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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔  محفوظ ر�ںی
فلم اور یٹ وی پروڈ�شن
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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
؟ اس گائ�ڈ مںی ک�ا ��

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

افراد � ذر�� حفاظیت 
پوشش کا استعمال

حفظان صحت � تقا�ن 

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

)جی�، ہاتھ دھونا(

داخلہ تک رسایئ 

صفایئ � مع�ارات

مریئ ر�نمایئ 

جا�ئ کار � حاالت 

� 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 

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

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

لچک پذیر ماڈلز

عمل آوری � متعلق سکڑاؤ

سفر � متعلق ر�نما 
خطوط

ڻ��ک کرنا/ جانچ کرنا 

لچک، ب�ماری � چھیٹ � ساتھ
)ممکن ہو�ن پر(ر�موٹ کام 

عمل آوری � متعلق لچک 
پذیری � ل�ی تعاون 

)جی�، متعدد شفٹس(

مقامات � بیچ لوگوں �
نقل و حرکت پر پابندی

� جانچ کر�ن اور ڻ��ک کر�ن 
سہولت رسائن 
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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

سیٹس پر سما�� دوری � مشق ک��ں

فٹ � 6<ان اس بات کو �قیین بنائںی کہ س�ٹ پر موجود تمام افراد � درم�•
اری �ش � کر ادا�اری کر�ن وا� ادا�اروں، بھ(دوری ہو، اال یہ کہ کام � نوع�ت 

ە نانا ناممکن � وجہ � دوری ب) آ�ن وا� دو گرفت، بال، م�ک اپ، لباس وغ�ی
ہو جا�ئ 

اور PPEجب سما�� دوری ممکن نہ ہو تو، �قیین بنائںی کہ کاسٹ اور عملہ •
۔ پر عمل پ) جہاں قابل اطالق �� (حفظان صحت � متعلق سفارشات  ا �� �ی

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

محدود خا� جگہوں مںی بڑ� گرو�س اور مناظر کو /تنگ کمروں
ک��ں

کمروں �ا پروڈ�شن کو ترغ�ب دیں کہ کاسٹ اور عملہ � گرو�وں کو تنگ•
افراد تک محدود رکھںی 50جگہوں مںی ز�ادە � ز�ادە 

گ ڻ�مںی ورکن/ � مطابق گروە پروڈ�شن � حفاظیت ر�نما خطوطقو� •
اپ�ن متعلقہ �شک�ل دیں، جہاں افراد کو اس بات � ترغ�ب دی جائت �� کہ وە

� اندر بن�ادی م�ل جول کو محدود ک��ں" زون"
ا ر��ت ہو�ئ تمام اندروئن •  جگہوں � ل�ئ اجتماع � سائز � پابندی پر عمل پ�ی

تک محدود ک��ں%50گنجا�ش کو 
منٹ 10� وقت �وە اپ�ن آڈ�شن بات � ترغ�ب دیں کہ ڻ�لنٹ کو اس •

ٹ بھاڑ کو محدود کر�ن � ل�ئ ( ، اور � ز�ادە) انتظار گاە مںی بھ�ی پہ� نہ پہنچںی
انتظار ک��ں) جہاں اس کا اطالق ہو(گاڑ�وں مںی �ا عمارت � باہر 

ٹ بھاڑ وا� مناظر کو ممن�ع ق• ن ت�ار ہو�ن تک ز�ادە بھ�ی رار دیںو�کسںی

سما�� دوری

مجمع کا سائز

https://www.sagaftra.org/files/sa_documents/ProductionSafetyGuidelines_June2020.pdf
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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

وئن عمو� جگہوں پر، سب� افراد � ل�ی • نا� اور منہ پر ک� اندروئن �ا ب�ی
وروی ��  وں � حامل ا�� طی� ک�ف�ات �ا معذور�(ف�س کورنگز پہننا �ن

ورنگ پہن�ن � باز س کو انہںی بحفاظت ف�� ل�ی استثناء ہو سک�ت ہںی جافراد 
)  رکھیت ہںی 

�مر� مثال � طور پر، م�ک اپ کر�ن � دوران �ا ک(ممکن نہ ہو PPEجب •
ل کو باہ� م�ل جو ، جسمائن دوری برقرار رکھںی اور )مںی ہو�ن � دوران
محدود رکھںی ) جہاں ممکن ہو(تک افراد /مستقل مجموعوں

•PPE قیین� ، ورت وا� م�ک اپ �و�ن � ل�ی بنائںی کہ م�ک کو ہڻا�ن � �ن
ن اپ  وری ڻ�کن�شںی )  آنکھوں کا تحفظمثال ف�س کورنگ، (PPEوە تمام �ن

ی� ز�ائن ج(پہ�ن ہوا ہو اور وا�ستہ خطر� کو واضح طور پر �سل�م کرتا ہو 
)�سل�م کر �، ہاتھ � اشار� �

�ئ تمام اس بات � ترغ�ب دیں کہ وە کاسٹ اور عملہ � لکو پروڈ�شن  •
وری  چہر� � ڈھال، ہینڈ /جی�، ف�س کورنگ(فراہم کر� PPE�ن

ە برقرار رکھ� PPE، اور )سینیڻائزر رکن /اسٹکم از کم �ن ک(� فراہ� کا ذخ�ی
)x3عملہ 

��ں کو ضائع کر�ن � ل�ئ مناسب کوڑ� دان فراہم کPPEاستعمال شدە •
)PPE �� کو روز مرە � کوڑ� دان مںی ڈاال جا سکتا(

� اور سما�� دوری � پروڻوکول � عالوە، مقام � تالشPPEمع�اری •
دوران، جو�ت نکالںی �ا جوتوں کو ڈھانکںی جہاں اس کا اطالق ہو

ٹ اور ج�سا مناسب ہو، اس بات کو �قیین بنائںی کہ تمام کاس
پہنا ہوPPE�ن عملہ 

حفاظیت پوشش
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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

کو �قیین بنائںی محافظ صحت م�ل جول

یٹس اور مقامات اس بات کو �قیین بنائںی کہ انفرادی استعمال � ل�ی تمام س•
سب� کو رسائئ پر صابن اور کاغذ � تولیوں � ساتھ بہ�ت ہو�ئ پائن تک

حاصل ہو 
ات فراہم ک��ں �ا جراث�م ک�ش وا� مقام/ان تمام سیٹس پر ہاتھ دھو�ن وا� اور•

ہو تو، ا�ر مناسب(جہاں واش روم �ا بہ�ت پائن تک رسائئ حاصل نہںی �� 
)متعدد مقامات فراہم ک��ں

ڻائزر � بار ترغ�ب دیں کہ وە صابن اور پائن �ا ہینڈ سینیعملہ کو کاسٹ اور •
، اپ�ن چہر� کو چھو�ن � گ��ز ک��ں، اور �ش و مںی �ا ا�ر �شو بار ہاتھ دھوئںی

ن مںی کھا�� ۔چھینک ک��ں/دست�اب نہ ہو تو، قم�ض � آستںی
نگ � تمام • ، کی�ٹ کہ کھا�ن � اش�اء او خدمات � ل�ی ن مش�ت ر برتنوں � پ���ی

 اش�اء � واحد استعمال �/کھانوں اور قابل ض�اعک��ں؛ پہ� � پ�ک شدە  
حوصلہ افزائئ ک��ں جہاں ب� ممکن ہو 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

حفظان صحت
� تقا�ن 
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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � الئق حاالت 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

ول کو قائم � پال�� اور پروڻوککاسٹ اور عملہ � اسک��ننگ  
ک��ں

ن � اسک��ن" زون"ہر • �ئ قو� ڻ�سٹ � ل/مںی کاسٹ اور عملہ � ارا�ںی
پر عمل ک��ںپروڈ�شن � حفاظیت ر�نما خطوط

COVID-19�ی کہ س�ٹ مںی داخل ہو�ن � پہ�، اس بات کو �قیین بنا�ن � ل•
، ڻ�لنٹ،   رنا چاہ�ئ س�لف اسک��ن ککاسٹ، اور عملہ کو � عالمات نہںی ��

)ضم�مہ د�کھںی –جی�، سوالنامہ (
�ن کاسٹ اور عملہ مںی ا�ر عالمات نظر آ ر� ہوں �ا وە ب�مار محسوس کر•

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

بل مع�اری جب ممکن ہو تو، ڻ�لنٹ اور ا�جنڻوں کو س�ٹ پر پہنچ�ن � ق•
ەPPEجی�، سما�� دوری، (ط��قہ کار  فراہم ک��ں) � تقا�ن وغ�ی

��ن کو ، فراہ� اور پک اپ � سوا زائ)جی�، مرمت، تعم�ی (الز� خدمات •
محدود رکھںی 

�ش � سخت پروڻوک
�
ول کو برقرار س�ٹ پر صفایئ اور جراث�م ک

رکھںی 

ەروم وغواشدرواز� � کنڈوں، الئٹ سوئچز، (ز�ادە ڻچ وا� عالقوں • اور ) �ی
کہ جگہوں ، مقام � صف/مش�ت گھنڻہ / ائئ سامان پر توجہ مرکوز کر�ت ہو�ئ

وار � کر�ن � ل�ئ خدمت فراہم کنندە کو نامزد ک��ں۔ 
ںر�پ � بعد ہر رات سیٹس اور مقامات � اچ� ط�ح صفائئ ک��•
گھن�ٹ پہ�، اور مال�) 72مثا� طور پر (24شوڻنگ � دن � پہ� کم از کم •

��ںگھن�ٹ قبل اچ� ط�ح صفائئ ک24کو مقام وا�س کر�ن � پہ� کم از کم 
کہ ڻ�ک لی�ن � مقامات، اوزار، ا• ور سامان جب ک� ن�ئ شخص کو مش�ت

منتقل کر ر�� ہوں تو ان � جراث�م ک�ش ک��ں
مال کر�ن � سامان اور پوشش استعورکنگ گرو�وں کو �ف اپ�ن /ساتھیوں•

ترغ�ب دیں 

داخلہ تک رسایئ 

صفایئ � مع�ارات

https://www.sagaftra.org/files/sa_documents/ProductionSafetyGuidelines_June2020.pdf
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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

ب�ی ر�نمایئ پوسٹ ک��ںکاسٹ اور عملہ � ل�ئ 

حفظان صحت اور � ر�نما خطوطCDCحسب مناسبت، سما�� دوری، •
ائع ک��ںکو پور� مقام اور س�ٹ پر فروغ دی�ن � ل�ی ب�ی ر�نمائئ ش

ن وا� مقامات اور مجمع � د�گر حصوں مںی درست • ی � سما�� دور گھںٹ
یٹ � ساتھ واضح �شاند� کر�ن � ل�ئ گراؤنڈ کو ڻ�پ �ا عالمیت تخیت �ا پ

طور پر �شان زد ک��ں
ع کر�ن اطالعات شائ) جب ممکن ہو تو، ورچوئل اطالعات کا استعمال کر �(•

� محفوظ متبادل تالش ک��ں 

 حاالت اور فروغ دی�ن � ل�ی کام � جگہ �محدود م�ل جول کو 
ترت�ب کو بہ�ت بنائںی 

ول کر�ن او • ر فاصلوں کو جہاں اجازت دی گیئ ہو، و�اں ڻ��فک � روائن کو کن�ٹ
)ار�گل�' �ک طرفہ'جی�، (فروغ دی�ن � ل�ی جگہ مختص ک��ں 

ز بنائںی تا�ہ ان افراد کو فوڻیج کا • جائزە لی�ن � اجازت متعدد د�کھ�ن وا� مانی�ٹ
ە(دی جا س� جو و�ڈیو � گاؤں  وری نہںی ہںی مںی �ن ) کالئنٹ، پروڈیو� وغ�ی

ان استعمال ک��ں جو سما�� دوری اور حفظ، وە پوشش جہاں ب� ممکن ہو •
)جی� الو مکس � بجا�ئ بوم مکس(فروغ دییت �� صحت کو 

ٹ اور اجتماع کو محدود کر�ن � ل�ئ کاسٹ اور عملہ • مین�جر � مقام �(بھ�ی
نگ اور کرافٹ خدمات � آمد �) رعا�ت � ساتھ  ترغ�ب دیں� پہ� کی�ٹ

سما�� دوری کو فروغ دی�ن � ل�ی ڻرک اور خی� لگائںی •
•CDCں اندرون � جگہو ) جہاں مناسب ہو(� مطابق ک� ر�نما خطوط

ہوا � روائن مںی اضافہ ک��ںمںی ) جی� کھڑکیوں، روشندان(

مریئ ر�نمایئ 

جا�ئ 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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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
اعمال اور نگرائن 

ن  م�ل  �بذات خود کام کو محدود رکھںی اور جہاں ممکن ہو مالزمںی
کو کم � کم ک��ںجول

چوئل ور /آن الئن ڻ��ننگجی�(کو کم � کم ک��ں ات خود م�ل جولبذ•
ن � استعمال پر غور ک��ں )پروڈ�شن میٹنگوں، وا� ڻا��ی

وری • فراہم ک��ںکو دور � کام کر�ن � مواقععملہجہاں ب� ممکن ہو غ�ی �ن
ڈ�شن � ترغ�ب کاسٹنگ � ذائت رابطہ کو ختم کر�ن ک�ل�ئ از خود ڻ�پ شدە آ•

)�عین ورچوئل آڈ�شن اور کال ب�کس(دیں 
کہ  •  کو ختم کر�ن � ل�ئ اسک��ٹسکاپیوں �مش�ت

گ
کو ڈ�جیڻل طور پر بانڻںی آلود�

جب ب� ممکن ہو ورچوئل لوک�شن اسکاؤڻنگ کروائںی •

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

د کو محدو  م�ل جولاس طرز عمل � ترغ�ب دیں جو شخ�
کرتا �� 

اختتام پر، جی�، دن � آغاز اور (بڑ� اجتماعات کو محدود کر�ن � ل�ی •
ڻوں �ا بال�س مںی �گرمیوں کو شف) دو�ہر � کھا�ن � وقت، وق�ن � دوران

�ا نظام االوقات کو ترت�ب دیں۔/الگ الگ ک��ں اور
گ ک��ں، اور چھو�ٹ ورکنگ گرو�وں � ساتھ زون مںی کام � مقامات کو ال•

کو محدود ک��ںتھ رو�رو م�ل جولس�ٹ پر دو�وں � سا
ور د�گر جہاں ب� ممکن ہو، سما�� دوری کو فروغ دی�ن � ل�ئ چ�ک ان ا•

اور ، بنائںی )انچ�ک جی� م��ائل " (ڻچ فری"آڈ�شن � جگہوں کو / انتظار 
ر عل�حدە ک��ںفرن�چ

لچک پذیر ماڈلز

عمل کا سکڑاؤ
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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
اعمال اور نگرائن 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

کارو�ار � ل�ی سفر کو محدود ک��ں

و ا�ر قابل اطالق ہو تو، متعدد مقامات اور سیٹس پر عملہ � سفر ک•
ک��ں محدود 

و تو، جب ب� ممکن ہو ن�� نقل و حمل � ترغ�ب دیں؛ جب ممکن نہںی ہ•
اور سما�� دوری � اصولوں پر عمل ہو ر�ا �� PPE�قیین بنائںی کہ مکمل 

ە(وا� حصوں ز�ادە ڻچ • ہر دن کم کو ) گاڑی کا ہینڈل، درواز� � ہینڈل وغ�ی
��ںب� تبد�� � قبل صاف ککم ا�ک بار اور شفٹ � ک� از  

 کھڑکیوں کو کو فروغ دی�ن � ل�ئ گاڑ�وں مںی ہو تو، ہوا داریا�ر قابل اطالق•
کھ� رکھںی 

جہاں قابل اطالق ہو و�اں نقل و حمل اور گودام �ا ڻ�ک� اور سواری �•
خدمات � ر�نما خطوط � متعلق د�گر ر�نمائئ پر عمل ک��ں

سفر � متعلق 
ر�نما خطوط
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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
اعمال اور نگرائن 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

ن � جانچ کر�ن � ل" زون"ہر ا�ک • �ی قو� مںی کاسٹ اور عملہ � ارا�ںی
پر عمل ک��ںپروڈ�شن � حفاظیت ر�نما خطوط

انو، ا� مک� دوران کام کرتا ہو تCOVID-19کا رکن کاسٹ �ا عملہ  ا�ر ک�  •
عمل کرنا ہوگا۔پر � ر�نما خطوطCDCقبل تماممںی وا�س آ�ن � 

مںی مبتال ہو�ن � COVID-19ا�ر جانچ � ک� کاسٹ �ا عملہ � مم�� � •
� CDCشناخت ہوئت �� تو کرایہ وا� یونٹ � صفائئ اور جراث�م ر�ائئ 

مطابق ہوئن چاہ�ی ر�نما خطوط �
 ساتھ ق��ی� کاسٹ �ا عملہ کا کوئئ ب� رکن جس کا ک� ب� ا�� فرد �•

� �شخ�ص ہوئئ �� تو وە کرا�ی �COVID-19رابطہ ہوا ہو جس مںی 
مطابق خود کو � � ر�نما خطوطCDC� قبلجائ�داد پر وا�س آ�ن 

ن  کر�۔کورنڻںی
�ا اس 2لق � امال� � متعکرا�ی دنوں � عر� مںی  14ا�ر ا�ک � س�ٹ •

کو ک��ن � اطالع دی�ن CDPH� ز�ادە ک��ن � واقف ہوتا �� تو، مال� کو 
۔ ورت �� � �ن

•CDPH پھ�الؤ � عمل ک��ں اور و�ا �� شدە ر�نما خطوط پر � د�گر تمام
� سفارشات � تعم�ل ک��ںCDPHجواب مںی 

وع ہو�ن � • RT-PCRگھنڻوں � اندر اندر 72تا 48س�ٹ �ا مقام پر کام �ش
دیںترغ�ب�ک وقیت نا� � س�ال � نمو�ن � جانچ � ل�ی 

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

/جانچ کرنا
ڻ��ک کرنا

https://www.sagaftra.org/files/sa_documents/ProductionSafetyGuidelines_June2020.pdf
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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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن محفوظ ر�ںی
ضم�مہ

ف��نگ 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

تک واحد گھر � باہر افراد کا ا�ک گروپ جو دس منٹ � ز�ادە وقت:مجمع
ا �� منعقد ہو�ن وا� ک� برجستہ �ا منص��ہ بند پروگرام کا حصہ ہوت

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 

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
، 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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وع  آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

۔ فلم اور یٹ وی پروڈ�شن 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

۔ جانچ � وسائلشہر شکا�و
ChicagoCovidTesting.com

DGA, SAG-AFTRA, IATSE اورTeamstersپروڈ�شن � حفاظیت ر�نما خطوط : � کمیٹ�اں
https://www.sagaftra.org/files/sa_documents/ProductionSafetyGuidelines_June2020.

pdf

صحت اور حفاظت � ر�نما خطوط : االئنس آف موشن پکچر اور ڻ�� و�ژن پروڈیو�ز
https://www.filmla.com/wp-content/uploads/2020/06/IWLMSC-Task-Force-White-

Paper-6-1-20.pdf

�ت � کام کرنا� دوران محفوظ ط��COVID-19برطانوی فلم کم�شن۔
http://britishfilmcommission.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/British-
Film-Commission-Working-Safely-During-COVID-19-in-Film-and-High-end-

TV-Drama-Production-01-06-20-V.1.0.pdf

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

فلم اور یٹ وی 
پروڈ�شن � 
ر�نمایئ 

؛ 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��

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://protect-us.mimecast.com/s/3E5xCmZEBlH4ZpVQTNjJP3
https://www.sagaftra.org/files/sa_documents/ProductionSafetyGuidelines_June2020.pdf
https://www.filmla.com/wp-content/uploads/2020/06/IWLMSC-Task-Force-White-Paper-6-1-20.pdf
http://britishfilmcommission.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/British-Film-Commission-Working-Safely-During-COVID-19-in-Film-and-High-end-TV-Drama-Production-01-06-20-V.1.0.pdf
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