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۔ عبادت � جگہںی  محفوظ ر�ںی
؟ اس گائ�ڈ مںی ک�ا ��

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

سما�� دوری

مجمع کا سائز

عمل آوری � متعلق سکڑاؤ محفوظ جگہںی اور حاالت صحت مندانہ م�ل جول
اور نگراین 

:احت�اط � دو�ارە کھول�ن پر شکا�و درج ذ�ل کا طالب �� 

ی دو�� افراد � سما�� دور 
پر تحد�دات

افراد � مجمع پر تحد�دات

حفاظیت پوشش

وشش کا افراد � ذر�� حفاظیت پ
استعمال

حفظان صحت � تقا�ن 

ل حفظان صحت � متعلق م�
جول کو �قیین بنانا 

)جی�، ہاتھ دھونا(

لچک پذیر ماڈلزداخلہ تک رسایئ 

عمل آوری � متعلق سکڑاؤصفایئ � مع�ارات

مریئ ر�نمایئ 
سفر � متعلق ر�نما 

خطوط

ڻ��ک کرنا/ جانچ کرنا کار � حاالت جا�ئ 

� جگہ تک رسائئ حاصل کر�ن 
نکا� � حالت/ل�ی داخلہ

ل�ی جگہ � جراث�م ر�ائئ �
اخت�ار کردە اقدامات

ن جگہ مںی پوسٹ کردە حفظا
صحت � وسائل اور ر�نمائئ 

ە � پ�دل ڻ��فک، ہوا داری، وغ�ی
قدر پ�مائئ 

ھ ب�ماری � چھیٹ � سات
ممکن ہو�ن (لچک، ر�موٹ کام 

)پر

عمل آوری � متعلق لچک 
�، جی(پذیری � ل�ی تعاون 
)متعدد شفٹس

نقل و مقامات � بیچ لوگوں �
حرکت پر پابندی

� جانچ کر�ن اور ڻ��ک کر�ن 
سہولت رسائن 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -
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۔ عبادت � جگہںی  محفوظ ر�ںی
عکا� کر�ن وا� مثال

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

؟ ن مختلف ہو سکیت �� ک�ا چ�ی

جب تک فاصلوں پر عمل ک�ا جا ر�ا �� 1
� 50تب تک ہو سکتا �� کہ کمر� 

ز�ادە نہ ہوں

 ل�ی چ�ک پوائنٹ پر ہجوم � بچ�ن �2
اوقات اندر داخل ہو�ن اور باہر نکل�ن �

کو مناسب انداز � ترت�ب دیں

ن بار بار سہول�ات کو نا�ارە بنا 3 دی�ت ہںی مالزمںی

ن تمام سہول�ات مںی جراث�م ک�ث وا�4 اسڻ�ش�ن
دست�اب ہںی 

فٹ کا فاصلہ6فاص� کو فروغ دی�ن � ل�ی 
رکھ کر بیڻھنا

6

ن تمام افراد کو چہرە ڈھانپ�ن وا� ک وئئ چ�ی
وری ��  پہننا �ن

5

ما�� جو حفظان صحت، سمریئ عالمیت تخیت 
ە � سلس� مںی تPPEدوری، مناسب مام وغ�ی

سہولتوں مںی آو�زاں � گیئ ہو

7

2
4

3
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۔ عبادت � جگہںی  محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

سما�� دوری

فٹ کو �قیین بنائںی 6 افراد � درم�ان 

ن � عالوە، ہم�شہ • فٹ سما�� دوری � اصول پر 6ا�ک � گھرا�ن � ارا�ںی
عمل ک��ں

؛ بچوں کو ہر وقت• ن ا�ک ساتھ بیڻھںی ا�ک � گھرا�ن � ارا�ںی
��رستوں � ساتھ ر�نا چاہ�ئ /والدین

فٹ کا فاصلہ رکھںی 6�ششتوں � درم�ان •
فٹ فاص� � ل�ئ 6وە عال�ت جہاں لوگ قطار لگا�ت ہںی انہںی واضح طور پر •

)جی�، داخ� � راس�ت (�شان زد کر دینا چاہ�ئ 
ں � فٹ � سما�� دوری ممکن نہںی �� و�اں ناقابل نفوذ رکاوڻو 6جہاں •

)جی�، داخ� � راس�ت (حوصلہ افزائئ ک��ں 
 ل�ئ وقف عم� کو تمام خدمات �ا مجالس � ل�ئ سما�� دوری نافذ کر�ن �•

کاء � ل�ئ ا�ک ع�ث 10ہر (ک��ں  )ک��ںعم� � رکن � سفارش/�ث
کوئئ مصافحہ اور معانقہ نہںی •

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

، اور %25کمر�  افراد � ز�ادە 50گنجا�ش تک محدود ہںی
نہںی آ سک�ت 

ورت �� • اس � �ن
، جی�(� ز�ادە � گنجا�ش نہںی �� %25ک� ب� کمر� مںی –

، �ا)ا�ک بڑ� حرم مںی 
، جو ب� کم ہو50�ن کمرە – � ز�ادە افراد نہںی

رە گنجا�ش ا�ر عبادت گاە � اندر متعدد منسل� کمر� موجود ہںی تو، ہر کم•
وط ��  � حد � م�ث

و ک) اور ا�ر ممکن ہو تو، مختلف داخ� اور باہر � راستوں(اجتماعات •
اختتام � مختلف مناسب اوقات � ساتھ ترت�ب دیں /آغاز

ہ�ی � ز�ادە افراد � ک� ب� پروگرام کا اشتہار نہںی ہونا چا50•

اجتماع � 
ا�ن سائز � تق
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۔ عبادت � جگہںی  محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

اجتماع � 
ا�ن سائز � تق

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

افراد � ز�ادە نہ ہوں تب تک ا�ک 50جب تک اس ط�ح � اجتماعات •
فٹ 6افراد � ا�ک � ز�ادە اجتماعات، کم از کم 10� بڑ� کمر� مںی 

۔ دور ر�ںی
، چھو�ٹ اجتما� خط�� (مختلف واقعات • � ل�ئ مختلف )جی� دعا � حل�ت

اختتام � اوقات � ساتھ انفرادی اجتماعات/آغاز

متبادل مثال � طور پر، اجتماع � سائز کو محدود کر�ن �
ط��قوں پر غور ک��ں؛

جہاں تک ممکن ہو افراد کو مسلسل وعظ و نص�حت کر�ت 
، اور لوگوں � ساتھ سما�� حدود کو پار نہ ک��ں ر�ںی

ررە اوقات مںی گرو�وں � درم�ان خطرات کو محدود کر�ن � ل�ئ ہر ہف�ت مق•
ک��ںمالقات کر�ن وا� افراد � مستقل گرو�وں � حوصلہ افزائئ 

 ہونا متعدد عبادت گاہوں مںی سما�� حدود � بغ�ی کوئئ پروگرام نہںی •
چاہ�ی 

زائئ ک��ں جہاں ممکن ہو، عل�حدە کمروں مںی افراد � گرو�وں � حوصلہ اف•
، عل�حد50جی�، ا�ک � کمر� مںی ( ە بند � ا�ک بڑ� اجتماع � بجا�ئ

)گرو�س5عبادت کر�ن والوں � 10کمر� مںی 

حفاظیت 
وئن اور اندروئن عام جگہ پر، •پوشا� سال � ز�ادە عمر � تمام افراد 2ک� ب� ب�ی

وری ��  ا اعذار وا� فراد ا�� طی� حاالت �(� ل�ئ نا� اور منہ کو ڈھانکنا �ن
ہر� کو ڈھانکنا نقصان � ل�ئ مستثن�ات پ�ش ک�ی جا سک�ت ہںی جن � ل�ی چ

)دە ہو
ر�ن وا� طی� وج��ات نہ ہو�ن � باوجود چہر� کو ڈھانک�ن � انکار ک•

ماسک شخص کو داخ� � روک دیں؛ دست�اب ہو�ن پر، داخلہ � وقت
فراہم ک�ی جا سک�ت ہںی 

وری ��  سب� � ل�ئ چہر� کو ڈھانکنا �ن
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۔ عبادت � جگہںی  محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

حفظان 
صحت � 

تقا�ن 

ینیڻائزر نکل�ن � مقامات پر ہینڈ س/جہاں ب� ممکن ہو، داخلہ
کہ اش�اء نہںی ہوین  چاہئںی فراہم ک��ں؛ کویئ مش�ت

��ں۔ ا�ر عمارت � داخ� راس�ت پر کم از کم صفائئ کا اسڻ�شن فراہم ک•
ائئ بنائںی دست�اب ہو تو، سہول�ات مںی اسڻ�شنوں کو آسائن � قابل رس

ن (رضا�اروں /تمام عملوں• پال�سیوں اور کو صفائئ � نیئ ) جی�، ر�نما، ڈ�ک�ن
ط��قہ کار پر کھل�ن � پہ� ت���ت دیں

عم� اور عام لوگوں کو آپ��ٹنگ � ن�ئ ط���ت بتائںی •

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

کہ اش�اء  ںکو منع ک��) جی� کھانا، پینا، لباس(مش�ت

کہ خوردئن اش�اء • و�ات(ک� ب� ط�ح � مش�ت ال کوئئ مث) (�شمول م�ث
ن  کہ کمیونںی  پ) مش�ت

گ
ن �ا اور کوئئ خود � لی�ن واال کھانا پ�ش� �ک کردە کمیونںی

ە � تقس�م � اجازت ��  شع�ی
کہ کھانا نہںی • کوئئ سما�� عشائیہ �ا مش�ت
�وں �ا د�گر کھا�ن �•  تقس�م ہوئت �� عبادت � مقامات جہاں کھا�ن � پین�ٹ

و�اں کا کام جاری رکھ سک�ت ہںی 
کہ، �ا اجتما� اش�اء • ن جو ا�ک �عین کوئئ ب�(دو�ارە قابل استعمال، مش�ت  چ�ی

� اجازت نہںی ) � ز�ادە افراد � ذر�عہ منتقل �ا چھو�ن � صورت مںی نک�
ا� کر�ن � اجازت نہںی ��  ؛ مائ�کروفون کا اش�ت ��

مناجات �ا جہاں ب� ممکن ہو، کاغذ � عالوە د�گر فارمیٹس مںی پروگرامز،•
ن اور نماز � کتابںی  کردە، اپ�ن ہاتھوں جی�، ک� دیوار پر پ�ش(بھجن، بلیںٹ

فراہم ک��ں) � چل�ن وا� آالت � د�کھ�ن � ل�ئ آن الئن پ�ش کردە
ا�ت � ڻر� اور ڻوک��وں کو ختم کر�ن � ل�ئ • کہ �ث ک� ب� ما� مش�ت

� ط��قوں پر اعانت � مجمو� مںی ترم�م ک��ں؛ بذات خود م� بغ�ی راب�
ا�ت � حوصلہ اف انک ذرائع � �ث زائئ ک��ںغور ک��ں، اور ڈا� �ا ال�ک�ٹ
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۔ عبادت � جگہںی  محفوظ ر�ںی
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

داخ� � وقت صحت � جانچ کا مطالبہ ک��ں

�ن اور گھر چھوڑ�ن � پہ� تمام افراد کو عالمات کو از خود شناخت کر•
ئت �� عالمات موجود ہو�ن � صورت مںی گھر پر ر��ن � ترغ�ب دی جا

ن از خود اسک��ن • ، سوالنامہ جی�(ادار� � اندر داخل ہو�ن � پہ�، مالزمںی
� کوئئ عالمت COVID-19تا�ہ یہ �قیین ہو س� کہ ) ضم�مہ د�کھںی -

نہںی �� 
� عمارت مںی داخل ہو�ن وا� سب لوگوں � ل�ی صحت � چ�ک اپ•

، جس مںی عالمات اور ورت �� یت �ا درجہ حرارت � جانچ پڑتال ہو سک/�ن
؛ وە افراد جن مںی ب�ماری � عالمت ظاہر ہوئت ہںی �ا  ڈ�ری فارن 100��

جازت نہںی �� ہائ�ٹ �ا اس � او�ر کا بخار ہوتا �� انہںی احا� مںی جا�ن � ا

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

 دوری کو باہر نکل�ن � جگہ � نگراین ک��ں اور سماجیی /داخلہ
�قیین بنائںی 

 مقامات � باہر نکل�ن �/کو درست کر�ن � ل�ئ داخلہ� روائن ڻ��فک  •
نگرائن ک��ں

، باہر نکل�ن � دوران جہاں ب� ممکن ہو دروازوں کو کھ/داخل ہو�ن • ال رکھںی
ورت � مطابق درواز� کھولںی اور ق��ب رکھںی  �ا �ن

وئن سکیورئٹ � حوصلہ افزائئ ک��ں تا�ہ لوگوں کو  داخ• لہ � مقامات پر ب�ی
راستہ دکھا�ا جا س� اور راب� کو کم � کم کر سکںی 

ٹ بھاڑ � بچ�ن � ل�ی فورا• �ششتوں پر چ� جا�ت ہںی داخلہ � بعد، افراد بھ�ی
اخل فٹ � دوری ممکن نہںی ہو تو اضا�ن لوگوں کو د6ا�ر جگہ بھر جا�ئ �ا •

ہو�ن � منع ک��ں
ادی اجتماعات کو سما�� دوری کو �قیین بنا�ن � ل�ئ منظم ط���ت � انفر •

د کر�ن پر غور ک��ں  مس�ت

اداروں تک رسایئ 
حاصل ک��ں
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۔ عبادت � جگہںی  محفوظ ر�ںی
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

اداروں تک رسایئ 
حاصل ک��ں

ار ک��ںکمزور آبادی � ل�ی خصو� احت�ا� تداب�ی اخت�

مںی داخ� پر ) +60جی� بن�ادی طی� حاالت، (ک� ب� کمزور آبادی •
پابندی لگائںی جب تک کہ خطرە نما�اں طور پر کم نہ ہو جا�ئ 

ھا دیں کہ جب کمزور آبادی عبادت گاە مںی وا�س آ جائت �� تو، انہںی یہ سمج•
ن � پہ� داخل ہو جائںی اور ان سب� � نک ل�ن � بعد دو�� تمام ارا�ںی

باہر نکلںی 
 راس�ت ا�ر ممکن ہو تو، کمزور آبادی کو الگ � داخ� راس�ت اور باہر �•

ساتھ فراہم ک��ں
�م پر غور ک��ںکمزور آبادیوں � ل�ئ وقف عبادت گاە � ا�ک ح� � تقس•
وں � ذر�عہ فرا• ہم کردە امداد ا�ر دست�اب ہو تو، معاون چ�چ � عم� �ا مم��

وصلہ افزائئ ک��ں� ساتھ کمزور آبادی � ل�ی ر�ڈیو اور ڈ�جیڻل س�شن � ح

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (
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۔ عبادت � جگہںی  محفوظ ر�ںی
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

مریئ 
ر�نمایئ 

ک� ب� خار�� راستوں اور ز�ادە ڻ��فک �/ک� ب� داخ�
عام مقام پر عالمیت تخیت فراہم ک��ں

، اور ب• ، چہر� کو ڈھانک�ن ، ہاتھ دھو�ن غ�ی رابطہ سما�� دوری کو فروغ دی�ن
ںوا� �سل�مات � استعمال � ل�ئ ب�ی ر�نمائئ شائع ک��

ں� ل�ئ ب�ی ر�نمائئ فراہم ک��� روائن براە راست ڻ��فک  •
میت تخیت اپ�ن خطرە پر داخ� � قانوئن ز�ان سم�ت داخ� راستوں پر عال •

شائع ک��ں

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

صفایئ �
مع�ارات

 ل�ی روزانہ دو بار صاف ک��ں، اور ز�ادە ڻ��فک وا� عالقوں �
ت � صاف ک��ں ک��

من�� ہ کا دن اور رات � دوران پوری عبادت گاە کو صاف ک��ں، �شمول خطب•
ن  اور قالںی

او�ر � ح�، جی� دروازوں � ہینڈلز، کاؤن�ٹ �(ز�ادە رابطوں � سطحوں •
، الئٹ � سوئچز، مائ�کروفونز ک � عالقوں اور ز�ادە ڻ��ف) عوا� آرام گاہںی

صفائئ پر توجہ مرکوز کر�ت ہو�ئ عوا� عالقوں مںی ) جی� باتھ رومز(
ستھرائئ مںی اضافہ ک��ں

وں اور چبوتروں کو صاف ک• اور (��ں ہر خدمت � اختتام پر خطبہ � من��
)ہر استعمال � درم�ان ڻیبل � او�ری سطحںی 

ن اس ک� ب� عبادت گاە � متعدد خدمات � ساتھ اجتماعات �• مابںی
سہولت کو اچ� ط�ح صاف ک��ں

کہ آالت • � ) ورڈ، ڈرمجی� � ب(مائ�کروفونز اور ک� ب� دو�� مش�ت
صفائئ ہر عبادت � خدمت � پہ� اور بعد مںی ک��ں
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۔ عبادت � جگہںی  محفوظ ر�ںی
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

جا�ئ کار

انتظام کو بہ�ت بنائںی سما�� دوری کو �قیین بنا�ن � ل�ئ بیڻھ�ن �

مقررە (دیں فٹ دوری � اجازت دی�ن � ل�ئ �ششتوں کو دو�ارە ترت�ب6•
)بیڻھ�ن � جگہوں پر قطاروں کو روکنا ب� شامل ہو سکتا �� 

ورت ہوئت فٹ دوری کو ب�ان کر�ن � ل�ئ �شست پر ب�ی �شانات �6•  �ن
، ا� ط�ح ہر قطار مںی ز�ادە � ز�ادە افراد � ز�ادە � ز�ادە ت عداد � ��

�شاند� کر�ن � ل�ئ عالمیت تخت�اں
ٹ بھاڑ وا� جگہوں • ، ان کو غ�ی فعال مںی فرن�چر کو ہڻا�ن ) جی� الئ� (ز�ادە بھ�ی

، �ا فاصلہ قائم کر�ن پر غور ک��ں؛ ا�ر ممکن نہںی تو، ف رن�چر کو ہر کر�ن
استعمال � درم�ان صاف ک��ں

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

ن راب� کو کم � کم کر�ن � ل�ئ  کہ جگہوں اور افراد � مابںی  مش�ت
�گرمیوں � پ�شکشوں مںی ترم�م ک��ں

عبادت (یںاجتماعات � وقت � دوران نگہداشت اطفال کا پروگرام بند کر د•
)ہںی �� گاە � منسل� کمیونیٹ � مرکز مںی یومیہ نگہداشت شامل ن

عام عالقوں کو بند ک��ں جہاں سما�� دوری برقرار نہںی رە سکیت �� •
؛ ہوا � جہاں ب� ممکن ہو، منسل� جگہوں � و�نڻ�ل�شن کو فروغ دیں•

ور ک��ںبہاؤ � اجازت دی�ن � ل�ئ کھڑک�اں اور درواز� کھول�ن پر غ

 ل�ئ سما�� دوری اور صحت مندانہ تعامل کو �قیین بنا�ن �
گنگنا�ن �ا کارکردگیوں کو ا�ڈجسٹ ک��ں

فٹ کا فاصلہ برقرار 10ا�� سنگل گلوکاروں �ا جوڑ�وں کو اجازت دیں جو •
؛  � ز�ادە افراد نہںی ہو�ن چاہئںی 2رکھ سکںی

ذرائع ابالغ � ذر�عہ ورچوئل گلوکاری � حوصلہ افزائئ ک��ں•
ورت ہوئت " تع���ن ڻ�موں"• ، سوا�ئ گا�ن � � ل�ئ چہر� کو ڈھانک�ن � �ن ��

)جب مناسب طور پر دوری کا دھ�ان رکھا جا�ئ (
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۔ عبادت گاہںی  محفوظ ر�ںی
ن اور نگرائن  آپ��ش�ن

لچک پذیر 
ماڈلز

 جہاں ممکن ہو ذایت طور پر بات چ�ت کو محدود ک��ں

لہ � عم/ جی�، آن الئن ت���ت (بذات خود م�ل جول کم � کم ک��ں •
)ورچوئل میٹنگ کا استعمال کر�ن پر غور ک��ں

جی�، (جہاں ممکن ہو، آن الئن خدمات � پ�شکش جاری رکھںی •
Facebook Live, Zoomکانفر�س کالز ،(

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

ر �ا جی� آؤٹ ڈو (متبادل قسم � خدمات � تج��ز ک��ں 
)  ڈرائیو ان

؛ مناسب سما�� دوری کو �قیین • بنا�ن جہاں ممکن ہو، خدمات کو باہر رکھںی
ن  کت کا تعںی  ک��ں� ل�ئ درکار جگہ � بن�اد پر ز�ادە � ز�ادە �ث

–وں کا اجتماع کھڑی کاروں، ڻرکوں، �ا د�گر منسل� موڻر گاڑ�وں � اندر لوگ•
ا اس اجتماع ک–اجتماع مںی ا�ک ڈرائیو � طور پر منظم �� /جو خدمت

ائط کو پورا نہ ک�ا جا�ئ   لہذا انعقاد نہںی ہوگا جب تک کہ مندرجہ ذ�ل �ث
وری ��  ا ہونا �ن :  مندرجہ باال اصولوں پر عمل پ�ی

م � ک� ب� قس(وە تمام لوگ ہر وقت گاڑی � اندر � ر��ت ہںی ) 1(
وئن �شست �شمول پک اپ ڻرک � پ�چھ� نہںی ہوئن چاہ�ی  )ب�ی

، اورپارک کردە ہر ا�ک کار � درم�ان ا�ک کار پارک کر�ن � جگ) 2( ہ ر�یت ��
وں کا تبادلہ نہںی ہونا چاہ�ی ) 3( ن کاء � درم�ان چ�ی ر�نماؤں اور �ث

ؤعمل کا سکڑا

عملہ � ل�ی کام کا لچکدار ماڈل ت�ار ک��ں

ن جو گھر � کام کر سک�ت •  ہںی وە کام جاری اس بات کو �قیین بنائںی کہ مالزمںی
رکھںی 

اس بات کو �قیین بنائںی کہ جو عملہ ب�مار �� وە گھر مںی ر�� •
مالزم � شفڻوں � اوورل�پ کو کم � کم ک��ں•
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۔ عبادت گاہںی  محفوظ ر�ںی
ن اور نگرائن  آپ��ش�ن

سفر � 
متعلق ر�نما 

خطوط

عم� � ذر�عہ سفر محدود ک��ں

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

/جانچ کرنا
ڻ��ک کرنا

CDCاور CDPHجانچ کر�ن اور پتہ لگا�ن � پروڻوکول � مدنظر 
� ر�نمایئ پر عمل ک��ں 

پہ� تمام � زد مںی آتا � �� تو انہںی کام پر وا�� �COVID-19ا�ر مالزم •
CDC �� وری � ر�نما خطوط پر عمل کرنا �ن

ن �COVID-19جانچ � ذر�� • مثبت � بطور شناخت شدە تمام مالزمںی
وری �� CDCصفائئ اور جراث�م ر�ائئ  � ر�نما خطوط � مطابق ہونا �ن

��ی� رابطہ ر�ا �� جس ک� مالزم کا ب� ا�� سات� کارکن �ا د�گر فرد � ق•
� ر�نما خطوط � CDC� شناخت ہوئئ �� ا� COVID-19جس مںی 

ن کرنا چاہ�ی  مطابق از خود کورنڻںی
دنوں � مدت � اندر ادار� � وا�ستہ14ا�ر ک� عبادت � جگہ مںی •

ن 2ک� شخص کو امکائن طور پر  �ا زائد ک��ن کا علم ہو جاتا �� تو مالزمںی
 �CDPH �� کو ان ک��ن � ر�ورٹ کر�ن کا مطالبہ ک�ا جاتا

•CDPHار مںی و�ا � د�گر تمام � شدە ر�نما خطوط پر عمل ک��ں اور جا�ئ ک
� سفارشات � تعم�ل ک��ںCDPH� جواب مںی 

، کم از کم • دنوں تک 60عبادت گاە مںی داخل ہو�ن وا� تمام افراد � ل�ی
ی کا ال� رکھںی  حا�ن

ن کو متعدد مقامات � ساتھ عبادت گاہوں � درم�ان سفر • کو کم � مالزمںی
کم ک��ں
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۔ عبادت گاہںی  محفوظ ر�ںی
ضم�مہ

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

ف��نگ 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

منص��ہ تہ �ا ا�ک سنگل گھرا�ن � باہر افراد کا ا�ک گروپ جو ا�ک �� ساخ:مجمع
ٹ � پروگرام کا حصہ �� اور دس منٹ � ز�ادە تک ا�ک دو�� � چھ فبند 

فاص� � اندر بات چ�ت کر ر�ا �� 

کا سبب بن�ن COVID-19س�کنڈ تک صابن اور پائن � �ا 20کم از کم : ہاتھ دھونا
 فرد کا ہاتھوں کو وا� وائرس کو ختم کر�ن �قابل جراث�م ر�ا کا استعمال کر� ک�

خوب اچ� ط�ح دھو�ن کا عمل 

مائن جگہ۔افراد، �ا افراد � گروپ � بیچ کم از کم چھ فٹ � جس: سما�� دوری

PPE : نعت اور ؛ ص)جی�، ف�س کورنگز، چش�، ف�س ش�لڈ(ذائت حفاظیت آالت
مخصوص حاالت � بن�اد پر تقا�ن مختلف ہںی 

وع مںی ا�ک پروڻوکول جس � ذر�� کوئئ مالزم شفٹ: از خود اسک��ننگ � �ث
، سواالت مںی سوالوں کا جواب دیتا �� کمش�ن برا�ئ صحت � ر�نمائئ � مطابق

:شامل ہو سک�ت ہںی 

ڈ�ری فارن ہائٹ � زائد ر�ا �� �ا آپ100ک�ا آپ � جسم کا درجۀ حرارت •
 � ل�ی ڈ�ری فارن ہائٹ � زائد جسم � درجۀ حرارت کا عالج کر�ن 100�ن 

؟24پچھ�  گھن�ٹ مںی بخار کم کر�ن وا� دوا استعمال � ��
ر ک�ف�ت � ک�ا آپ کو کوئئ ا�� نیئ کھا�� �� ج� آپ صحت � د�گ•

؟ منسوب نہںی کر سک�ت ہںی
 آپ صحت � ک�ا آپ کو کوئئ ا�� نیئ �ا خراب ہوئت گ� � خراش �� ج�•

؟ د�گر ک�ف�ت � منسوب نہںی کر سک�ت ہںی
حت � د�گر ک�ا آپ کو کوئئ ا�� نیئ سا�س لی�ن مںی دقت �� ج� آپ ص•

؟ ک�ف�ت � منسوب نہںی کر سک�ت ہںی
؟ ک�ا آپ مںی حالیہ دنوں مںی بو �ا ذائ�ت کا مکمل فقدان پ�دا ہوا �� •

ا س�لف اسک��ننگ ک
نمونہ سوالنامہ
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۔ عبادت گاہںی  محفوظ ر�ںی
صحت عامہ � وسائل

جا�ئ کار �
متعلق عام 
ر�نمایئ 

م��د ر�نمایئ � ل�ی مل� وسائل

CDC–COVID-19 ارە کھول�ن � ل�ی � جوائ� � تائ�د کر�ن وا� �گرم�اں اور پ�شقدم�اں اور ام��کہ کو دو�
:صدر کا منص��ہ

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

CDC– کارو�ار اور جا�ئ کار � ل�ی ر�نمائئ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHAجا�ئ کار کوCOVID-19 ل�ی ت�ار کر�ن � متعلق ر�نمائئ �:
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

CDC– کمیونیٹ اور عق�دە پر مبین تنظ�مںی:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/organizations/index.html

CDC– عقائد وا� کمیونٹیوں � ل�ئ عبوری ر�نمائئ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-

based.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcorona
virus%2F2019-ncov%2Fphp%2Ffaith-based.html

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

عبادت گاہوں �
ہدا�ت

؛ ان � ک� اس دستاو�ز مںی فراہم کردە کوئئ ب� لنکس �ف سہولت اور معلومائت مقاصد � ل�ی ہںی 
تائ�د �ا منظوری الزم پروڈ�ٹ، خدمات �ا کار�ور�شن �ا تنظ�م �ا فرد � آراء � سیٹ آف شکا�و � جانب �

، قانوئن جواز �ا مشموالت � �ا ماب
گ

۔ سیٹ آف شکا�و خار�� سائٹ � درست� عد � لنکس � نہںی آئت ��
۔ خار�� سائٹس � مشموالت � سلس� مںی سوالوں � جوابات � ل�ی کوئئ ذمہ داری قبول نہںی کرئت ��

ان � رابطہ ک��ں۔

داری اعالن دست��

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)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/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html
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