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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

؟ اس گائیڈ میں کیا ہے
احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 

(IIIمرحلہ )

سماجی دوری

مجمع کا سائز

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

: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

افراد ےک ذریےع حفاظتی 
پوشش کا استعمال

حفظان صحت ےک تقاض  

حفظان صحت ےس متعلق 
میل جول کو یقیتی بنانا 

(جیےس، ہاتھ دھونا)

داخلہ تک رساٹ  

صفاٹ  ےک معیارات

مرٹ  رہنماٹ  

جائ  کار ےک حاالت 

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 

پیدل ٹریفک، ہوا داری، 
ہ یک قدر پیمائی  وغیں

-تجویز کردہ رہنمائی -

لچک پذیر ماڈلز

عمل آوری ےس متعلق سکڑاؤ

سفر ےس متعلق رہنما 
خطوط

ٹریک کرنا/ جانچ کرنا 

لچک، بیماری یک چھتی ےک ساتھ
(ممکن ہونی پر)ریموٹ کام 

عمل آوری ےس متعلق لچک 
پذیری ےک لیں تعاون 

(جیےس، متعدد شفٹس)

مقامات ےک بیچ لوگوں یک
نقل و حرکت پر پابندی

یک جانچ کرنی اور ٹریک کرنی 
سہولت رسائی 
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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

صحت مندانہ میل جول

سیٹس پر سماجی دوری یک مشق کریں

فٹ یک 6یان سیٹ پر موجود تمام افراد ےک درم<اس بات کو یقیتی بنائیں کہ •
اری ےسے ےل کر اداکاری کرنی واےل اداکاروں، بھ)دوری ہو، اال یہ کہ کام یک نوعیت 

ہ نانا ناممکن یک وجہ ےس دوری ب( آنی وایل دو گرفت، بال، میک اپ، لباس وغیں
ہو جانی 

اور PPEجب سماجی دوری ممکن نہ ہو تو، یقیتی بنائیں کہ کاسٹ اور عملہ •
۔ پر عمل پ( جہاں قابل اطالق ہے )حفظان صحت ےس متعلق سفارشات  ا ہے یں

-تجویز کردہ رہنمائی -

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

افراد تک اجتماع کو محدود رکھیں 10زیادہ ےس زیادہ 

افراد تک م10مقام پر کاسٹ اور عملہ ےک اجتماعات کو زیادہ ےس زیادہ •
حدود رکھیں 

ا ہونی ےک ساتھ ساتھ• ، تمام اندروئی اجتماع ےک سائز یک پابندی پر عمل پیں
محدود رکھیں تک %25خایل جگہوں اور سیٹس یک گنجائش کو 

انتظار )منٹ 10ٹیلنٹ یک اس بات یک ترغیب دیں کہ وہ آڈیشن ےک وقت ےس •
ی بھاڑ کو محدود کرنی ےک لیی  ، اور گاڑیوں ےس زیادہ پہےل ن( گاہ میں بھیں ہ پہنچیں

انتظار کریں( جہاں اس کا اطالق ہو)میں یا عمارت ےس باہر 
رغیب دیں، ورکنگ ٹیموں ےک استعمال یک ت/ساتھیوں، قابل عمل ہو تو اگر •

ئی ہے کہ وہ یا عملہ یک اس بات ےک لیں حوصلہ افزائی یک جا/جہاں کاسٹ اور
اپنی گروہ ےک اندر بنیادی تعامالت کو محدود کریں

ی بھاڑ واےل مناظر کو ممنوع ق• ی تیار ہونی تک زیادہ بھیں رار دیںویکسیں

سماجی دوری

مجمع کا سائز
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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

صحت مندانہ میل جول

-تجویز کردہ رہنمائی -

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

وئی عمویم جگہوں پر، سبیھ افراد ےک لیں • ناک اور منہ پر کیس اندروئی یا بیں
وروی ہے  وں ےک حامل اییس طتی کیفیات یا معذوری)فیس کورنگز پہننا ضی

ورنگ پہنیی افراد کو مستثتی قرار دیا جا سکتا ہے جو انہیں بحفاظت فیس ک
(  ےس باز رکھنی ہوں

یمرے مثال ےک طور پر، میک اپ کرنی ےک دوران یا ک)ممکن نہ ہو PPEجب •
و مستقل ، جسمائی دوری برقرار رکھیں اور باہیم تعامل ک(میں ہونی ےک دوران

محدود رکھیں ( جہاں ممکن ہو)افراد تک /ہم ساتھیوں
•PPE یقیتی ، ورت وایل میک اپ رسورسی ےک لیں بنائیں کہ میک کو ہٹانی یک ضی

ی اپ  وری ٹيکنيشیں (مثال فیس کورنگ، آنکھوں کا محافظ)PPEوہ تمام ضی
یےس زبائی ج)پہنی ہوا ہو اور وابستہ خطرے کو واضح طور پر تسلیم کرتا ہو 

(تسلیم کر ےک، ہاتھ ےک اشارے ےس
یی تمام اس بات یک ترغیب دیں کہ وہ کاسٹ اور عملہ ےک لکوپروڈکشن  •

وری  چہرے یک ڈھال، ہینڈ /جیےس، فیس کورنگ)فراہم کرے PPEضی
ہ برقرار رکھے PPE، اور (سینیٹائزر رکن /اسٹکم از کم فی ک)یک فراہیم کا ذخیں

(x3عملہ 
ریں کو ضائع کرنی ےک لیی مناسب کوڑے دان فراہم کPPEاستعمال شدہ •

(PPE کو روز مرہ ےک کوڑے دان میں ڈاال جا سکتا ہے)
ےک اور سماجی دوری ےک پروٹوکول ےک عالوہ، مقام یک تالشPPEمعیاری •

دوران، جونی نکالیں یا جوتوں کو ڈھانکیں جہاں اس کا اطالق ہو

ٹ اور جیسا مناسب ہو، اس بات کو یقیت  بنائیں کہ تمام کاس

پہنا ہوPPEئ  عملہ 

حفاظتی پوشش
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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

صحت مندانہ میل جول

حفظان صحت ےک ساتھ تعامالت کو یقیت  بنائیں 

یٹس اور مقامات اس بات کو یقیتی بنائیں کہ انفرادی استعمال ےک لیں تمام س•
سبیھ کو رسائی پر صابن اور کاغذ ےک تولیوں ےک ساتھ بہنی ہونی پائی تک

حاصل ہو 
ات فراہم کریں یا جراثیم کیسے واےل مقام/ان تمام سیٹس پر ہاتھ دھونی واےل اور•

ہو تو، اگر مناسب)جہاں واش روم یا بہنی پائی تک رسائی حاصل نہیں ہے 
(متعدد مقامات فراہم کریں

ٹائزر ےس بار ترغیب دیں کہ وہ صابن اور پائی یا ہینڈ سینیعملہ کوکاسٹ اور •
، اپنی چہرے کو چھونی ےس گریز کریں، اور ٹش و میں یا اگر ٹشو بار ہاتھ دھوئیں

ی میں کھانیس ۔چھینک کریں/دستیاب نہ ہو تو، قمیض یک آستیں
کہ کھانی یک اشیاء او • ، مشیی نگ یک تمام خدمات ےک لیں ی کییی ر برتنوں ےس پرہیں

تعمال یک اشیاء واحد اس/کریں؛ پہےل ےس پیک شدہ کھانوں اور ڈسپوز ےک قابل
یک حوصلہ افزائی کریں جہاں بیھ ممکن ہو 

-تجویز کردہ رہنمائی -

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

حفظان صحت
ےک تقاض  
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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک الئق حاالت 

-تجویز کردہ رہنمائی -

کول کو قائم کاسٹ اور عمےل یک اسکریننگ یک پالییس اور پروٹو 
کریں

COVID-19یں کہ سیٹ میں داخل ہونی ےس پہےل، اس بات کو یقیتی بنانی ےک ل•
، ٹیلنٹ، کاسٹ، اور عمےل کو سیلف اسکرین کرنا چاہنی یک عالمات نہیں ہے

(ضمیمہ دیکھیں –جیےس، سوالنامہ )
نی کاسٹ اور عملہ میں اگر عالمات نظر آ ریہ ہوں یا وہ بیمار محسوس کر•

انہیں کام —یاانہیں کام پر رپورٹ نہیں کرنا چاہنں —یک رپورٹ کر رہے ہوں تو
پر رہنی یک اجازت نہیں ہوئی چاہنں 

بل معیاری جب ممکن ہو تو، ٹیلنٹ اور ایجنٹوں کو سیٹ پر پہنچنی ےس ق•
ہPPEجیےس، سماجی دوری، )طریقہ کار  فراہم کریں( ےک تقاضی وغیں

رین کو ، فراہیم اور پک اپ ےک سوا زائ(جیےس، مرمت، تعمیں )الزیم خدمات •
محدود رکھیں 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

یسی ےک سخت پروٹوک
ُ
 اور جراثیم ک

 
ول کو برقرار سیٹ پر صفاٹ

رکھیں 

ہروم وغواشدروازے ےک کنڈوں، الئٹ سوئچز، )زیادہ ٹچ واےل عالقوں • اور ( یں
کہ جگہوں ، مقام یک صف/مشیی گھنٹہ / ائی سامان پر توجہ مرکوز کرنی ہونی

وار ےط کرنی ےک لیی خدمت فراہم کنندہ کو نامزد کریں۔ 
ںریپ ےک بعد ہر رات سیٹس اور مقامات یک اچیھ طرح صفائی کری•
گھنیی پہےل، اور مالک( 72مثایل طور پر )24شوٹنگ ےک دن ےس پہےل کم از کم •

ریںگھنیی قبل اچیھ طرح صفائی ک24کو مقام واپس کرنی ےس پہےل کم از کم 
کہ ٹیک لینی ےک مقامات، اوزاروں• ، اور سامان جب کیس نیی شخص کو مشیی

منتقل کر رہے ہوں تو ان یک جراثیم کیسے کریں
ال کرنی یک ورکنگ گروپوں کو ضف اپنی سامان اور گییی استمع/ساتھیوں•

ترغیب دیں 

 
 
داخلہ تک رساٹ

 ےک معیارات
 
صفاٹ
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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک الئق حاالت 

-تجویز کردہ رہنمائی -

 پوسٹ کریں
 
کاسٹ اور عمےل ےک لئ  برصی رہنماٹ

ی CDCسماجی دوری، • ر اور حفظان صحت کو پورے مقام او یک گائیڈ الئیی
سیٹ پر فروغ دینی ےک لیں برصی رہنمائی شائع کریں۔

چوک پوائنٹس یا محفل ےک دیگر عالقوں میں درست سماجی دوری یک•
تی ےک ساتھ واضح نشاندیہ کرنی ےک لیی گراؤنڈ کو ٹیپ یا عالمتی تختی یا پ

طور پر نشان زد کریں
ع کرنی اطالعات شائ( جب ممکن ہو تو، ورچوئل اطالعات کا استعمال کر ےک)•

ےک محفوظ متبادل تالش کریں 

 حاالت اور محدود تعامالت کو فروغ دین  ےک لئں کام یک جگہ ےک

 بنائیں 
ترتیب کو بہتی

ول کرنی او • ر فاصلوں کو جہاں اجازت دی گتی ہو، وہاں ٹریفک یک روائی کو کنیی
(پیدل کا راستہ' ہیک طرفہ راست'جیےس، )فروغ دینی ےک لیں جگہ مختص کریں 

ز بنائیں تاکہ ان افراد کو فوٹیج کا • جائزہ لینی یک اجازت متعدد دیکھنی واےل مانییی
ہ)دی جا سےک جو ویڈیو ےک گاؤں  ۔میں ضی ( کالئنٹ، پروڈیورس وغیں وری نہیں ہیں

ان جہاں بیھ ممکن ہو، وہ گییی استعمال کریں جو سماجی دوری اور حفظ•
(جیےس الو مکس یک بجانی بوم مکس)صحت کو فروغ دیتا ہے 

ی اور اجتماع کو محدود کرنی ےک لیی کاسٹ اور عملہ • مینیجر یک مقام ےک)بھیں
نگ اور کرافٹ خدمات یک آمد یک( رعایت ےک ساتھ  ترغیب دیںےس پہےل کییی

سماجی دوری کو فروغ دینی ےک لیں ٹرک اور خیےم لگائیں •
•CDC ی ےس ونڈوز، جی)انڈور اسپیسی ( جہاں مناسب ہو)ےک مطابق یک گائیڈ الئیی

ےک ہوا یک روائی میں اضافہ کریں( وینٹیلیشن

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

 
 
 رہنماٹ

 
مرٹ

جائ  کار

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

اعمال اور نگرائی 

بذات خود کام کو محدود رکھیں اور جہاں ممکن ہو مالزمیں  ےک

تعامالت کو کم ےس کم کریں

وئل پروڈکشن ورچ/یعتی آن الئن ٹریننگ)بذات خود تعامالت کو کم ےس کم کریں •
ی ےک استعمال پر غور کریں (میٹنگوں، وایک ٹاکیں

وری عمےل کو دور ےس کام کرنی ےک مواق• ع فراہم کریںجہاں بیھ ممکن ہو غیں ضی
ڈیشن یک ترغیب کاسٹنگ ےس ذائی رابطہ کو ختم کرنی کیلنی از خود ٹیپ شدہ آ•

(یعتی ورچوئل آڈیشن اور کال بیکس)دیں 
کہ  •  کو ختم کرنی ےک لیی اسکرپٹسکاپیوں یکمشیی

ی
کو ڈیجیٹل طور پر بانٹیں آلودیک

جب بیھ ممکن ہو ورچوئل لوکیشن اسکاؤٹنگ کروائیں •

-تجویز کردہ رہنمائی -

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

د اس طرز عمل یک ترغیب دیں جو شخیص تعامالت کو محدو 

کرتا ہ  

اختتام پر، جیےس، دن ےک آغاز اور )بڑے اجتماعات کو محدود کرنی ےک لیں •
ٹوں یا بالکس میں رسگرمیوں کو شف( دوپہر ےک کھانی ےک وقت، وقفی ےک دوران

یا نظام االوقات کو ترتیب دیں۔/الگ الگ کریں اور
گ کریں، اور چھونی ورکنگ گروپوں ےک ساتھ زون میں کام ےک مقامات کو ال•

سیٹ پر دورسوں ےک ساتھ روبرو بات چیت کو محدود کریں
ور دیگر جہاں بیھ ممکن ہو، سماجی دوری کو فروغ دینی ےک لیی چیک ان ا•

، اور (جیےس موبائل چیک ان" )ٹچ فری"آڈیشن یک جگہوں کو / انتظار 
۔ علیحدہ فرنیچر بنائیں

لچک پذیر ماڈلز

عمل کا سکڑاؤ
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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

اعمال اور نگرائی 

-تجویز کردہ رہنمائی -

کاروبار ےک لئں سفر کو محدود کریں

و اگر قابل اطالق ہو تو، متعدد مقامات اور سیٹس پر عملہ ےک سفر ک•
کریں محدود

و تو، جب بیھ ممکن ہو نجی نقل و حمل یک ترغیب دیں۔ جب ممکن نہیں ہ•
اور سماجی دوری ےک اصولوں پر عمل ہو رہا ہے PPEیقیتی بنائیں کہ مکمل 

مسافر گاڑیوں میں دو ےس زیادہ مسافروں کو نہ بٹھائیں •
ہ)زیادہ ٹچ واےل عالقوں • و ہر دن کم ک( گاڑی کا ہینڈل، دروازے ےک ہینڈل وغیں

از کم ایک بار اور کیس بیھ تبدییل ےس قبل صاف کریں
یوں میں کھڑکیوں کو اگر قابل اطالق ہو تو، وینٹیلیشن کو فروغ دینی ےک لیی گاڑ •

کھیل رکھیں 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

سفر ےس متعلق 
رہنما خطوط
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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

اعمال اور نگرائی 

-تجویز کردہ رہنمائی -

ےک دوران کام کرتا ہو تو، اےس COVID-19اگر کیس کاسٹ یا عمےل کا رکن •
ی CDCجائیداد میں واپس آنی ےس قبل تمام پر عمل کرنا ہوگا۔یک گائیڈ الئیی

 جانچ، صفائی اگر کیس کاسٹ یا عمےل ےک رکن یک شناخت کرایہ دار یونٹوں یک•
یک گائيڈ CDCمثبت ہوتا ہے تو، اےسCOVID-19اور جراثیم کیسے ےک ذریعہ 

ی ےک مطابق  انجام الئیی
ی

 کارکردیک
ی

دیتی ہویک
 ساتھ قریتی کاسٹ یا عملہ کا کوئی بیھ رکن جس کا کیس بیھ ایےس فرد ےک•

یک تشخیص ہوئی ہے تو وہ کرانے یکCOVID-19رابطہ ہوا ہو جس میں 
ی CDCجائیداد پر واپس آنی ےس قبل طینہ ےک مطابق خود کو قرنیک گائیڈ الئیی

کرے۔
یا اس 2لق یک امالک ےس متعکرانے دنوں ےک عرےص میں  14اگر ایک یہ سیٹ •

کو کیسی یک اطالع دینی CDPHےس زیادہ کیسی ےس واقف ہوتا ہے تو، مالک کو 
۔ ورت ہے یک ضی

•CDPHی پر عمل کریں اور وبا ےک  پھیالؤ ےک یک دیگر تمام ےط شدہ گائیڈ الئیی
یک سفارشات یک تعمیل کریںCDPHجواب میں 

وع ہونی ےس • RT-PCRگھنٹوں ےک اندر اندر 72تا 48سیٹ یا مقام پر کام رسے
جانچ ےک لیں یک وقتی نسال سویپ یک ترغیب دیں

CDCاور CDPHجانچ کرن  اور پتہ لگائ  ےک پروٹوکول ےک مدنظر 

 پر عمل کریں 
 
یک رہنماٹ

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

/جانچ کرنا
ٹریک کرنا

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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 وی پروڈکشن
ی
۔ فلم اور ٹ محفوظ رہیں

ضمیمہ

فرہنگ 

-تجویز کردہ رہنمائی -

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

کا سبب بننی COVID-19سیکنڈ تک صابن اور پائی ےس یا 20کم از کم : ہاتھ دھونا
یس فرد کا ہاتھوں کو واےل وائرس کو ختم کرنی ےکقابل جراثیم ربا کا استعمال کرےک ک

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: از خود اسکریننگ ےک رسے
، سواالت میں سوالوں کا جواب دیتا ہے کمشیی برانی صحت یک رہنمائی ےک مطابق

:شامل ہو سکیی ہیں 

ڈگری فارن ہائٹ ےس زائد رہا ہے یا آپ100کیا آپ ےک جسم کا درجۂ حرارت •
 ےک لیں ڈگری فارن ہائٹ ےس زائد جسم ےک درجۂ حرارت کا عالج کرنی 100نی 

؟24پچھےل  گھنیی میں بخار کم کرنی وایل دوا استعمال یک ہے
ر کیفیت ےس کیا آپ کو کوئی اییس نتی کھانیس ہے جےس آپ صحت یک دیگ•

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

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

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

ا سیلف اسکریننگ ک
نمونہ سوالنامہ

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )
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ی
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صحت عامہ ےک وسائل

 کار ےس
 
جائ

متعلق عام 
 
 
رہنماٹ

 ےک لئں ملیک وسائل
 
مزید رہنماٹ

CDC–COVID-19 بارہ کھولنی ےک لیں ےک جوائی یک تائید کرنی وایل رسگرمیاں اور پیشقدمیاں اور امریکہ کو دو
:  صدر کا منصوبہ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-
Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC– کاروبار اور جانی کار ےک لیں رہنمائی
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/businesses-employers.html

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

۔ جانچ ےک وسائلشہر شکاگو
ChicagoCovidTesting.com

ی : االئنس آف موشن پکچر اور ٹییل ویژن پروڈیورسز صحت اور حفاظت یک گائیڈ الئیی
https://www.filmla.com/wp-content/uploads/2020/06/IWLMSC-Task-

Force-White-Paper-6-1-20.pdf

ےک دوران محفوظ طریفی ےس کام کرنی واالCOVID-19برطانوی فلم کمیشن۔
http://britishfilmcommission.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/British-
Film-Commission-Working-Safely-During-COVID-19-in-Film-and-High-end-

TV-Drama-Production-01-06-20-V.1.0.pdf

-تجویز کردہ رہنمائی -

 وی 
ی
فلم اور ٹ

پروڈکشن یک 
 
 
رہنماٹ

؛ ان ےس کیس اس دستاویز میں فراہم کردہ کوئی بیھ لنکس ضف سہولت اور معلومائی مقاصد ےک لیں ہیں 
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 ےک جوابات ےک لیں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرئی ہے

ان ےس رابطہ کریں۔

داری اعالن دستتی

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

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
https://protect-us.mimecast.com/s/3E5xCmZEBlH4ZpVQTNjJP3
https://www.filmla.com/wp-content/uploads/2020/06/IWLMSC-Task-Force-White-Paper-6-1-20.pdf
http://britishfilmcommission.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/British-Film-Commission-Working-Safely-During-COVID-19-in-Film-and-High-end-TV-Drama-Production-01-06-20-V.1.0.pdf

