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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
؟ اس گائیڈ میں کیا ہے

-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

 ےک معیارات
 
عمل آوری ےس متعلق سکڑاؤصفان

 
 
 رہنمان

 
مرن

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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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
عکایس کرنی وایل مثال

؟ کیا چیں  مختلف ہو سکتی ہ 

14  رابطہ پک اپ دستیاب ہے اور بل بال رابطہ 
 یک ترغیب دی جائی ہے 

ی
ادائیگ

ی ےس  کا پہنیی ہمہ فیس کورنگملزمیں
، مہمانوں ےک لیں  فیس تقاضا کیا جاتا ہے

ہونی کورنگ تب مطلوب ہے جب وہ بیٹھے
نہ ہوں اب پین  یک /اندر کھائ  2 تک یک %40شر

، ہ جبکگنجائش ےک ساتھ اجازت ہ 
نی سماجی دوری ےک تقاضوں پر عمل کر

یک اجازت ہے 1ہونی باہر 
ی اور کھانی والوں کو  فٹ یک 6ملزمیں

یب دی برقرار رکھنی یک ترغسماجی دوری
جائی ہے 

5

3

-تجویز کردہ رہنمائی -

PPEحفظان صحت، سماجی دوری، مناسب 
ہ ےک سلسےل میں پوری فسیلی ی میں وغیں  ٹیں

 
مرن

عالمتی تختی 
ی یک ت ےس فسیلیٹیں ی کیر  ملزمیں

 
جراثیم ربان

کریں
6

، بشمول چھت ےک اوپری حےص، سمٹیی الئق چھتوں واےل ک/کھانا کھانی . 1 ون مانا جاتا ہے اب پینی ےک وہ حےص جنہیں بیں مرے اور اندرون یک وہ جگہیں رسر
طیکہ ڈائننگ ٹیبل اس طرح ےک مدخل ےس %50جہاں کھڑکیوں، دروازوں یا پینلز کو کھول کر  فٹ ےک اندر 8یا اس ےس زائد دیوار کو ہٹایا جا سکتا ہو بشر

ہوں 
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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
صحت مندانہ میل جول

یقیت  بنائیں 6< افراد اور گھی   واےل بند مقامات ےک بیچ 

یں • ی یں موقوف کریں، اور6میں ی وں ک/فٹ یک دوری پر ہوں، میں ی و یا اگر میں
(   پلیکیس گلسجیےس)ےک بیچ طبیع رکاوٹوں سکتا ہو تو ان منتقل نہیں کیا جا 

کا اضافہ کریں
کریں رکاوٹیں استعمالفٹ یک دوری ممکن نہ ہو وہاں ناقابل نفوذ 6جہاں •

ہ) ، وغیں ز، رسوس ٹیبل، رجسیی (جیےس کاؤنیی
ی قطار بند ہونی ہیں اےس من• اسب جس کیس حےص میں مہمانان یا ملزمیں

جیےس، )جسمائی دوری یک رہنمائی ےک ساتھ واضح طور پر نشان زد کریں 
ہ ، وغیں ، آرام گاہیں ( چیک اسٹینڈز اور ٹرمینلز، انتظار گاہیں

ی اس بات کو یقیتی بنائیں کہ موسیقی کا والیوم کم رہے تاکہ مل• ی اور صارفیں زمیں
ر عمل کر ےک دوران سماجی دوری ےک اصول پ( جیےس، آرڈر لینی )بات چیت 

سکیں 

کمروں تک / افراد 50میں  اور / افراد 6کسٹمرز کو زیادہ ےس زیادہ 
محدود رکھیں 

-تجویز کردہ رہنمائی -

ی تک محدود رکھیں / افراد 6کسٹمرز کو زیادہ ےس زیادہ • میں
کمرے کو اس تک محدود کریں/ ہر اندروئی جگہ •

افراد، یا50سماجی دوری یک مشق کرنی ہونی -
(جو بیھ کم ہو)گنجائش 40%-

وئی جگہ پر ڈائننگ • اگر معیاری 1الکحل ےک استعمال یک اجازت ہے / بیں
وی یک جا ریہ ہے  سماجی دوری ےک تقاضوں یک پیں

، اندروئی / ایونٹ ےک مقامات • و/ ضیافت واےل ہالوں ےک لیی ئی جگہوں بیں
اصول پر عمل کیلنی گنجائش اور مجمع یک پابندیوں ےک( ترتیب پر منحرص)

کریں

سماجی دوری

مجمع کا سائز

، بشمول چھت ےک اوپری حےص، سمٹیی الئق چھتوں واےل ک/کھانا کھانی . 1 ون مانا جاتا ہے اب پینی ےک وہ حےص جنہیں بیں مرے اور اندرون یک وہ جگہیں رسر
طیکہ ڈائننگ ٹیبل اس طرح ےک مدخل ےس %50جہاں کھڑکیوں، دروازوں یا پینلز کو کھول کر  فٹ ےک اندر 8یا اس ےس زائد دیوار کو ہٹایا جا سکتا ہو بشر

ہوں 
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(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
صحت مندانہ میل جول

ائزیشن، ہاتھوں اور زیادہ ٹچ ہون  واےل حصوں کا باقاعدہ سینیٹ

مناسب تکنیکوں یک بابت تربیتیں یقیت  بنائیں 

گاہک اور ملزم یقیتی بنائیں کہ ہینڈ سینیٹائزر یا ہاتھ دھونی یک سہولیات•
 یک حد تک دستیاب ہیں 

ی
دونوں ےک استعمال ےک لیں آمادیک

ی اسٹیش• ی کو ہاتھ دھونی یک تربیت فراہم کریں، نیں ی پر علمتی تمام ملزمیں یی
(جہاں قابل اطلق ہو)تختی آویزاں ہو 

ےس متعلق صحت اور COVID-19ملزم ےک کام پر ابتدائی واپیس ےک بعد •
، ڈلیوری اور ٹیک آؤٹ ServSafeحفاظت یک تربیت فراہم کریں، جیےس 

دوبارہ کھولنی یک تربیتیں NRAٹریننگ، فوڈ ہینڈلر ٹریننگ، مفت 

ون یک جگہوں پر، ناک اور منہ پر فیس کو • رنگز پہننا کیس عمویم اندرون اور بیں
وروی ہے  یں استثناء ہو اییس طتی کیفیات یا معذوریوں ےک حامل افراد ےک ل)ضی

(   ہیں سکیی ہیں جو انہیں بحفاظت فیس کورنگ پہنیی ےس باز رکھتی 
انی جاسکیی ہیں ئی رہے ہوں تب فیس کورنگز ہٹ/جب کسٹمرز بیٹھے ہوں اور کھا•
ی کو • ، صح)یک مناسب تربیت فراہم کریں PPEملزمیں یح ےس کس طرح پہننا ہے

ہ ، وغیں (اتارنا ہے
 ےک لیں ضف غذا کو ہاتھ لگانی ےس متعلق معیاری رہنما خطوط پر عمل کرنی •

دستانی فراہم کریں
وں، ناک اور منہ کا والوں کو آلودہ چھینٹوں ےس آنکھیقیتی بنائیں کہ برتن دھونی •

( یا فیس شیلڈز/جیےس، فیس کورنگ، حفاظتی چشےم اور)تحفظ کرنی ےک آالت 
تک رسائی حاصل ہے 

و یقیت   مالزمیں  اور مہمانوں کو حفاظتی پوشش پہنن  ہون  ک

بنائیں 

-تجویز کردہ رہنمائی -

حفاظتی پوشش

حفظان صحت 
ےک تقاض  

https://www.servsafe.com/Landing-Pages/Free-Courses
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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

ریںمالزم یک اسکریننگ یک پالییس اور پروٹوکول ےط ک

رنی اور گھر چھوڑنی ےس پہےل تمام افراد کو علمات کو از خود شناخت ک•
ائی ہے علمات موجود ہونی ےک صورت میں گھر پر رہنی یک ترغیب دی ج

ی • کرےک از خود اسکریننگاسٹبلشمنٹ میں داخل ہونی ےس پہےل، ملزمیں
COVID-19 نامہ جیےس، سوال)یک علمات نہیں ہونی کو یقیتی بنائیں–

(ضمیمہ دیکھیں 
ی میں اگر علمات نظر آ ریہ ہوں یا وہ بیمار محسوس کرنی یک• رپورٹ ملزمیں

پر رہنی یک کر رہے ہوں تو انہیں کام پر رپورٹ نہیں کرنا چاہنں یا انہیں کام
اجازت نہیں ہوئی چاہنں 

-تجویز کردہ رہنمائی -

 ےک ل/اسٹبلشمنٹس میں گاہک
 
نں پالییس ےط فریق ثالث یک رسان

کریں

کریننگ داخیل دروازے پر عہد نامہ شائع کریں یا یہ تصدیق کرنی ہونی اس•
وئی صارف   الحال / کریں کہ گاہک، بیں

ی
یک COVID-19غیں گاہک میں ف

ائی جیےس، سوالنامہ، زبائی معاہدہ، غیں زب)علمات نظر نہیں آ ریہ ہیں 
(عہدنامہIRAمعاہدہ، 

 داخل ہونی میں غیں گاہک ملقائی احاطوں یقیتی بنائیں کہ گاہک، سپلئر اور •
 کیفیات یا اییس طتی )وقت اپتی ناک اور منہ پر فیس کورنگ پہنی ہونی ہیں 

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

بشمول )رد ڈسپےل شدہ یا از خود شناخت کردہ علمات میں مبتل کیس بیھ ف•
کا داخلہ ممنوع قرار دیں ( گاہک، عملہ یا وینڈرز

 
 
داخلہ تک رسان

http://www.illinoisrestaurants.org/resource/resmgr/a/illinois_restaurant_promise.pdf
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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

 ہاتھ لگائ  گن  آئٹمز / زیادہ ٹچ ہون  وایل سطحوں 
 
یک جراثیم ربان

ت ےس الگو کریں ےک تقاض  کیر

( ز، مساےلجیےس مینو، کنٹییی )جہاں ممکن ہو وہاں قابل ضیاع ٹیبل آئٹمز •
فراہم کریں

یں، جیےس، مینو، ک)ہر استعمال ےک بعد ناقابل ضیاع ٹیبل آئٹمز • ی ز، میں نٹییی
یک صفائی اور جراثیم ربائی کریں( کرسیوں

ں اگر قابل عمل ہو تو مقررہ مینو بورڈ یا ڈیجیٹل مینو استعمال کری•

-تجویز کردہ رہنمائی -

 ےک لنں یومیہ ص جگہوں اور زیادہ ٹچ ہون  واےل آئٹمز 
 
ےک فان

معیارات ےط کریں

صفائی اور جراثیم کھولنی ےس پہےل اور پورے دن پوری فسیلیتی یک اچیھ طرح•
منٹ پر، 30و ہر زیادہ ٹچ ہونی واےل گھر ےک سامیی ےک حصوں ک)ربائی کریں 

(کاموں یا افراد ےک بیچ گھر کا پچھل حصہ
، ان یک صفائی اور جراثی•  ےس آرام گاہوں پر نظر رکھیں

ی
م ربائی کریںباقاعدیک

لیں صفائی ےک جراثیم ربا اشیاء محفوظ اور صحیح ےس لگانا یقیتی بنانی ےک•
طریق کار یک بابت تربیت فراہم کریں

 ےک معیارا
 
تصفان
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فوڈ شوس اور بار 
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

-تجویز کردہ رہنمائی -

 
 
 حفظان صحت ےک معیارات اور داخلہ ےک تقاضوں پر مرن

 
رہنمان

فراہم کریں

ی • یارات پر مرئی گاہکوں ےک لیں حفظان صحت ےک مع/پورے ریستوراں میں ملزمیں
(ماجی دوریجیےس، فلور مارکرز ےک ساتھ نافذ العمل س)رہنمائی برقرار رکھیں 

ائط داخل ہونی واےل گاہکوں ےک/غیں زبائی معاہدہ، رہنما خطوط اور• لیں یا رسر
ریستوراں ےک باہر پوسٹ کریں

ز ےک لیں علمتی آرڈرز ریڈیم کرنی یک کارروائی پر فریق ثالث ےک ڈیلیوری ڈرائیور •
تختی فراہم کریں

غام رسائی یا اگر قابل عمل ہو تو، شفٹ ےس قبل مواصلتوں ےک لیں ڈیجیٹل پی•
مواصلتی بورڈز کا استعمال کریں

 
 
 رہنمان

 
مرن
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فوڈ شوس اور بار 
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

رمیم کریںمیل جول کم کرن  ےک لنں جائ  کار ےک حاالت میں ت

ی • ی ےک مابیں ؛ اگر صارفیں وری ہے فٹ کا فاصلہ 6تمام رسپرستوں کو بیٹھنا ضی
کسٹمرز اور )ہے بار میں بیٹھنی یک اجازت/ برقرار رکھا جا سکتا ہے تو کاؤنیی 

ی پلیکیس گلس ےک استعمال پر غور کر  (یںبارٹینڈرس ےک مابیں
یکن انتظار یک اگر کاؤنیی ےس آرڈر کیا جاتا ہے تو منظم الئن کا تقاضا کریں، ل•

خدمت کو ترجیح دی جانی 
 کام یک جگہ اگر عمیل طور پر ممکن ہو تو، سماجی دوری کو فروغ دینی ےک لیں •

نشان زد کرنا، مثال ےک طور پر، فرش کو )میں کچھ ردوبدل کرنی پر غور کریں 
ی یک سمتوں کو تبدیل کرنا تاکہ کارکنوں ک/اور ا رخ ایک دورسے یا ورک اسٹیشیی

(یک طرف نہ ہو سےک
یPPEاگر کوئی ملزم کھانا پیش کر رہا ہے اور مناسب • ا، پہن رہا ہے تو کیفیٹیں

، یا دورسے سیلف رسوس فوڈ اسٹیشنوں کو دوبارہ کھول
ی

نی یک اجازت بوف
دیں

وب ےک اسٹ• یشنوں ےک اگر عمیل طور پر ممکن ہو تو، کسٹمرز ےک ذریعہ مشر
استعمال کو محدود کریں

یارے، دروازے، یا اگر قابل عمل ہو تو، پیدل ٹریفک ےک لیں ڈائریکشن واےل گل•
گزرگاہیں ےط کریں

رام گاہ یک فریق ثالث ےک لیں آ/ اگر قابل عمل ہو تو، کارکنان اور گاہکوں •
علیحدہ سہولیات فراہم کریں

•FDAمل اور میں درج معیارات کو مکیک دوبارہ کھولنی یک جانچ فہرست
پورا کریں

-تجویز کردہ رہنمائی -

 کار
 
جائ

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-re-opening-retail-food-establishments-during-covid-19-pandemic
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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

ا خانوں ےک الئسنس ، ریٹیل فوڈ الئسنس ےک بغیں شر وں ےک لنں
دامات پر غور کسٹمرز کو کھائ  ےک اختیارات فراہم کرن  ےک اق

کریں

، اگر م• وبات ےک اداروں ےک لیں اب خانہ ےک الئسنس واےل مشر مکن ہو تو، رسر
نگ / ورنٹس جیےس، موبائل فوڈ ٹرک، ریسٹ)کھانی تک رسائی فراہم کریں  کییی

 پیک ک
ی

اکت داری، شیلف مستحکم پیشگ (ردہ کھاناخدمات ےک ساتھ رسر

 کو بہیی بنائیں 
 
ہوا داری اور ہوا یک روان

وی کریںFDAہوا داری ےس متعلق • مز، ہوا داری ےک سسٹ: تقاضوں یک پیں
، پھپھوندی ےس پاک ہیں   اور ٹھیک ےس بشمول اییی ڈکٹس اور وینٹس صاف ہیں

کام کر رہے ہیں 
میں ( ںجیےس، کھڑکیاں، ہوا داریو )اگر قابل عمل ہو تو، اندرون یک جگہوں •

ےک مطابق اور کھانی تیار کرنی ےک معیاراتےک رہنما خطوطCDCہوا یک روائی 
مطابق بڑھائیں 

-تجویز کردہ رہنمائی -

 کار
 
جائ

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
اعمال اور نگرائی 

 جہاں بیھ ممکن ہو بذات خود کام کو محدود کریں

لہ یک عم/ جیےس، آن الئن تربیت )بذات خود میل جول کم ےس کم کریں •
(ورچوئل میٹنگ کا استعمال کرنی پر غور کریں

ی کو وی• سا یہ کرنا چاہنں یقیتی بنائیں کہ گھر ےس کام کر سکیی واےل ملزمیں
ی یک شفٹ اوورلیپنگ کو محدود کریں• اگر قابل عمل ہو تو، ملزمیں

ےک رونے کو فروغ دیںجول محدود کرن  میل 

اب• ، رسر وبات ےک اداروں ےک لیں اب خانہ ےک الئسنس واےل مشر پینی کا انتظام رسر
گھنیی تک محدود رکھیں 2کرنی ےک لیی نششت کو زیادہ ےس زیادہ 

 کرنی یک/اگر قابل عمل ہو تو، بل نقدی•
ی

، اور رسیک بل رابطہ آرڈر اور ادائیگ
ی آؤٹ اور ڈیلیوری یک ترغیب دیں /کنارے ٹیک آؤٹ ر پر خاص طو )کیں

(مصیبت زدہ آبادی ےک لیں 
یی ریزرویشن یک اگر عمیل طور پر ممکن ہو، تو انتظار کو کم ےس کم کرنی ےک ل•

پہےل یک ترغیب دیں اور جگہ یک جراثیم کیسر کرنی کا وقت دیں؛ آمد ےس
رہنمائی بشمول جب ممکن ہو تو داخےل ےک تقاضی فراہم کریں

 گاڑیوں میں رہنی یک مربیوں کو بیٹھنی کا انتظار کرنی ےک دوران باہر میں یا اپتی •
ز کو داخل ترغیب دیں؛ انتظار واےل حصوں میں مجمع کم کرنی ےک لیں ڈائ یی

 بٹھایا جانی گا
ً
ہونی پر فورا

ائی ےک لیں تک رس( جیےس، آرام گاہ)اگر قابل عمل ہو تو، اندرون یک آسائشات •
داخل اور خارج ہونی ےک علیحدہ دروازے ےط کریں

-تجویز کردہ رہنمائی -

لچک پذیر ماڈلز

عمل کا سکڑاؤ
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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
اعمال اور نگرائی 

 کاروبار ےک لنں سفر محدود کریں

یں ےک ساتھ اگر قابل عمل ہو تو، کاروباری سفر کو صنعت یک حفاظتی تداب•
محدود کریں

ر کو محدود ےک متعدد مقامات پر عملہ ےک سفریستوراںاگر قابل عمل ہو تو، •
کریں

-تجویز کردہ رہنمائی -

/جانچ کرنا
ٹریک کرنا

ہنما سفر ےس متعلق ر 
خطوط

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 ملزم •
CDC وری ہے ےک رہنما خطوط پر عمل کرنا ضی

ی یکCOVID-19جانچ ےک ذریےع • مثبت ےک بطور شناخت شدہ تمام ملزمیں
وری ہے ےک رہنما خطوط ےک مطابقCDCصفائی اور جراثیم ربائی  ہونا ضی

ریتی رابطہ رہا ہے جس کیس ملزم 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 کیشی یک CDPHیا زائد کیشی کا علم ہو جاتا ہے تو ملزمیں
رپورٹ کرنی کا تقاضا کیا جاتا ہے 

•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
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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
ضمیمہ

-تجویز کردہ رہنمائی -

تک واحد گھر ےس باہر افراد کا ایک گروپ جو دس منٹ ےس زیادہ وقت:مجمع
ا ہے یا منصوبہ بند پروگرام کا حصہ ہوتبرجستہمنعقد ہونی واےل کیس 

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 ملزم شفٹ ےک: از خود اسکریننگ رسر
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 علج 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
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وع  آہستہ آہستہ دوبارہ شر

(IVمرحلہ )کریں 

فوڈ شوس اور بار 
صحت عامہ ےک وسائل

: دوبارہ کھولنی ےس متعلق وسائلCOVID-19–نیشنل ریسٹورنٹ ایسویس ایشن 
https://restaurant.org/Downloads/PDFs/business/COVID19-Reopen-Guidance.pdf

OSHA–وبات ےک وی ک کنارے پک اپ پیش کرنی واےل رسیتورانوں اور مشر نڈرز ےک لیں ٹیک آؤٹ یا رسی
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4017.pdf: رہنمائی 

FDA–غذائی تحفط اور کورونا وائرس :https://www.fda.gov/food/food-safety-during-
emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19

-تجویز کردہ رہنمائی -

فوڈ شوس ےس
 
 
متعلق 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۔

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

 کار ےس م
 
تعلقجائ

 
 
عام رہنمان

داری اعالن دستیی

 ےک لنں ملیک وسائل
 
مزید رہنمان

https://restaurant.org/Downloads/PDFs/business/COVID19-Reopen-Guidance.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4017.pdf
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
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

