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۔ محفوظ ر�ںی
ر�ٹ�ل
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-تج��ز کردە ر�نمائئ -

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

سما�� دوری

مجمع کا سائز
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ی دو�� افراد � سما�� دور 
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افراد � مجمع پر تحد�دات
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ل حفظان صحت � متعلق م�
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)جی�، ہاتھ دھونا(

لچک پذیر ماڈلزداخلہ تک رسایئ 
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۔  ر�ٹ�لمحفوظ ر�ںی
؟اس   گائ�ڈ مںی ک�ا ��
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۔ ر�ٹ�ل محفوظ ر�ںی
عکا� کر�ن وا� مثال

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

؟ ن مختلف ہو سکیت �� ک�ا چ�ی

4

گاہکوں کو اسڻور مںی ر��ت ہو�ئ 
برقرار رکھین �� جسماین دوری

ن اور خ��داروں � بیچ عل�  مالزمںی
گ

حد�
فوذ رکاوڻںی ناقابل نبرقرار رکھ�ن � ل�ی 

استعمال � جا سکیت ہںی 

ت � اسڻور �  ن ک�� اث�م ر�ایئ جر مالزمںی
ک��ں

استعمال سینیڻائ��شن وا� پروڈ�ٹس
 � حد تک دست

گ
�اب ر�ںی � ل�ی آماد�

 گاہکوں کو 
گ

ا استعمال کبال رابطہ ادائ��
کر�ن � ترغ�ب دی جائت �� 

�س فگاہکوں اور مالزموں � ہمہ وقت 
تا �� پہن�ن کا تقاضا ک�ا جاکورنگز

رکھ�ن کو گاہکوں � ل�ی سما�� دوری برقرار 
رکھا جا�ئ فٹ کا اشار�ہ 6�قیین بنا�ن � ل�ی 
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۔ ر�ٹ�ل محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

ن وا� بند مقامات � بیچ  �قیین بنائںی 6< افراد اور گھںٹ

ن قطار مںی �ا مجمع• مںی ہوں ک� ب� ا�� ح� مںی جہاں مہمان �ا مالزمںی
ر جی�، فلو (فٹ وا� مارکرز 6و�اں مناسب سما�� دوری �قیین بنا�ن � ل�ی 

نگ ب�کری، کسڻمر �وس، فڻ/ڈ��جی� چ�ک آؤٹ،(فراہم ک��ں ) مارکنگز
)رومز � ق��ب

ج� چ�ک(فٹ � سما�� دوری ممکن نہ ہو 6ا�ر قابل عمل ہو تو، جہاں •
ز ناقابل نفوذ رکاوڻںی فراہم ک��ںو�اں) آؤٹ کاؤن�ٹ

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

گنجا�ش � سما�� دوری �قیین بنا�ن � ل�ی مجمع محدود ک��ں؛
بندشوں تک جگہںی محدود ر�ںی 

تک، % 50تک، الز� ر�ٹ�ل � ل�ی % 25گنجا�ش کو غ�ی الز� ر�ٹ�ل � ل�ی •
� ل�ی محدود ک��ں) �شمول عملہ(تمام اندروئن جگہوں 

ن وا� مقامات • �ا، میٹنگ رومز، فڻنگ(گھںٹ ن ) رومزجی�، کی�ن ڻ�ی مںی مالزمںی
محدود ک��ں، جبکہافراد تک10ز�ادە � ز�ادە اور گاہکوں � مجمع کو 

فٹ � دوری �قیین بنائںی 6

سما�� دوری

مجمع کا سائز
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۔ ر�ٹ�ل محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

، جی�(گاہکوں � استعمال � ل�ی سینیڻائزنگ وا� پروڈ�ٹس • صابن اور پائن
فراہم ک��ں) ہینڈ سینیڻائزر

ن کو دو�ارە قابل استعمال خ��داری � تھ�لوں• کو ہاتھ لگا�ن اسڻور � مالزمںی
۔  � روکںی

ن کو سینیڻائزنگ وا� پروڈ�ٹس • ) ، ہینڈ سینیڻائزرصابن اور پائن جی�(مالزمںی
�گر اور �ن شفٹ حفظان صحت کا ا�ک وقفہ فراہم ک��ں؛ وقفہ ک� د

ک�ا جا ڈولش�شفٹ � دوران /منظور شدە وق�ن � ساتھ � ہو سکتا �� 
)اس مںی ش�ڈول شدە لنچ شامل نہںی �� (سکتا �� 

� � آئڻم ہر شفٹ � بعد اس• ٹ ڻور مںی رکھ� صاف اسڻور � جاری شدە ک�پ
ن کو ہر شفٹ � ، اور ا�ر گھر پر رکھ� ہو�ئ ہوں تو مالزمںی  بعد صاف جائںی

کر�ن � ترغ�ب دیں
وع مںی کام پر وا�س آ�ت وقت • � متعلق صحت و سالمیت �COVID-19�ش

ت���ت مکمل ک��ں

ت � ڻچ ہو�ن وا� حصوں کا مستقل سینیڻائ��شن ہاتھوں اور ک��
�قیین بنائںی 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

ن اور گاہکوں � ذر�عہ حفاظیت پوشش پہ�ن جا �ن کو �قیین  مالزمںی
بنائںی 

ون � ک� عمو� • ی� جس مںی ن�� جگہںی ج(جگہوں پر اندرون �ا ب�ی
وروی نا� اور منہ پر ف�س کورنگز پہننا �ن ) چینجنگ رومز شامل نہںی ہںی 

تثناء ہو سک�ت ا�� طی� ک�ف�ات �ا معذور�وں � حامل افراد � ل�ی اس(�� 
)  رکھیت ہںی ہںی جو انہںی بحفاظت ف�س کورنگ پہن�ن � باز 

 دستانوں � مدد � کھا�ن کو ہاتھ لگا�ن � پروڻوکولز کا استعمال کر�ت ہو�ئ •
ک��انہ سامان فراہم ک��ں

حفاظیت 
پوشش

حفظان صحت 
� تقا�ن 
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۔ ر�ٹ�ل محفوظ ر�ںی
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

ن � صحت � اسک��ننگ کا پروڻوکول، گاہک � قطار مالزمںی
بندی � متعلق ر�نمایئ �شک�ل دیں

ر�ن اور گھر چھوڑ�ن � پہ� تمام افراد کو عالمات کو از خود شناخت ک•
ائت �� عالمات موجود ہو�ن � صورت مںی گھر پر ر��ن � ترغ�ب دی ج

ن از خود اسک��ننک• کر�اسٹبلشمنٹ مںی داخل ہو�ن � پہ�، مالزمںی
19-COVID لنامہ جی�، سوا(� عالمات نہںی ہو�ن کو �قیین بنائںی–

)ضم�مہ د�کھںی 
ن مںی ا�ر عالمات نظر آ ر� ہوں �ا وە ب�مار محسوس کر�ن �• ر�ورٹ مالزمںی

پر ر��ن � کر ر�� ہوں تو انہںی کام پر ر�ورٹ نہںی کرنا چاہ�ی �ا انہںی کام
اجازت نہںی ہوئن چاہ�ی 

• ، فٹ � دوری پر مارکرز فراہم ک��ں6گاہکوں � قطار بندی � ل�ی باہر مںی
، لوگوں � جگہوں �ا مل�ت جل�ت پروگرام کا تخل��ت استعمال( جس � چھو�ٹ

 مضافائت کارو�اروں � ل�ی باہر مںی محفوظ قطار بندی � س
گ

)ہولت م� �

فایئ �  جگہوں اور ز�ادە ڻچ ہو�ن وا� آئڻمز � ل�ی یومیہ ص
مع�ارات � ک��ں

ہر استعمال � بعد فڻنگ رومز � جراث�م ر�ائئ ک��ں•
عوا� آرام گاہوں � ہر گھن�ٹ پر جراث�م ر�ائئ ک��ں•
، ڻوکروں، س�لف جی� کار�س(گاہکوں � بیچ ز�ادە ڻچ ہو�ن وا� تمام حصوں •

� جراث�م ر�ائئ ک��ں) �وس وا� چ�ک آؤٹ � آالت 
ت � جراث�/پور� دن ڈسپ� ک�س• ز � ک�� م ر�ائئ ک��ں چ�ک آؤٹ کاؤن�ٹ

)گھن�ٹ پر ا�ک بار2کم از کم ہر (

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

داخلہ تک رسایئ 

تصفایئ � مع�ارا
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۔ ر�ٹ�ل محفوظ ر�ںی
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

جا�ئ کار � اعمال مںی ترم�م ک��ں

ا� بار پ�کیج ڻھنڈے کھا�ن و /گرم: عمو� غذا کو موقوف ک��ں/ س�لف �وس •
؛ تمام نمونوں  � اجازت ) ٹسغذا، پروڈ�(وا� �ونگز پ�ش کر�ت رە سک�ت ہںی

م � �� ا�ر وە الگ الگ پ�ک ہوں، پوری ط�ح � بند ہوں اور ک� مالز 
۔  ذر�� حوا� ک�ی جائںی

غذا � متعلق �شست � حصوں کو موقوف ک��ں•
تعمال � ا�ر احا� مںی �ف ا�ک باتھ روم موجود ہو تو �ف مالزم � اس•

ل�ی ر�زور ک��ں
الزم � ا�ر احا� مںی ا�ک � زائد باتھ روم موجود ہو تو ا�ک کو �ف م•

رو ک��ںاستعمال � ل�ی اور دو�� کو عوام � استعمال � ل�ی ر�ز 
ی��گ�شن کو ا�ر قابل عمل ہو تو، سما�� دوری �قیین بنا�ن � ل�ی اسڻور ن•

)جی� �کطرفہ بغ� راس�ت (ا�ڈجسٹ ک��ں 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

حفظان صحت � مع�ارات اور داخلہ � تقاضوں پر مریئ 
ر�نمایئ فراہم ک��ں 

��ں ب��ک روم مںی صحت اور حفظان صحت � جامع �اد دہان�اں پوسٹ ک•
)� جانب � ر�نما خطوطCDCجی�، (

)  �ی مع�ار�شمول داخ� � ل(ف�س کورنگز /داخلہ � جگہ پر سما�� دوری•
� ل�ی عالمیت تخیت پوسٹ ک��ں

PAر ا�ر قابل عمل ہو تو، گا�� بگا�� پور� دن سما�� دوری � مدنظ•
اعالنات چالئںی 

مریئ ر�نمایئ 

جا�ئ کار
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۔ ر�ٹ�ل محفوظ ر�ںی
اعمال اور نگرائن 

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

 جہاں ب� ممکن ہو بذات خود کام 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

ن گھر � کام کر سک�ت ہوں انہںی •  ا�سا کر�ن � ا�ر قابل عمل ہو تو، جو مالزمںی
اجازت دیں

ں جہاں ب� ممکن ہو افراد � بیچ م�ل جول کو محدود ک��

،/ا�ر قابل عمل ہو تو، �ٹک کنار�•
گ

�ا /اورڈ�لیوری اور بال رابطہ ادائ��
)جہاں دست�اب ہو(س�لف �وس چ�ک آؤٹ � ترغ�ب دیں 

م ہف�ت مںی ا�ک ا�ر پوری �وس وا� ک��انہ سامان � ل�ی ممکن ہو تو کم از ک•
وعائت ح� مںی مصیبت ز  دە آبادی � ل�ی بار ا�ک گھنڻہ � ل�ی دن � �ش

خ��داری � اوقات ال�و ک��ں۔

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

 کارو�ار � ل�ی محدود سفر

محدود ک��ں؛ صنعت � حفظائت احت�ا� اقدام � ساتھ کارو�اری سفر کو •
ممکن ہو�ن پر ورچوئل میٹنگ � ترغ�ب دیں 

دود ک��ںا�ر قابل عمل ہو تو، متعدد ر�ٹ�ل مقامات پر عملہ � سفر کو مح•

لچک پذیر ماڈلز

عمل کا سکڑاؤ

سفر � متعلق 
ر�نما خطوط
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۔ ر�ٹ�ل محفوظ ر�ںی
اعمال اور نگرائن 

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

/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�� �-19COVIDا�ر مالزم •
CDC وری �� � ر�نما خطوط پر عمل کرنا �ن

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

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

ن کرنا چاہ�ی  مطابق از خود کورنڻںی
 طور پر دنوں � اندر اسٹبلشمنٹ � وا�ستہ امکائن 14ا�ر ک� فس�لییٹ کو •

ن � 2 � پاس ان ک��ن � CDPH�ا زائد ک��ن کا علم ہو جاتا �� تو مالزمںی
ر�ورٹ کر�ن کا تقاضا 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 

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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۔ ر�ٹ�ل محفوظ ر�ںی
ضم�مہ

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

مںی ) فٹ6>(منص��ہ بند �ا برجستہ ایونٹس جہاں افردا ق��ی� مع�ت :مجمع
ول کر�ت ہںی ا�ک توس�� وقت � ل�ی گھرا�ن � باہر � افراد � م�ل ج

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

خوب اچ� ط�ح دھو�ن کا عمل 

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

PPE : ؛ صنعت اور )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 �ش
واالت مںی کمش�ن برا�ئ صحت � ر�نمائئ � مطابق، س۔سوالوں کا جواب دیتا �� 

:شامل ہو سک�ت ہںی 

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

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

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

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

؟ 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 ��

مونہ س�لف اسک��ننگ کا ن
سوالنامہ

ف��نگ
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۔ ر�ٹ�ل محفوظ ر�ںی
صحت عامہ � وسائل

احت�اط � دو�ارە کھولںی 
)IIIمرحلہ (

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

؛ 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۔

CDC–COVID-19و�ارە کھول�ن � ل�ی � جوائ� � تائ�د کر�ن وا� �گرم�اں اور پ�شقدم�اں اور ام��کہ کو د
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC: صدر کا منص��ہ

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

CDC– کارو�ار اور جا�ئ کار � ل�ی ر�نمائئhttps://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

تعلقجا�ئ کار � م
عام ر�نمایئ 

داری اعالن دست��

:ر�ٹ�لرز � ل�ی کورونا وائرس � متعلق وسائل–ن�شنل ر�ٹ�ل ف�ڈر�شن 
https://nrf.com/resources/retail-safety-and-security-tools/coronavirus-resources-

retailers

ی ل�ڈرز ا�سو� ا�سو� ا�شن  :  � متعلق وسائلCOVID-19ر�ٹ�لرز � ل�ی –ر�ٹ�ل انڈس�ٹ
https://www.rila.org/coronavirus-resources-for-retailers

OSHA– ر�ٹ�ل کارکنان � ل�یCOVID-19 متعلق ر�نمائئ �  :
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3996.pdf

ر�ٹ�ل � 
متعلق ر�نمایئ 

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://nrf.com/resources/retail-safety-and-security-tools/coronavirus-resources-retailers
https://www.rila.org/coronavirus-resources-for-retailers
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3996.pdf
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