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۔  محفوظ رہیں
رہائشی عمارتیں 
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۔ رہائشی عمارتیں  محفوظ 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 
پذیری ےک لیں تعاون 

(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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۔ رہائشی عمارتیں  محفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

سماجی دوری یک مشق کریں

ی واےل دفیی ےک عملہ یک جگہوں میں کم از کم • فٹ ےک فاصےل 6انتظامیہ اور لیں
ی کو الگ کریں ےس ورک اسٹیشیی

، میل روم)عمویم جگہوں • ، زینی ، گلیارے، ایلیوییی مارت اور میں اور ع( الئی
ق کریںالنڈری روم میں داخل ہونی یا نکلیی ےک وقت سماجی دوری یک مش

-تجویز کردہ رہنمائی -

ون یک جگہوں پر • شامل نہیں جس میں نجی گھرانی )کیس عمویم اندرون اور بیں
وروی ہے ( ہیں  یفیات یا اییس طتی ک)ناک اور منہ پر فیس کورنگز پہننا ضی

 بحفاظت معذوریوں ےک حامل افراد ےک لیں استثناء ہو سکیی ہیں جو انہیں 
(  فیس کورنگ پہنیی ےس باز رکھتی ہیں 

ی اور مینٹیننس ےک عملہ کو مناسب پوشش فراہم کریں، ج• س میں مالزمیں
، مال غنیمت، حف اظتی چشےم، ماسک، فیس کورنگ، صفائی ےک لیں دستانی

حسب مناسبت شامل ہیں 

PPE ؛ آجروں پر عملہ کو تمام عمویم حصوں میں مطلوب ہ 
مناسب پوشش فراہم کرنا الزم ہ  

میں مکینوں ےک مجمع کو عمویم حصوں اور آسائش یک جگہوں
لوگوں تک محدود کریں 10زیادہ ےس زیادہ 

م گیم رو / آسائشات میں کانفرنس روم، ٹیننٹ الؤنج اور کلب ہاؤس •
شامل ہیں 

جہاں ممکن ہو وہاں عمویم جگہوں ےک لیں اپائنٹمنٹ ےک لحاظ ےس•
استعمال کریں

ش کو ترصف عمویم حصوں میں اندرون یک جگہوں یا رسگرمیوں ےک لیں گنجائ•
تک محدود کریں، سماجی دوری % 25یک پابندیوں ےک ساتھ زیادہ ےس زیادہ 

کو یقیتی بنائیں 

سماجی دوری

مجمع کا سائز

حفاظتی پوشش
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۔ رہائشی عمارتیں  محفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

بابت عملہ کو سینیٹائزر اور ٹشو فراہم کریں اور نئ  طریق کار یک
تربیت دیں

کو ( ھ دھونی ہات)عملہ اور مکینوں ےک لیں تنفیس اور ہاتھ ےک حفظان صحت •
فروغ دیں 

عمویم حصوں میں ہینڈ سینیٹائزر اور ٹشو فاہم کریں•
ی کو کام پر واپس آنی وقت • ےس متعلق صحت و سالمتی یکCOVID-19مالزمیں

تربیت مکمل کرنی کو یقیتی بنائیں 

-تجویز کردہ رہنمائی -

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

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

داخلہ تک 
 
 
رسان

-تجویز کردہ رہنمائی -

  واےل مقامات پر بیں  شخیص میل جول ک
 اور گھی 

 
و محدود رسان
کریں

وبارہ ایڈجسٹ کردہ اوقات اور ترصف یک حدود ےک ساتھ آسائشات کو د•
کھولیں 

اکز، کانفرنس کاروباری مر )مالقاتیوں کو آسائشات ےک استعمال ےس منع کریں •
ون یک جگہوں ےک لیں مخصوص تقاضی /روم، کلب روم (گیم روم، بیں

 ےک مراکز صحت اور تندرستی ےس متعلق رہنما خطوط ےک مطابق، تندرستی •
 ذائی تربیت ےک ل

ً
 فردا

ً
 یہ کہ فردا

ا
یں ہوتک رسائی بند کریں، اّل

ے پول، اسپا اور سوانا ےک حےص بند کر دیں• کوئی پول، اسیر
جیےس )ں پیکیجز اور غذا یک بال رابطہ ڈیلیوری ےک طرز عمل کو فروغ دی•

( سیلف رسوس پیکیج روم
ی لاگر دستیاب ہو تو، وہ اوقات پابند یا شیڈول کریں جب پیکیجز ک• و مکیں

ے کر جا سکیی ہیں 
، فلور مارکنگ اور• ختی استعمال یا عالمتی ت/ایلیوییی ےک ترصف کو بڑھائیں

ز، الئی اور دیگر عوایم حصو  ں میں مجمع کریں اور قابل عمل ہونی پر ایلیوییی
ریں، جیےس کا سائز کم کریں۔ مالقاتیوں ےک لیں اضافی اختیارات پر غور ک

ز کو اہل لوگوں یک طرح، زیادہ زد پذیر آبادی ےک لیں رسوس واےل ایلیوییی
، ےک تحت بیان ک" حفاظتی پوشش"دستیاب کرانا۔ جیسا کہ اوپر  یا گیا ہے

ز میں اور ایلیوی)اندرون یک کیس عمویم جگہوں  ی جیےس، ایلیوییی میں ( یی یک البیں
۔  فیس کورنگز الزیم طور پر پہنی جائیں

 ےک تح•
ی

 اور زندیک
ی

، آتش زدیک فظ ےس متعلق عمارت ےک زینی دستیاب کرائیں
ضوابط اور سیکیورئی ےک قابل اطالق مالحظات ےک مطابق

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

ی از خود اسکریننک• کرےک اسٹبلشمنٹ میں داخل ہونی ےس پہےل، مالزمیں
COVID-19 نامہ جیےس، سوال)یک عالمات نہیں ہونی کو یقیتی بنائیں–

(ضمیمہ دیکھیں 

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

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

 ےک سخت معیارات برقرار رکھیں 
 
صفان

کریںدفیی اور عمویم حےص ےک ٹچ پوائنٹس کو روزانہ کتی بار صاف•
، زینی • یک ریلنگ، ایلیوییی تمام اکیر ٹچ ہونی وایل سطحوں جیےس درواز ےک دسیی

، ایلی ی ، ریسپشن ڈیسک اور النڈی روم ےک آالت، بشمول البیں ی ز، النڈری بیی وییی
روم اور زینی کو صاف کریں

درون یونٹ مینٹیننس کو ہنگایم کام ےک آرڈر پر ترجیح دیں•

-تجویز کردہ رہنمائی -

نئ  طریق مکینوں اور عملہ ےک لئں رہنما خطوط اور آپریٹنگ ےک
کار آویزاں کریں

اور صحت ےک حفظان کو فروغ دینی ےک رہنما خطوطCDCسماجی دوری، •
ےک لیں مرئی رہنمائی آویزاں کریں 

المتی تختی تمام جگہوں میں پالیسیوں اور طریق کار یک وضاحت کرنی ہونی ع•
(ات پرخاص طور پر عمارت ےک دخول اور خروج ےک مقام)کا استعمال بڑھائیں 

 ےک معیارا
 
تصفان

 
 
 رہنمان

 
مرن

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
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۔ رہائشی عمارتیں  محفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

حاالت اور محدود میل جول کو فروغ دین  ےک لئں جائ  کار ےک
 بنائیں 

سیٹ اپ کو بہتی

؛ اپائنٹمنٹس• ی واےل دفاتر کو محدود اوقات ےک ساتھ کھولیں ترجیج ہیں لیں
کریں؛ ٹؤرز ورچوئل اور از خود رہنمائی واےل ٹؤر کو ایک اختیار ےک بطور فراہم•

ضف آسائشات، ماڈل اور خایل یونٹ تک محدود ہیں 
فٹ الگ انتظام کریں6ورک اسٹیشن کا /فرنیچر•
ی ےک بیچ شفاف پالسٹک یک رکاوٹیں استعمال ک• فٹ 6>اگر )ریں ورک اسٹیشیی

یا چیک ان ڈیسک پر، اگر دستیاب اور قابل عمل ہو( الگ ہو
ک جانی کار میں فرنیچر، ف• کسچرز اور زیادہ کثافت واےل ماحول بشمول مشیی

، غیں فعال کرنی ی ا اس میں جگہ بنانی بنیادی ڈھانچے واےل دیگر عناض کو ہٹانی
پر غور کریں

ی کریں جس ےس سماجی دو • ےک PPEری، منتقل ہو کر آنی ےک ایےس عمل متعیں
ےک ساتھ تقاضوں کو تعاون مےل؛ فی دن منتقل ہو کر آنی یک محدود تعداد 

ضف اپائنٹمنٹس ےک ذریعہ منتقل ہو کر آیا جانی 
پر عمل کریںےک رہنما خطوطCDCہوا یک روائی اور ہوا داری ےک لیں •

 کار
 
جائ

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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۔ رہائشی عمارتیں  محفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

حکمت عملیاں اور کام کرنی ےک لچک پذیر ماڈلز، بشمول گھر ےس کام کرنی یک•
دیںجزوی لیاقت واےل دفیی یک کثافتیں اختیار کرنی یک ترغیب

یام ہفتہ کو ا/درون دفیی جگہ کا ترصف کم کرنی ےک لیں مرحلہ وار ایام کار•
اختیار کرنی یک ترغیب دیں

نظام، درون عمارت عوایم بنیادی ڈھانچہ، بشمول تمام افقی نقل و حمل ےک•
وری مرصف کم کرنی یک  پالیسیوں عمویم جگہوں، اور ہنگایم زینوں کا غیں ضی

یک ترغیب دیں 
 ےس متعلقہ ضابطہ•

ی
اور ہنگایم زینوں کو استعمال میں النی ےس آتش زدیک

 
ی

ضابطہ ےک تقاضوں یک خالف ورزی نہیں ہویک

 جہاں مناسب ہو وہاں پر، کام کرن  ےک لچک پذیر ماڈلز ےک
 
 کاف

مواقع فراہم کریں

 رابطہ ختم کریں
ی
عمویم حصوں میں ذان

شیڈیولنگ مرحلہ وار /جانی کار میں عملہ کاری کا حجم کم کرنی اور لچک پذیر•
فک یک راؤٹنگ، اور ےک ذریےع عملہ کاری یک اوورلیپنگ، درون دفیی مالزم ےک ٹری

طبیع نگہبائی ےک بنیادی ڈھانچے پر غور کریں
ول )ریں ڈاک اور پیکیج یک تقسیم ےک لیں انسائی رابطہ کم ےس کم ک• جبکہ کنیی

ر اگر دستیاب ، او (تحویل ےک طرز عمل ےک اثرات کو محدود کریں/ےک سلسےل
ی کو مناسب  فراہم کریںPPEہو تو، ڈاک نمٹانی واےل مالزمیں

لچک پذیر ماڈلز

عمل کا سکڑاؤ
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۔ رہائشی عمارتیں  محفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

و فروغ عملہ ےک ذریےع عوایم نقل و حمل ےک محدود استعمال ک
دیں

-تجویز کردہ رہنمائی -

، جس میں پبلک ماس ٹرانزٹ سسٹمز ےک ذریےع محتاط سفر کو فروغ دیں•
ی سماجی   دوری کو عوایم طور پر قابل رسائی ہوائی اڈے اور ٹرین اسٹیشن، نیں

شامل ہیں PPEپوری طرح ےس اختیار کرنا اور مطلوبہ 
کہ سفر کو ایک یہ مینیجمنٹ کمپتی یک عمارتوں ےک بیچ اہلکار ےک مشیی •

محدود کریں

سفر ےس متعلق 
رہنما خطوط
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۔ رہائشی عمارتیں  محفوظ 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
، : نوٹ)رپورٹ کرنی کا تقاضا کیا جاتا ہے  CDPHCOVID-19مکینوں ےک لیں

(رہنمائی کتی فیمیل وایل رہائیسی عمارتوں ےک لیں رہنمائی یک 
•CDPHار میں وبا یک دیگر تمام ےط شدہ رہنما خطوط پر عمل کریں اور جانی 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
https://assets.noviams.com/novi-file-uploads/caa/Coronavirus/COVID-19_Guidance_for_Residential_Buildings_CDPH.pdf
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۔ رہائشی عمارتیں  محفوظ رہیں
ضمیمہ

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-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
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 رسی
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 نی 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



12

۔ رہائشی عمارتیں  محفوظ رہیں
صحت عامہ ےک وسائل

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

نیشنل  نیشنلBOMA–بلڈنگ آنرز اینڈ مینیجرز ایسویس ایشن انت  : کا کورونا وائرس کا وسائیل مرکزانیی
https://www.boma.org/coronavirus

ز  ز ےک لیں ایک گائیڈ: کورونا وائرس–نیشنل ایسویس ایشن آف ریالت  : ریالیی
https://www.nar.realtor/coronavirus-a-guide-for-realtors

JLL– غیں منقولہ امالک ےک لیںCOVID 19ےس متعلق وسائل  :
https://www.us.jll.com/en/coronavirus-resources

وسائلےس متعلقCOVID 19–نیشنل اپارٹمنٹ ایسویس ایشن 
https://www.naahq.org/coronavirus-guidance

-تجویز کردہ رہنمائی -

ق عمارت ےس متعل
 
 
رہنمان

؛ 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۔

 کار ےس م
 
تعلقجائ

 
 
عام رہنمان

داری اعالن دستتی

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

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

CDC– کاروبار اور جانی کار ےک لیں رہنمائیhttps://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

 ےک لئں ملیک وسائل
 
مزید رہنمان

https://www.boma.org/coronavirus
https://www.nar.realtor/coronavirus-a-guide-for-realtors
https://www.us.jll.com/en/coronavirus-resources
https://www.naahq.org/coronavirus-guidance
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

