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۔  محفوظ رہیں
مخترص مدت ےک کرای  
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۔ مخترص مدت ےک کرای   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 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

افراد ےک ذریےع حفاظتی 
پوشش کا استعمال

حفظان صحت ےک تقاض  

ل حفظان صحت ےس متعلق می
جول کو یقیتی بنانا 

(جیےس، ہاتھ دھونا)

داخلہ تک رسان  

صفان  ےک معیارات

مرن  رہنمان  

جائ  کار ےک حاالت 

ٹریک کرنا/ جانچ کرنا 

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

یک جانچ کرنی اور ٹریک کرنی 
سہولت رسائی 

-تجویز کردہ رہنمائی -



3

۔ مخترص مدت ےک کرای   محفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

سماجی 
دوری

سماجی دوری یک مشق کریں

کہ عالقوں • ھیاں، میل روم شام)مشیی ڑ ، داالن، سیں (  ل ہیں جس میں لفٹ، الئی
فٹ یک سماجی دوری 6میں اور کرانے یک عمارت میں داخل یا خارج ہونی وقت 

یک مشق کریں
 گریز کرنی اگر ہو سےک تو، مہمان ےک قیام ےک دوران معمول یک دیکھ بھال ےس•

فرد ےس فرد  کو محدود کریںرابےط  ےکہونی

-تجویز کردہ رہنمائی -

وئی عمویم جگہوں پر، ناک اور منہ پر فیس کو • رنگز پہننا کیس اندروئی یا بیں
وروی ہے  عایت دی جا اییس طتی کیفیات یا معذوریوں ےک حامل افراد کو ر )ضی

(  واری ہوئی ہوسکتی ہے جنہیں بحفاظت فیس کورنگ پہنیی یک وجہ ےس دش
خیص تعامل اس بات کو یقیتی بنائیں کہ چیک ان، چیک آؤٹ، یا کیس بیھ ش•

(ق نہیں پڑتا ہے سیٹنگ ےس کوئی فر )ےک دوران تمام افراد فیس کورنگ پہنیں 

کہ عالقوں میں  ورت ہ  PPEمشتی یک ض 

افراد تک اجتماع کو محدود رکھیں 10زیادہ ےس زیادہ 

، ایک یہ کرانے یک جائیدیکعمارت  • اد یا اس ےس رہنمائی پر عمل کرنی ہونی
افراد تک 10وابستہ عمویم عالقی میں مہمانوں یک مجلس کو زیادہ ےس زیادہ 

محدود رکھیں 

مجمع کا سائز

حفاظتی پوشش
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۔ مخترص مدت ےک کرای   محفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

حفظان صحت ےک ساتھ تعامالت کو یقیت  بنائیں 

راپرئڑ مالکان اور اس بات کو یقیتی بنائیں کہ پراپرئڑ میں داخل ہونی ےک بعد پ•
مہمان دونوں اپنی ہاتھوں کو اچیھ طرح دھوئیں 

کو تربیت دیں بہیی ذائی حفظان صحت ےک پروٹوکولز ےس متعلق تمام مالکان•
یا معلومات فراہم کریں / اور 

ب تکنیکوں اور مہمانوں ےک پہنچنی ےس پہےل انہیں ہاتھوں کو دھونی یک مناس•
ین طریقوں ےس متعلق معلومات فراہم کر  یںحفظان صحت ےک بہیی

جیےس، )ریں بات چیت کو محفوظ بنانی ےک لیی مہمانوں کو سہولیات فراہم ک•
(ہینڈ سینیٹائزر، ہاتھ دھونی کا صابن

-تجویز کردہ رہنمائی -

حفظان صحت 
ےک تقاض  
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۔ مخترص مدت ےک کرای   محفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

ل قائم کریںمالک اور مہمان یک اسکریننگ یک پالییس اور پروٹوکو 

یک عالمات ےس پاک COVID-19کرایہ یک جائیداد میں داخل ہونی ےس پہےل، •
مثال )کرین کریں ہونی کو یقیتی بنانی ےک لیی مالکان اور مہمانوں یک سیلف اس

(ضمیمہ دیکھیں -ےک طور پر، سوالنامہ 
ہ ےس• ز، کانفرنس روم، آؤٹ ڈور اسپیسس وغیں  متعلقہ سہولیات، فٹنس سنیڑ

۔رہائیسی عمارت ےک ذریعہ فراہم کردہ رہنمائی عمل کریں
، سم• اجی دوری ےک اگر ہو سےک تو، مہمانوں کو آمد ےس پہےل آنی ےک تجرنی

ورت ےس متعلق اطالع فراہم کریںPPEپروٹوکولز، اور  یک ضی
دیں اگر ہو سےک تو، سیلف چیک ان اور مہمانوں ےک چیک آؤٹ کو فروغ•

(جیےس، کلیدی الک باکس، یک پیڈ)

یسی ےک
ُ
 اور جراثیم ک

 
 سخت مہمان ےک قیام ےک درمیان صفان

پروٹوکولز کو برقرار رکھیں 

مناسب فراہیم اس بات کو یقیتی بنائیں کہ کرایہ یک جائیداد میں صفائی یک•
، جراثیم کیسی واےل وائپس، ی)موجود ہو  ا دیگر ڈسپوز ےک جیےس، کاغذ ےک تولنں

(قابل صفائی یک فراہمیاں
ت ےس چھوئی جانی وایل اشیاء • یک کنڈیاں، جیےس الئٹ سوئچز، دروازے)کیر

یک صفائی پر توجہ مرکوز کریں( ریموٹ
ہائی حرارت پر ہر مہمان ےک قیام ےک بعد کارخانہ دار ےک ذریعہ سفارش کردہ انت•

ی  ی واش الئیی مشیں
، اس بات کو یقیتی بنائیں کہ گیسٹ روم یک صفائی ےک دوران ک• رانے یک کمپتی

EPA اورCDC ےس منظور شدہ صفائی ےک طریقہ کار پر عمل ہوتا ہو ،
 ےک بعد اضافی و 

ی
قت فراہم کرنا جائیداد یک صفائی ےس قبل مہمان ےک روانگ

۔(لیکن اس تک محدود نہیں ہے )شامل ہے 
یک CDCیک رپورٹ مثبت آئی ہو تو COVID-19اگر گذشتہ مہمان میں •

مل کرنی ےک ساتھ پر عمل کرنی ہونی مکمل صفائی ےک پروٹوکول پر عرہنمائی 
ساتھ کمرہ کو خدمت ےس ہٹا دیں

 
 
داخلہ تک رسان

 ےک معیارات
 
صفان

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-cdc-release-guidance-cleaning-and-disinfecting-spaces-where-americans-live-work-and
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
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۔ مخترص مدت ےک کرای   محفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

 شائع کریں
 
مہمانوں ےک لئ  برصی رہنمان

ی CDCمناسب طور پر پورے کرانے یک پراپرئڑ میں سماجی دوری، • یک گائیڈ الئیی
ریں۔اور حفظان صحت کو فروغ دینی ےک لیی برصی رہنمائی شائع ک

ی ےک•  سلسےل میں اگر قابل اطالق ہو تو، رہائیسی عمارت ےک بارے میں گائیڈ الئیی
مہمان ےک لیی رہنمائی فراہم کریں

 جائ  
 
وری چھون ، غتں ض   کو بہتی بنائیں

 
وایل اشیاء ہوا یک روان

کو ہٹا دیں 

 پروڈکٹ ےک بیان زیادہ ےس زیادہ فضائی صفائی اور ہوا یک روائی ےک حصول ےک لیی •
سسٹم یک HVACکردہ وقفوں پر یک جانی وایل اییی فلیڑ یک تبدیلیوں سمیت 

۔ مناسب صفائی کو یقیتی بنائیں
جائیداد یک )نائیں اگر ہو سےک تو، مہمانوں ےک چےل جانی ےک بعد کمرے کو ہوا دارب•

(صفائی ےس پہےل
ی CDCاگر ہو سےک تو، مہمانوں کو ترغیب دیں کہ وہ • ےک مطابقیک گائیڈ الئیی

جیےس )روائی کرانے یک جائیداد میں رہنی ہونی اندروئی خایل جگہوں میں ہوا یک
میں اضافہ کریں( کھڑکیوں، وینٹیلیشن

یادہ چھوئی جانی اگر ہو سےک تو، مہمانوں ےک درمیان جائیداد ےس کیس بیھ اییس ز •
ی  شکل ہوکو ہٹا دیں جنہیں صاف کرنا م( رسالوں، کتابوں، کھیلوں)وایل چیں

 
 
 رہنمان

 
مرن

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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۔ مخترص مدت ےک کرای   محفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

-تجویز کردہ رہنمائی -

یداد ےک دوران کام کا معاہدہ کرتا ہے تو، اےس جائCOVID-19اگر کوئی مالک •
ی CDCمیں واپس آنی ےس قبل پر عمل کرنا ہوگایک تمام گائیڈ الئیی

یک CDCمثبت آتا ہے تو،COVID-19اگر کیس مالک یا مہمان یک جانچ میں •
ی ےک مطابق یم کیسی الزیم کرئی کرانے یک یونٹوں یک صفائی اور جراثگائیڈ الئیی

 
ی

ہویک
تی رابطہ ہوا کوئی بیھ مالک یا مہمان جس کا کیس بیھ ایےس شخص ےس قری•

ائداد پر یک مثبت شخیص ہوئی ہے تو، وہ کرانے یک جCOVID-19ہو جس یک 
ی CDCواپس آنی ےس قبل رےےک مطابق خود کو قرنطینہ کیک گائیڈ الئیی

داد ےس دنوں ےک عرےص میں کرانی یک جائی14اگر کرایہ یک ایک یہ جائیداد میں •
کو CDPHیا اس ےس زیادہ کیسی یک واقفیت ہوئی ہو تو، مالک کو 2متعلق 

۔ ورت ہے کیسی یک اطالع دینی یک ضی
•CDPHی پر عمل کریں اور وبا ےک  پھیالؤ ےک یک دیگر تمام ےط شدہ گائیڈ الئیی

یک سفارشات یک تعمیل کریںCDPHجواب میں 

CDCاور CDPHجانچ کری  اور پتہ لگائ  ےک پروٹوکول ےک مدنظر 

 پر عمل کریں 
 
یک رہنمان

/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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۔ مخترص مدت ےک کرای   محفوظ رہیں
ضمیمہ

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

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
ا ہاتھوں کو جراثیم ربا کا استعمال کرےک کیس فرد کقابل ےکواےل وائرس کو ختم کرنی 

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 رسی
، 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  گھنیڑ 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
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CDC- ی االقوایم اور کروز مسافروں ےک لیی صحت عامہ یک رہنمائی بیں
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html

IDPH– ہوٹل یک رہنمائی :https://www.dph.illinois.gov/topics-
services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-

list/coronavirus/preventing-spread-communities/hotels

۔ مخترص مدت ےک کرای   محفوظ رہیں
صحت عامہ ےک وسائل

احتیاط ےس دوبارہ کھولیں 
(IIIمرحلہ )

 کار ےس م
 
تعلق جائ

 
 
عام رہنمان

 ےک لئں ملیک وسائل
 
مزید رہنمان

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

-تجویز کردہ رہنمائی -

مخترص مدت ےک
 لئ  کرایہ یک ر 

 
ہنمان

؛ 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 ستڑ آف شکاگو یک جانب ےس

، قانوئی جواز یا مشموالت یک یا ماب
ی

۔ ستڑ 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

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/preventing-spread-communities/hotels
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

