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۔  CTAمحفوظ رہیں
؟ اس گائیڈ میں کیا ہے

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

سماجی دوری

مجمع کا سائز

عمل آوری ےس متعلق سکڑاؤ محفوظ جگہیں اور حاالت صحت مندانہ میل جول
 
 
اور نگران

:احتیاط ےس دوبارہ کھولن  پر شکاگو درج ذیل کا طالب ہ  

ی دورسے افراد ےس سماجی دور 
پر تحدیدات

افراد ےک مجمع پر تحدیدات

حفاظتی پوشش

وشش کا افراد ےک ذریےع حفاظتی پ
استعمال

حفظان صحت ےک تقاض  

ل حفظان صحت ےس متعلق می
جول کو یقیتی بنانا 

(جیےس، ہاتھ دھونا)

لچک پذیر ماڈلزداخلہ تک رسان  

عمل آوری ےس متعلق سکڑاؤصفان  ےک معیارات

مرن  رہنمان  
سفر ےس متعلق رہنما 

خطوط

ٹریک کرنا/ جانچ کرنا کار ےک حاالت جائ  

ےک جگہ تک رسائی حاصل کرنی 
نکایس یک حالت/لیں داخلہ

لیں جگہ یک جراثیم ربائی ےک
اختیار کردہ اقدامات

ن جگہ میں پوسٹ کردہ حفظا
صحت ےک وسائل اور رہنمائی 

ہ یک پیدل ٹریفک، ہوا داری، وغیں
قدر پیمائی 

ھ بیماری یک چھتی ےک سات
لچک، ریموٹ کام 

(ممکن ہونی پر)

عمل آوری ےس متعلق لچک 
لیں تعاون  پذیری ےک 

(جیےس، متعدد شفٹس)

نقل و مقامات ےک بیچ لوگوں یک
حرکت پر پابندی

یک جانچ کرنی اور ٹریک کرنی 
سہولت رسائی 
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۔  CTAمحفوظ رہیں
عکایس کرنی وایل مثال

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

؟ کیا چیں  مختلف ہو سکتی ہ 

14  اش6<
 
 دوری ےک مرن

 
ارےفٹ یک جسمان

ی پر رکھے جا س کیی ہیں پورے ٹرانزٹ اسٹیشیی
 دوری 6<سواریوں کو 

 
ہمہ فٹ یک جسمان

 ہے وقت برقرار رکھنی یک ترغیب دی جائی 

ی روزانہ چار مرتبہ ٹرانزٹ اسٹ2 ی مالزمیں یشیی
 یک 

 
 قبل کریں، اور رسوس ےسجراثیم ربان

ریںاور اس ےک دوران گاڑیوں یک صفائی ک

ہنیی کا پفیس کورنگزمسافروں ےس ہمہ وقت 3
تقاضا کیا جاتا ہے 

1

2

5
3

4

حفظان صحت، سماجی دوری، مناسب 
PPE، ہ ےک سلسےل میں  اشوغیں

 
ارےمرن

یں جائیں پورے ٹرانزٹ اسٹشینوں پر پوسٹ ک

5
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۔  CTAمحفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

ن  فٹ یک سماجی دوری برقرار رکھ6ممکن ہون  پر، سواریوں کو 

یک ترغیب دیں

ک ذمہ داری تاکہ زیادہ ےس زیادہ م• مکن حد تک سواری اور آپرییی ےک بیچ مشیی
سماجی دوری برقرار رکھنی یک کوشش ہو

ےک بیچ رابطہ پچھےل دروازے ےس مسافروں کو چڑھا کر گاہکوں اور بس آپرییی •
کم ےس کم کریں

• ، لیں جتتی زیادہ رسورسی فراہم کر سکتی CTAسماجی دوری کو فروغ دینی ےک 
، بشمول خب روٹس لمتی بسیں اور ٹرینیں شامل کرنا اور منت: ہے کر ریہ ہے

پر اضافی بسیں اتارنا

-تجویز کردہ رہنمائی -

ڑ وایل بسوں اور ٹرین ےک ڈبوں میں   سوار ہو مسافروں کو کم بھیں

 ہ  
ی
کر سماجی دوری کو کم کرن  یک ترغیب دی جان

ی • لیں بھیں  تعداد کم کرنی ےک 
ی

 کم کرنی وایل بسوں اور ٹرینوں پر گاہکوں یک
فٹ یک بسوں 60سواریاں اور 15فٹ یک بس پر 40–پیشقدمیاں الگو کریں 

سواریاں22اور ٹرین ےک تمام ڈبوں میں 
ی • پر نگاہ رکھیں اور حقیقی وقت میں کیمروں یک مدد ےس ٹرین اسٹیشنوں پر بھیں

ی کو سنبھالیں  آڈیو اعالن ےک ذریےع کیس زیادہ بھیں

ر تمام عملہ کو تمام افراد ےس فیس کورنگ پہنن  کا تقاضا کریں او 

فیس کورنگ فراہم کریں

ون یک جگہوں پر، ناک اور منہ پر فیس ک• ورنگز کیس عمویم اندرون اور بیں
وروی ہے  لیں اییس طتی کیفیات یا معذوریوں ےک حامل افر )پہننا ضی اد ےک 

(   باز رکھتی ہیں استثناء ہو سکیی ہیں جو انہیں بحفاظت فیس کورنگ پہنیی ےس

سماجی دوری

مجمع کا سائز

حفاظتی پوشش
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۔  CTAمحفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

ام مقامات پر ہینڈ سینیٹائزر جائ  کار ےک تم: مالزمیں  ےک لنں 

دستیاب ہیں 

-تجویز کردہ رہنمائی -

ی کو کام پر واپس آتی وقت • ےس متعلق صحت و سالمتی COVID-19مالزمیں
یک تربیت مکمل کرنی کو یقیتی بنائیں 

ی کو فیس کورنگ اور دستاتی فراہم کریں • تمام مالزمیں

 مشق سواریوں کو مناسب حفظان صحت، جیےس ہاتھ دھون  یک

کرن  یک ترغیب دیں

حفظان صحت ےک 
تقاض  
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۔  CTAمحفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

یں میل جول کم کرن  ےک لنں اپ ڈیٹ شدہ اعمال جاری رکھ

رنی اور گھر چھوڑنی ےس پہےل تمام افراد کو عالمات کو از خود شناخت ک•
ائی ہے عالمات موجود ہونی ےک صورت میں گھر پر رہنی یک ترغیب دی ج

•CTA ز پلیکیس گال ، بس آپرییی س وایل ےک موجودہ طرز عمل جاری رکھیں
ڈرائیور شیلڈ ےک پیچھے رہ کر ڈرائیو کریں

•CTA بس یک سواریاں پچھےل در ، وازے ےس ےک موجودہ طرز عمل جاری رکھیں
ھیں دیںسوار ہوں؛ بس آپرییی ےک قریب بس سیکشن کو سواریوں ےس گ

•CTAز بس پر سواری ، بس آپرییی وں یک ےک موجودہ طرز عمل جاری رکھیں
یادہ تعداد پوری تعداد اس طرح کم کر سکیی ہیں کہ بس پر ےط شدہ زیادہ ےس ز 

واےل اسٹاپس پر رکیں ' ضف ڈراپ'ہو جاتی پر، 
•CTAٹرین ےک پہےل ڈتی ےک ، سامیی واےل ےک موجودہ طرز عمل جاری رکھیں

(قریب ترین حےصجیےس، ٹرین آپرییی ےک)سیکشن کو سواریوں ےس گھیں دیں 

-تجویز کردہ رہنمائی -

 
 
داخلہ تک رسان
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۔  CTAمحفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

CTA بڑھائیں 
 
یک گاڑیوں یک صفان

لیں اس ےک روانہ ریل اور بس ےک ہر ڈتی یک صفائی یومیہ رسوس ےک: رسوس ےس پہےل•  
دستوں اور سطحوں اس میں سیٹوں، کھمبوں، پکڑنی ےک—ہونی ےس پہےل یک جاتی 

ی جھاڑو لگانا اور کچرے کو ہٹانا شامل ہے کو عفونت ربا ےس پونچھنا، نیں
وایل سطحوں کارکنان ریل ےک ڈبوں یک زیادہ ٹچ ہونی : رسوس میں ہونی ےک دوران•

د اور دورسے چکر ےک یک صفائی تمام ٹرمینلز پر ایک چکر ان ےک پورا کر لینی ےک بع
مختلف روٹس پر چلیی وایل 30لیں ان ےک گھوم کر آتی ےس پہےل جراثیم ربائی کریں 

لیں عفون صفائی واال /ت ربابسوں یک زیادہ ٹچ ہونی وایل سطحوں کو پونچھنی ےک 
لیں کارکنان کو  ے استعمال کرنی ےک  ,Navy Pier, Jefferson Parkاسیر

Howard اورMidway بس ٹرمینلز پر بیھ تعینات کیا گیا ہے
جامع "ول یک یومیہ صفائی ےک عالوہ، تمام گاڑیوں یک معم: معمول یک جامع صفائی •

 جو کھڑیک ےک اوپری حےص ےس فرش تک اندر یک ت" صفائی 
ی

مام سطحوں یک ہویک
–گاڑیوں 300جامع صفائی کو مستلزم ہوئی ہے ہفیی یک رات کو، لگ بھگ 

۔ اس عمل ےک ح--بسوں 150ریل ےک ڈبوں اور 150 ےص یک جامع صفائی ہوئی ہے
مام پروڈکٹ کا استعمال کرتا ہے جس ےس گاڑی یک ت1ِان 3ےک طور پر، عملہ 

۔ ، جراثیم ربائی اور عفونت ربائی ہوئی ہے سحطوں یک صفائی
ی • ییی : صفائی یک ٹیکنالوجیں و اسیر لیں الیکیی eMist: کا استعمالجامع صفائی ےک 

، جو م زید مکمل کوری    ج ڈیوائسی صفائی ےک محلول کو ایک دھند ےک بطور لگائی ہیں
فراہم کرئی ہیں 

لیں حفظان: اضافی افرادی قوت• صحت ےس متعلق آخری مرحےل یک صفائی کرنی ےک 
عملہ ٹرمینلز پر موجود ہے 

 ےک معیارا
 
تصفان
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۔  CTAمحفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

میں تمام سماجی دوری اور فیس کورنگ ےک تقاضوں ےک سلسےل

گاڑیوں اور اسٹیشنوں پر عالمتی تختیاں شامل کریں

لنں عالمتی سماجی دوری پر نگاہ رکھن  اور اس یک ترغب دین  ےک

تخت  استعمال کریں

وں یک کہاں کھڑا ہونا ہے اور کس طرح دوری رکھتی ہے اس بارے میں سواری•
رہنمائی کرنی ہونی اسٹیشن ےک فرش پر چھاپ شامل کریں

CTA 
 
اسٹیشی   پر زیادہ صفان

CTAٹرین اسٹیشنوں کو پورے دن صاف کیا جاتا ہے CTA: باقاعدہ صفائی •
؛ ہر اسٹیشن ےک جمعدار ہر شفٹ میں دو بار ہر اسٹیشن یک صفائی کرنی ہیں 

۔  یک روزانہ چار بار صفائی ہوئی ہے
ٹیمیں اسٹیشنوں یک پاور SWATموبائل کلیننگ : معمول یک جامع صفائی •

۔ موبائل پاور واشنگ ےک 
ی

ممیی یک دس ٹیمیں اس پورے 5-4واشنگ کریں یک
 اور فی ہفتہ 

ی
ریل اسٹیشنوں یک پاور 75-50سسٹم میں بحال یک جائیں یک

۔  واشنگ ہونی یک توقع ہے

نیٹائزیشن، جیےس، کورنگ، سماجی دوری، ہینڈ سی)آپریٹنگ ےک نیی حاالت •
ہ یک بابت رہنما خطوط شامل کریں( وغیں

 ےک معیارا
 
تصفان

 
 
 رہنمان

 
مرن

جائ  کار
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۔  CTAمحفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

 رہیں 
ڑ کو کم کرنی سہارن  وایل رسوس یک معرفت بھیں

لیں • یک معمول یک رسوس کا شیڈول CTAسماجی دوری ےک مدنظر سبیھ ےک 
مہیا کرنی رہیں 

کریں اور گاہکوں ےس سماجی دوری ےک سلسےل میں رہنما خطوط پر مواصلت•
ول ےک اقدام لیں کنیی ی کا نظم کرنی میں مدد ےک  ات الگو کریںبس پر بھیں

-تجویز کردہ رہنمائی -

 رہیں 
ڑ کم کرن  ےک لنں رسوس کا اضافہ کرنی بھیں

•CTA ممکن ہونی پر ، رادی محدود اف)ےک موجودہ طرز عمل کو جاری رکھیں
ہیا کریں جہاں چکروں پر رسوس م/، ان روٹس(قوت یک دستیائی دیکھنی ہونی 

ی یک نشاندیہ ہو بھیں
لچک پذیر ماڈلز

عمل کا سکڑاؤ
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۔  CTAمحفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

/جانچ کرنا
ٹریک کرنا

CDCاور CDPHجانچ کرن  اور پتہ لگائ  ےک پروٹوکول ےک مدنظر 

 پر عمل کریں 
 
یک رہنمان

پہےل تمام یک زد میں آتا یہ ہے تو انہیں کام پر واپیس ےس-19COVIDاگر مالزم •
CDC وری ہے ےک رہنما خطوط پر عمل کرنا ضی

ی یکCOVID-19جانچ ےک ذریےع • مثبت ےک بطور شناخت شدہ تمام مالزمیں
وری ہے ےک رہنما خطوط ےک مطابقCDCصفائی اور جراثیم ربائی  ہونا ضی

ریتی رابطہ رہا ہے جس کیس مالزم کا بیھ ایےس ساتیھ کارکن یا دیگر فرد ےس ق•
ےک ےک رہنما خطوطCDCیک شناخت ہوئی ہے اےس -19COVIDجس میں 

ی کرنا چاہنں  مطابق از خود کورنٹیں
 طور پر دنوں ےک اندر اسٹبلشمنٹ ےس وابستہ امکائی 14اگر کیس فسیلیتی کو •

ی ےس 2 ےک پاس ان کیسی یک CDPHیا زائد کیسی کا علم ہو جاتا ہے تو مالزمیں
رپورٹ کرنی کا تقاضا کیا جاتا ہے 

•CDPHار میں وبا یک دیگر تمام ےط شدہ رہنما خطوط پر عمل کریں اور جاتی ک
یک سفارشات یک تعمیل کریںCDPHےک جواب میں 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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۔  CTAمحفوظ رہیں
ضمیمہ

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

میں ( فٹ6>)منصوبہ بند یا برجستہ ایونٹس جہاں افردا قریتی معیت :مجمع
لیں گھرانی ےک باہر ےک افراد ےس میل ج ول کرنی ہیں ایک توسییع وقت ےک 

کا سبب بننی COVID-19سیکنڈ تک صابن اور پائی ےس یا 20کم از کم : ہاتھ دھونا
ا ہاتھوں کو قابل جراثیم ربا کا استعمال کرےک کیس فرد کواےل وائرس کو ختم کرنی ےک

خوب اچیھ طرح دھونی کا عمل 

جسمائی جگہ۔افراد، یا افراد ےک گروپ ےک بیچ کم از کم چھ فٹ یک: سماجی دوری

PPE : ؛ صنعت اور (جیےس، فیس کورنگز، چشےم، فیس شیلڈ)ذائی حفاظتی آالت
مخصوص حاالت یک بنیاد پر تقاضی مختلف ہیں 

وع میں ایک پروٹوکول جس ےک ذریےع کوئی مالزم شفٹ ےک: از خود اسکریننگ رسر
واالت میں کمشیی برانی صحت یک رہنمائی ےک مطابق، س۔سوالوں کا جواب دیتا ہے 

:شامل ہو سکیی ہیں 

ڈگری فارن ہائٹ ےس زائد رہا ہے یا آپ تی 100کیا آپ ےک جسم کا درجۂ حرارت •
لیں پچھےل ڈگری فارن ہائٹ ےس زائد جسم ےک درجۂ حرارت کا عالج کرنی ےک100

؟24 گھنیی میں بخار کم کرنی وایل دوا استعمال یک ہے
یفیت ےس کیا آپ کو کوئی اییس نتی کھانیس ہے جےس آپ صحت یک دیگر ک•

؟ منسوب نہیں کر سکیی ہیں
صحت یک دیگر کیا آپ کو کوئی اییس نتی یا خراب ہوئی گےل یک خراش ہے جےس آپ•

؟ کیفیت ےس منسوب نہیں کر سکیی ہیں
یک دیگر کیا آپ کو کوئی اییس نتی سانس لینی میں دقت ہے جےس آپ صحت•

؟ کیفیت ےس منسوب نہیں کر سکیی ہیں
؟ • کیا آپ میں حالیہ دنوں میں بو یا ذائقی کا مکمل فقدان پیدا ہوا ہے

مونہ سیلف اسکریننگ کا ن
سوالنامہ

فرہنگ
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۔  CTAمحفوظ رہیں
صحت عامہ ےک وسائل

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

:  کورونا وائرس ےس متعلق وسائل–امرییک محکمۂ نقل و حمل
https://www.transportation.gov/coronavirus

ا جوائی ےک حواےل ےس ایسویس ایشن پبلک ٹرانزٹ کCOVID-19کورونا وائرس یا–امرییک عوایم نقل و حمل 
/https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirusاقدام

OSHA– لیں رہنمائی ، ٹیکیس اور کار رسوس واےل کارکنان ےک  :رائیڈ شییی
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf

-تجویز کردہ رہنمائی -

نقل و حمل ےس 
 
 
متعلق عام رہنمان

لیں ہیں  ؛ ان ےس کیس اس دستاویز میں فراہم کردہ کوئی بیھ لنکس ضف سہولت اور معلومائی مقاصد ےک 
تائید یا منظوری الزم پروڈکٹ، خدمات یا کارپوریشن یا تنظیم یا فرد یک آراء یک ستی آف شکاگو یک جانب ےس

، قانوئی جواز یا مشموالت یک یا ماب
ی

۔ ستی آف شکاگو خارجی سائٹ یک درستگ عد ےک لنکس یک نہیں آئی ہے
۔ خارجی سائٹس ےک مشموالت ےک سلسےل میں سوالوں لیں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرئی ہے ےک جوابات ےک 

ان ےس رابطہ کریں۔

CDC–COVID-19لیں ےک جوائی یک تائید کرنی وایل رسگرمیاں اور پیشقدمیاں اور امریکہ کو د وبارہ کھولنی ےک 
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC: صدر کا منصوبہ

Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC– لیں رہنمائی -https://www.cdc.gov/coronavirus/2019کاروبار اور جاتی کار ےک 
ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHAجاتی کار کوCOVID-19 لیں تیار کرنی ےس متعلق رہنمائی :ےک 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

 کار ےس م
 
تعلقجائ

 
 
عام رہنمان

داری اعالن دستیی

 ےک لنں ملیک وسائل
 
مزید رہنمان

https://www.transportation.gov/coronavirus
https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

