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 سٹی آف شکاگو  

 : گائیڈ الئنس آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کریں IVمرحلہ 

 صنعت / سرگرمی کے ذریعے تخصیص  گنجائش 

کے کیسز اور اسپتالوں میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری ہے، جسے چیک کیے   COVID-19سٹی آف شکاگو میں بڑی تعداد میں 

بغیر چھوڑ دیا گیا تو اس سے ہماری صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو خطرہ الحق ہے۔ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کیلئے  

  اس دستاویز کے عالوہ،مقامی، ریاستی، اور وفاقی اہلکاروں کی رہنمائی پر عمل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ 

  اسٹیبلشمینٹس کو صنعت کیلئے مخصوص آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کرنے کی گائیڈالئنس سے

جسمانی دوری، ماسک لگانا، ہیلتھ سکریننگ اور  رجوع کرنا چاہیے، جس میں سے تمام میں chicago.gov/reopeningیہاں

 صفائی کے پروٹوکالس شامل ہیں۔  

 ذریعے گنجائش کی پابندیوں میں شامل ہے: ترتیب کے 

 تعلیم اور بچوں کی دیکھ بھال 

 

 : گنجائش کی گائیڈالئنس آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کریں  IVمرحلہ  ترتیب 

PK-12  افراد، یا   50عمارت کے اندر طلبہ اور اسٹاف کے اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ  • تعلیم
افراد تک محدود کریں، جبکہ سماجی فاصلے کے اقدامات   100عمارت سے باہر 

 کا بھی نفاذ ہو  
کثیر گروہی رابطوں کی حامل اسمبلیوں یا بڑے گروہی اجتماعات کی حوصلہ   •

افراد تک محدود   50کو زیادہ سے زیادہ شکنی کریں؛ اگر ضرورت ہو تو، اجتماع 
 رکھیں 

افراد کے کثیر اجتماعات کی اجازت   50ایک ہی جگہ )مثالً جم یا آڈیٹوریم( میں  •
 ہے بشرطیکہ فرش سے چھت تک رکاوٹیں ہوں )مثالً کمروں کے ڈیوائیڈرز(  

عمر کے لحاظ سے ریاستی الئسنس کے تقاضوں کے مطابق گروپ کے سائز کو   • بچوں کی دیکھ بھال 
 یا اس سے کم بچوں تک محدود رکھیں   17

متعینہ فیسیلٹی کے اندر گروہوں کے قیام کے بعد بچوں کو گروپس یا پروگرامز   •
 تبدیل کرنے کی اجازت نہ دیں  

افراد سے زیادہ نہیں   50ر % تک محدود کریں، او40کالس روم کی گنجائش کو  • اعلٰی تعلیم 
 فٹ کے فاصلہ کو برقرار رکھنا جاری رہے(    6)جب کہ 

معیاری کالس روم کی سرگرمیوں کے باہر، بقیہ تمام خصوصی ایونٹس اور میٹنگ   •
 افراد تک محدود رکھیں 10کو زیادہ سے زیادہ 

افراد کے دوسرے تمام اجتماعات )جیسے مالزمین، طلباء، عوام الناس( کو کیفیٹیریا   •
 افراد تک محدود رکھیں  50اور دیگر اجتماعی مقامات پر زیادہ سے زیادہ 

اسکول کے باہر اور ثقافتی زبان  
 کے ازالہ کے پروگرام 

گھر کے اندر اجتماعی ورزش یا فٹنس کے پروگرام بند ہونے چاہئیں )مثالً رقص،   •
 یوگا(

تک جاری   15جن پروگراموں میں شرکاء بنیادی طور سے بیٹھتے ہیں / اسٹیشنری  •
 رہ سکتی ہے )مثالً پینٹنگ، تخلیقی تحریر، مطالعہ کے سیشنز( 

 یں  گروپس کے درمیان عملہ یا شرکاء کے اختالط سے پرہیز کر •
  30متعدد گروہوں کو ایک ہی فیسیلٹی کے استعمال کی اجازت دیں، جب تک کہ  •

 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھا جاتا ہو  

 

 دفتر اور ریئل اسٹیٹ  

 

 : گنجائش کی گائیڈالئنس آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کریں  IVمرحلہ  ترتیب 

تمام مالزمین جو دور کے مقام سے کام کر سکتے ہیں، انہیں دور کے مقام سے ہی   • کاروباری عمارتیں  
 کام کرنا چاہیے 

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/reopening-business-portal/business-guidelines.html


  

اگر دور کے مقام سے کام کرنا ممکن نہ ہو، تو کرایہ دار کی جگہوں سمیت تمام   •
 تک محدود رکھیں %25اندرونی جگہوں کیلئے گنجائش کو 

ور دیگر اجتماعات کے  کیفیٹیریا، میٹنگ کے کمروں، کرایہ کے الؤنجز میں ا •
لوگوں تک محدود   50مقامات پر قابض افراد کے اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ 

 رکھیں 

نجی رہائش گاہوں میں گھر کے اندر کے اجتماعات چھ غیر گھریلو ممبران سے   • رہائشی عمارتیں 
 تجاوز نہیں کر سکتے 

رہائشیوں کو اپنے گھروں میں کسی مہمان کو نہیں رکھنا چاہیے بشرطیکہ وہ   •
ضروری کارکنان ہوں )مثالً گھر میں نگرانی صحت کے فراہم کنندگان، بچوں کی  

 نگہداشت کے کارکنان یا معلمین(
ام عالقوں اور سہولیات والے مقامات پر گھر کے اندر کی جگہوں یا سرگرمیوں  ع •

% تک محدود رکھیں، جب کہ سماجی فاصلہ  25کیلئے گنجائش کو زیادہ سے زیادہ 
 کو یقینی بنائیں 

 سہولیات والے مقامات میں کانفرنس رومز اور کرایہ کے الؤنجز شامل ہیں   •

 

 رہائش اور سیاحت 
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میٹنگ کے کمرے، ضیافتی مراکز، نجی پارٹی کے کمرے، نجی کلب، کنٹری کلب   • سماجی ایونٹس اور میٹنگز 
 اور دیگر ایونٹ کے مقامات اندروِن خانہ یا بیروِن خانہ اجتماعات نہیں کر سکتے 

اہل خانہ تک محدود ہے، جس میں عملہ شامل   10تجہیز و تکفین مرنے والے کے  •
 نہیں ہے 

عبادت کے مقامات پر خصوصی ایونٹس، جیسے شادیاں، شب بیداری، طعام، اور   •
 افراد تک محدود ہیں 10دیگر کمیونٹی کے ایونٹس 

ہوٹل کے مہمان خانوں یا کرایہ والی جائیدادوں میں کوئی ایونٹس منعقد نہیں کیے  •
 جا سکتے 

 پارٹی کیلئے کوئی بس نہیں  •

% کی گنجائش تک  25مشترکہ مقامات جیسے البی کے عالقہ میں اجتماعات کو  • ہوٹل اور رہائشیں  
 سے زیادہ افراد نہ ہوں 50محدود کریں، کسی بھی ایک وقت میں اسی عالقہ میں 

جس  ہوٹل کے کمرے کا قبضہ صرف رجسٹر شدہ مہمانوں تک محدود ہونا چاہیے،  •
خانہ کیلئے آگ لگنے  میں زیادہ سے زیادہ کی اجازت ہر ایک قابل اطالق مہمان  

 کے ضابطہ کے مطابق اجازت دینے کے قابل افراد کی تعداد ہوگی 

فٹنس کے مراکز بند ہونے چاہئیں، یا ریزرویشن کے ماڈل پر ہی چالنا چاہیے، جس   •
 % تک پر قبضہ ہونی چاہیے 25میں گنجائش کی حد کمرے میں زیادہ سے زیادہ 

 ایونٹ اور میٹنگ کی جگہیں بند ہونی چاہئیں •

عمارت اور انفرادی جائیداد کے مالک کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے، کسی ایک   • مختصر مدت کے کرایے 
کرایے کی جائیداد میں یا اس سے وابستہ عمارت کے مشترکہ عالقے / کمرے میں  

 زیادہ سے زیادہ افراد تک محدود رکھیں  6مہمانوں کے اجتماعات کو 
 مہمانوں کو ایونٹس اور پارٹی کرنے سے روکیں   •

 

 فوڈ سروس اور بار 

 

 : گنجائش کی گائیڈالئنس آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کریں  IVمرحلہ  ترتیب 

 عمارت کے اندر کوئی خدمت نہیں  • فوڈ سروس اور بار 
عمارت کے باہر خدمت جاری رہ سکتی ہے، جہاں گروپ کے سائز زیادہ سے   •

فٹ دور لگی   6افراد تک محدود ہو اور میزیں ایک دوسرے سے کم از کم   6زیادہ 
 ہوں 

 عمارت سے باہر کی خدمت میں شامل ہے:  •
o  سمٹ جانے والی چھتوں کے ساتھ کمرے 
o  چھت کے اوپر 



  

o  50کثیر پارٹی والے ڈھانچے، جیسے کہ خیمے، جس میں کم از کم  %
 دیواریں کھلی ہوں

o ایک پارٹی والے ڈھانچے، جیسے کہ اِگلو، جو پوری طرح ہوادار ہو 
o  کھلی  50آٹھ فٹ کی دیوار کے اندر میزیں یعنی کم از کم % 

 کوئی نجی ایونٹس نہیں  •

 

   ریٹیل اور خدمات 

 

 گنجائش کی گائیڈالئنس آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کریں  : IVمرحلہ  ترتیب 

% تک محدود ہونی چاہیے، بشمول عام تجارتی سامان کے سٹورز،  25گنجائش  • ریٹیل سٹورز 
’’بگ باکس‘‘ سٹورز جو پنساری کے سامان اور دوائیں پیش کرتے ہیں، اور آسائش  

 کے سٹورز 
گنجائش کے ساتھ آپریٹ  % تک کی 50پنساری کے سٹورز اور دواؤں کی دکانیں  •

 کرنا جاری رکھ سکتی ہیں
فٹ کی سماجی دوری کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ، چوک پوائنٹس پر   6 •

افراد تک محدود کیا   50مالزمین اور کسٹمرز کے اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ 
 جانا چاہیے 

وشی  حقہ سٹورز، سگار الؤنجز اور دیگر ریٹیل تمباکو کی دکانوں میں سگریٹ ن  •
 کی اجازت نہیں ہے 

o  کی گنجائش کے ساتھ خوردہ فروشی جاری  25ان اسٹیبلشمینٹس میں %
 رہ سکتی ہے 

افراد،   25سماجی دوری پر عمل کرتے ہوئے، عمارت کے اندر کی ہر ایک جگہ  • ذاتی خدمات 
 % کی گنجائش )جو بھی کم ہو( تک محدود ہونی چاہیے25یا 

وہ خدمات بند ہونی چاہئیں جن میں چہرے کے کور کو ہٹانے کی ضرورت پیش   •
 آئے )مثالً فیشیلز، داڑھی کو چھوٹا کروانا( 

ی پائے جانے پر جسمانی، پیشہ ورانہ اور  طبی فراہم کنندہ کے ذریعے ضرور •
منٹ کا   15مالش تھیراپی کی اجازت ہے، لیکن اپائینٹمنٹس کے درمیان کم از کم 

وقفہ ہونا چاہیے اور فیسیلٹیز کو ہر ایک خدمت سے پہلے اور بعد میں خدمت والے  
کمرے کو سینیٹائز کرنے اور اس میں صاف ہواؤں کی گردش کیلئے اقدام کرنے  

 یں چاہئ 

گنجائش تک محدود کرنا   %25عمارت کے اندر کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ  • صحت اور فٹنس کے مراکز  
 چاہیے

سماجی دوری کی مشق کرنے کے ساتھ ساتھ، مشترکہ عالقوں )مثالً چیک اِن کا   •
افراد تک   50عالقہ( میں مالزمین اور کسٹمرز کے اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ 

 محدود رکھیں

 عمارت کے اندر گروپ کالسز بند ہونی چاہئیں •

گنجائش کے ساتھ عمارت کے باہر کی سرگرمیوں کی اجازت ہے جہاں   25% •
 لوگوں یا اس سے کم تک محدود ہیں 10گروپ کی سرگرمیاں 

الکر رومز کے ساتھ ساتھ دیگر ذیلی رہائشوں کو بند کر دیں جہاں سماجی دوری   •
 ممکن نہیں ہے جیسے سونا اور بھاپ کے کمرے 

 

 

 عمارت کے اندر اور عمارت کے باہر کی کشش 
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پارک اور عمارت کے باہر کی  
 کشش  

سماجی دوری کی مشق کرنے کے ساتھ ساتھ، عمارت کے باہر کی ہر ایک جگہ کو   •
% گنجائش تک محدود رکھیں، اس میں سے جو  25افراد، یا  100زیادہ سے زیادہ 

 بھی کم ہو 
 لوگوں یا اس سے کم تک محدود ہیں 10گروپ کی سرگرمیاں  •



  

ت، عمارت کے  عمارت کے اندر کی تمام جگہیں بند رکھیں )مثالً کھیت کے مکانا •
 اندر کی نمائشی جگہیں( 

عمارت کے اندر تفریحی مراکز  
)مثالً گیند پھینکنے کے گلیارے،  

 محراب دار گلیاں( 

 عمارت کے اندر کی تمام کارروائیاں بند کریں •

فیسیلٹی میں اگر عمارت کے باہر کا جزو ہے، تو سماجی دوری کی مشق کرنے   •
افراد،   100جگہ کو زیادہ سے زیادہ  کے ساتھ ساتھ، عمارت کے باہر کی ہر ایک 

 % گنجائش تک محدود رکھیں، اس میں سے جو بھی کم ہو 25یا 

 لوگوں یا اس سے کم تک محدود ہیں 10عمارت کے باہر گروپ کی سرگرمیاں  •

منظم گروپ کی تفریحی سرگرمیاں 
)یعنی کھیل، عمارت کے اندر کے  
 کھیل اور سرگرمیوں کی فیسیلٹیز( 

عمارت کے اندر کی تمام گروپ اسپورٹنگ اور تفریحی سرگرمیاں بشمول   •
نوجوانوں اور بالغوں کے تفریحی کھیل روک دیں اس میں پارک ضلعے اور سفر  

 کی لیگز شامل ہیں

 ٹی ریزرویشن کے ساتھ( جاری رہ سکتی ہے انفرادی تربیت )فیسیل •

عمارت کے باہر کے کھیلوں اور تفریح کی اجازت ہے، جہاں شرکت کرنے والے   •
افراد تک   10گروپس اور عمارت کے باہر کی مشقیں سماجی دوری کے ساتھ 

 محدود ہیں

 الکر رومز بند ہونے چاہئیں •

 

 فن و ثقافت 
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% کی  25لوگوں، یا   50سماجی دوری کی مشق کرتے ہوئے، باقاعدہ خدمات  • عبادت کی جگہیں
 گنجائش )جو بھی کم ہو( تک محدود ہونی چاہیے

اگر کسی کمرے میں متعدد اور واضح طور پر بنائی ہوئی سطحیں )جیسے   •
کا   50افراد قیام کر سکتے ہیں، بشرطیکہ  50بالکونی( ہوں تو ہر ایک سطح میں 

 ہر گروپ 
o  کے ساتھ میل جول نہ کرے  ایک دوسرے 
o  ان کا اپنا متعینہ داخلی راستہ / خارجی راستہ ہو، اور 
o  ان کی اپنی متعینہ آرام گاہ کی سہولیات ہوں 

خصوصی ایونٹس جیسے شادیوں، شب بیداریوں، طعام، اور دیگر کمیونٹی ایونٹس  •
 افراد ہو سکتے ہیں 10میں زیادہ سے زیادہ 

  10ہ خدمات، جب ممکن ہو، زیادہ سے زیادہ سخت صالح دی جاتی ہے کہ باقاعد •
 افراد کے ساتھ انجام دی جانی چاہئیں۔ 

اہل خانہ تک محدود ہے، جس میں عملہ شامل   10تجہیز و تکفین مرنے والے کے  •
 نہیں ہے 

پروڈکشن کو ترغیب دیں کہ کاسٹ اور عملہ کے گروہوں کو محدود کردہ کمروں یا   • فلم اور ٹی وی پروڈکشن 
 افراد تک محدود رکھیں   50جگہوں میں زیادہ سے زیادہ 

اجتماع کے سائز کی پابندی پر عمل پیرا رہتے ہوئے تمام اندرونی جگہوں کے لئے   •
 تک محدود کریں %50گنجائش کو 

 عمارت کے اندر کی تمام کارروائیاں بند کریں • عجائب خانے 

فیسیلٹی میں اگر عمارت کے باہر کا جزو ہے، تو سماجی دوری کی مشق کرنے   •
افراد،   100کے ساتھ ساتھ، عمارت کے باہر کی ہر ایک جگہ کو زیادہ سے زیادہ 

 % گنجائش تک محدود رکھیں، اس میں سے جو بھی کم ہو 25یا 

 لوگوں یا اس سے کم تک محدود ہیں 10رگرمیاں عمارت کے باہر گروپ کی س •

 عمارت کے اندر کی تمام کارروائیاں بند کریں • پرفارمنس کی جگہیں

فیسیلٹی میں اگر عمارت کے باہر کا جزو ہے، تو سماجی دوری کی مشق کرنے   •
افراد،   100کے ساتھ ساتھ، عمارت کے باہر کی ہر ایک جگہ کو زیادہ سے زیادہ 

 ک محدود رکھیں، اس میں سے جو بھی کم ہو % گنجائش ت 25یا 

 لوگوں یا اس سے کم تک محدود ہیں 10عمارت کے باہر گروپ کی سرگرمیاں  •

 عمارت کے اندر کی تمام کارروائیاں بند کریں • مووی تھیئٹرز 



  

فیسیلٹی میں اگر عمارت کے باہر کا جزو ہے، تو سماجی دوری کی مشق کرنے   •
افراد،   100ی ہر ایک جگہ کو زیادہ سے زیادہ کے ساتھ ساتھ، عمارت کے باہر ک 

 % گنجائش تک محدود رکھیں، اس میں سے جو بھی کم ہو 25یا 

 لوگوں یا اس سے کم تک محدود ہیں 10عمارت کے باہر گروپ کی سرگرمیاں  •

 

B2B 

 

 گنجائش کی گائیڈالئنس آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کریں  : IVمرحلہ  ترتیب 

کیفے ٹیریا، میٹنگ کے کمروں، اور دیگر اجتماعی مقامات پر مالزمین کے   • صنعت کاری 
فٹ کا فاصلہ یہاں   6افراد تک محدود رکھیں ) 50اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ 

 بھی برقرار رکھیں( 

سائٹ )جیسے آنے/جانے کی جگہوں( پر کسی بھی مجلس یا چوک پوائنٹس کے   • تعمیر 
 سے زیادہ افراد کی اجازت نہیں ہے  50مقام پر 

کیفے ٹیریا، میٹنگ کے کمروں، اور دیگر اجتماعی مقامات پر مالزمین کے   • نقل و حمل اور گودام میں رکھنا
فٹ کا فاصلہ یہاں   6افراد تک محدود رکھیں ) 50اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ 

 بھی برقرار رکھیں( 

 

 صحت کی دیکھ بھال 

 

 : گنجائش کی گائیڈالئنس آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کریں  IVمرحلہ  ترتیب 

کیفے ٹیریا، میٹنگ کے کمروں، اور دیگر اجتماعی مقامات پر افراد کے اجتماعات   • صحت کی دیکھ بھال  
فٹ کا فاصلہ یہاں بھی برقرار    6افراد تک محدود رکھیں ) 50کو زیادہ سے زیادہ 

 رکھیں(

 

 نقل و حمل 

 

 : گنجائش کی گائیڈالئنس آہستہ آہستہ دوبارہ شروع کریں  IVمرحلہ  ترتیب 

CTA •   بسوں اور ٹرینوں میں گاہکوں کی تعداد کو محدود کرنے کے لئے بھیڑ ختم کرنے
فٹ    60مسافر کی حد اور  15فٹ کی بسوں میں   40 – کے اقدامات جاری رکھیں 

 مسافروں کی حد  22کی بسوں اور تمام ٹرین کاروں میں 

افراد تک محدود   9ادہ سے زیادہ ٹیکسیوں یا بکنگ والی گاڑیوں کی سواری کو زی  • ٹیکسی اور بکنگ والی سواری 
 کریں، جس میں ڈرائیور بھی شامل ہے 

 


