپ کو دی جانے والی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ اگر آپ  

 دیگر لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوں تو اُنہیں بھی گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ 

 پر دستیاب ہے۔  ٹیسٹ کیسے ُبک کرنا اور آگے کیا کرنا ہے کے بارے میں مشورہ

 

کا   19-ے کہ آپ کووڈاگر آپ کو این ایچ ایس ٹیسٹ اینڈ ٹریس سروس کی جانب سے مطلع کیا گیا ہ 

 کونٹیکٹ ہیں تو گھر پر رہیں اور آپ کو دی جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ 

 
 پر مزید معلومات دستیاب ہے۔  کے حامل فرد کا کونٹیکیٹ ہیں تو کیا کریں  19-اگر آپ کسی کوویڈ 

 

سے متاثرہ مخصوص ممالک سے واپس لوٹ رہے ہوں تو گھر پر رہیں اور آپ کو دی    19-اگر آپ کووڈ

 جانے والی ہدایات پر عمل کریں۔ 

 
 متاثرہ ہیں۔  کونسے ممالکمعلوم کریں کہ 

 

سے وابسطہ کسی وجہ سے گھر پر رہ رہے ہوں تو آپ کو اپنے ذاتی گارڈن یا   19- اگر آپ کوویڈ

سوا کہیں نہیں جانا چاہیے۔ ماسوائے آپ کو ضروری کیئر مہیا کرنے والے افراد کے،  بیرونی جگہ کے  

 کسی کو آپ کے گھر پر نہیں آنا چاہیے۔ 

 پر مزید معلومات دستیاب ہے۔  آپ کے گھر پر آنے والے کیئررز کے لیے

 
 اگر آپ تنہا رہتے ہوں یا بچوں والے سنگل پیرنٹ یعنی ماں یا باپ ہوں تو آپ کو صرف ایک دوسرے

گھرانے کے ساتھ سپورٹ ببل تشکیل دے سکتے ہیں۔ ایک سپورٹ ببل کے اندر موجود لوگ ایک ہی  

 ↩گھر کے افراد تصور کیے جاتے ہیں اور اُنہیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔  

 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exempt-from-advice-against-all-but-essential-international-travel
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-how-to-work-safely-in-domiciliary-care
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-reducing-transmission-what-you-can-do-to-help/reducing-transmission-of-coronavirus-covid-19-what-you-can-do-to-help#fnref:1

