
1

Click to add title وع آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

فوڈ �وس 
اور بار



2

Click to add title وع آہستہ آہستہ دو�ارە �ش
)IVمرحلہ (ک��ں 

فوڈ �وس اور بار 
؟ اس گائ�ڈ مںی ک�ا ��

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

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

وشش کا افراد � ذر�� حفاظیت پ
استعمال

حفظان صحت � تقا�ن 

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

)جی�، ہاتھ دھونا(

لچک پذیر ماڈلزداخلہ تک رسایئ 

عمل آوری � متعلق سکڑاؤصفایئ � مع�ارات

مریئ ر�نمایئ 
سفر � متعلق ر�نما 

خطوط

ڻ��ک کرنا/ جانچ کرنا کار � حاالت جا�ئ 

� 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 

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

ھ ب�ماری � چھیٹ � سات
لچک، ر�موٹ کام 

)ممکن ہو�ن پر(

عمل آوری � متعلق لچک 
پذیری � ل�ی تعاون 

)جی�، متعدد شفٹس(

نقل و مقامات � بیچ لوگوں �
حرکت پر پابندی

� جانچ کر�ن اور ڻ��ک کر�ن 
سہولت رسائن 
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عکا� کر�ن وا� مثال

؟ ن مختلف ہو سکیت �� ک�ا چ�ی

14  رابطہ پک اپ دست�اب �� اور بال بال رابطہ 
 � ترغ�ب دی جائت �� 

گ
ادائ��

ن �  کا پہن�ن ہمہ ف�س کورنگمالزمںی
، مہمانوں � ل�ی  ف�س تقاضا ک�ا جاتا ��

ہو�ئ کورنگ تب مطلوب �� جب وە بیڻھ�
نہ ہوں اب پی�ن � /اندر کھا�ن 2 تک � %25�ش

، ہ جبکگنجا�ش � ساتھ اجازت ��
�ت سما�� دوری � تقاضوں پر عمل کر

� اجازت �� 1ہو�ئ باہر 
ن اور کھا�ن والوں کو  فٹ � 6مالزمںی

�ب دی برقرار رکھ�ن � ترغسما�� دوری
جائت �� 

5

3

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

PPEحفظان صحت، سما�� دوری، مناسب 
ە � سلس� مںی پوری فس�لی ن مںی وغ�ی مریئ ڻ�ی

عالمیت تخیت 
ن � ت � فس�لیڻ�ی ن ک�� جراث�م ر�ایئ مالزمںی

ک��ں
6

، �شمول چھت � او�ری ح�، سمڻ�ن الئق چھتوں وا� ک/کھانا کھا�ن . 1 ون مانا جاتا �� اب پی�ن � وە ح� جنہںی ب�ی مر� اور اندرون � وە جگہںی �ش
ط�کہ ڈائننگ ڻیبل اس ط�ح � مدخل � %50جہاں کھڑکیوں، دروازوں �ا پینلز کو کھول کر  فٹ � اندر 8�ا اس � زائد دیوار کو ہڻا�ا جا سکتا ہو ��ش

ہوں 
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فوڈ �وس اور بار 
صحت مندانہ م�ل جول

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

�ں • ن �ں موقوف ک��ں، اور6م�ی ن وں ک/فٹ � دوری پر ہوں، م�ی ن و �ا ا�ر م�ی
)   پل�ک� گالسجی�(بیچ طب� رکاوڻوں � سکتا ہو تو ان منتقل نہںی ک�ا جا 

کا اضافہ ک��ں
ک��ں رکاوڻںی استعمالفٹ � دوری ممکن نہ ہو و�اں ناقابل نفوذ 6جہاں •

ە( ، وغ�ی ز، �وس ڻیبل، رجس�ٹ )جی� کاؤن�ٹ
ن قطار بند ہو�ت ہںی ا� من• اسب جس ک� ح� مںی مہمانان �ا مالزمںی

جی�، (جسمائن دوری � ر�نمائئ � ساتھ واضح طور پر �شان زد ک��ں 
ە ، وغ�ی ، آرام گاہںی )  چ�ک اسٹینڈز اور ڻرمینلز، انتظار گاہںی

ن اس بات کو �قیین بنائںی کہ موس��ت کا والیوم کم ر�� تا�ہ مال• ن اور صارفںی زمںی
ر عمل کر � دوران سما�� دوری � اصول پ) لی�ن آرڈر جی�، (بات چ�ت 

سکںی 

ن اور / افراد 10کسڻمرز کو ز�ادە � ز�ادە  کمروں / افراد 50م�ی
تک محدود رکھںی 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

ن تک محدود رکھںی / افراد 10کسڻمرز کو ز�ادە � ز�ادە • م�ی
کمر� کو اس تک محدود ک��ں/ ہر اندروئن جگہ •

افراد، �ا50کر�ت ہو�ئ سما�� دوری � مشق  -
)جو ب� کم ہو(گنجا�ش 25%-

وئن جگہ • ا�ر مع�اری 1�� ال�حل � استعمال � اجازت / ڈائننگ پر ب�ی
وی � جا ر� ��  سما�� دوری � تقاضوں � پ�ی

، اندروئن / ایونٹ � مقامات • و/ ض�افت وا� ہالوں � ل�ئ ئن جگہوں ب�ی
اصول پر عمل پابندیوں �مجمع � ک�ل�ئ گنجا�ش اور ) ترت�ب پر منح�(

ک��ں

سما�� دوری

مجمع کا سائز

، �شمول چھت � او�ری ح�، سمڻ�ن الئق چھتوں وا� ک/کھانا کھا�ن . 1 ون مانا جاتا �� اب پی�ن � وە ح� جنہںی ب�ی مر� اور اندرون � وە جگہںی �ش
ط�کہ ڈائننگ ڻیبل اس ط�ح � مدخل � %50جہاں کھڑکیوں، دروازوں �ا پینلز کو کھول کر  فٹ � اندر 8�ا اس � زائد دیوار کو ہڻا�ا جا سکتا ہو ��ش

ہوں 
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ائ��شن، ہاتھوں اور ز�ادە ڻچ ہو�ن وا� حصوں کا باقاعدە سینیڻ
مناسب تکن�کوں � بابت ت��یتںی �قیین بنائںی 

گاہک اور مالزم �قیین بنائںی کہ ہینڈ سینیڻائزر �ا ہاتھ دھو�ن � سہول�ات•
 � حد تک دست�اب ہںی 

گ
دونوں � استعمال � ل�ی آماد�

ن اسڻ�ش• ن کو ہاتھ دھو�ن � ت���ت فراہم ک��ں، ن�ی ن پر عالمیت تمام مالزمںی �ن
)جہاں قابل اطالق ہو(تخیت آو�زاں ہو 

� متعلق صحت اور COVID-19مالزم � کام پر ابتدائئ وا�� � بعد •
، ڈلیوری اور ڻ�ک آؤٹ ServSafeحفاظت � ت���ت فراہم ک��ں، جی� 

دو�ارە کھول�ن � ت��یتںی NRAڻ��ننگ، فوڈ ہینڈلر ڻ��ننگ، مفت 

ون � جگہوں پر، نا� اور منہ پر ف�س کو • رنگز پہننا ک� عمو� اندرون اور ب�ی
وروی ��  �ی استثناء ہو ا�� طی� ک�ف�ات �ا معذور�وں � حامل افراد � ل(�ن

)   ہںی سک�ت ہںی جو انہںی بحفاظت ف�س کورنگ پہن�ن � باز رکھیت 
ا�ئ جاسک�ت ہںی ئپ ر�� ہوں تب ف�س کورنگز ہڻ/جب کسڻمرز بیڻھ� ہوں اور کھا•
ن کو • ، صح(� مناسب ت���ت فراہم ک��ں PPEمالزمںی یح � کس ط�ح پہننا ��

ە ، وغ�ی )اتارنا ��
 � ل�ی �ف غذا کو ہاتھ لگا�ن � متعلق مع�اری ر�نما خطوط پر عمل کر�ن •

دستا�ن فراہم ک��ں
وں، نا� اور منہ کا کو آلودە چھینڻوں � آنکھوالوں  �قیین بنائںی کہ برتن دھو�ن •

)  �ا ف�س ش�لڈز/جی�، ف�س کورنگ، حفاظیت چش� اور(تحفظ کر�ن � آالت 
تک رسائئ حاصل �� 

ن اور مہمانوں کو حفاظیت پوشش پہن�ن ہو�ن ک و �قیین  مالزمںی
بنائںی 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

حفاظیت پوشش

حفظان صحت 
� تقا�ن 

https://www.servsafe.com/Landing-Pages/Free-Courses
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محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

��ںمالزم � اسک��ننگ � پال�� اور پروڻوکول � ک

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 • کر� از خود اسک��ننگاسٹبلشمنٹ مںی داخل ہو�ن � پہ�، مالزمںی
COVID-19 نامہ جی�، سوال(� 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 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

�ی پال�� � ف��ق ثالث � رسایئ � ل/اسٹبلشمنٹس مںی گاہک
ک��ں

ک��ننگ داخ� درواز� پر عہد نامہ شائع ک��ں �ا یہ تصدیق کر�ت ہو�ئ اس•
وئن صارف  � COVID-19غ�ی گاہک مںی �ن الحال / ک��ں کہ گاہک، ب�ی
ائن جی�، سوالنامہ، ز�ائن معاہدە، غ�ی ز�(عالمات نظر نہںی آ ر� ہںی 

)عہدنامہIRAمعاہدە، 
داخل ہو�ت مںی غ�ی گاہک مالقائت احاطوں �قیین بنائںی کہ گاہک، سپالئر اور •

 ک�ف�ات �ا ا�� طی� (وقت اپین نا� اور منہ پر ف�س کورنگ پہ�ن ہو�ئ ہںی 
 بحفاظت معذور�وں � حامل افراد � ل�ی استثناء ہو سک�ت ہںی جو انہںی 

)ف�س کورنگ پہن�ن � باز رکھیت ہںی 
�شمول (رد ڈسپ� شدە �ا از خود شناخت کردە عالمات مںی مبتال ک� ب� ف•

کا داخلہ ممن�ع قرار دیں ) گاہک، عملہ �ا و�نڈرز

داخلہ تک رسایئ 

http://www.illinoisrestaurants.org/resource/resmgr/a/illinois_restaurant_promise.pdf
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� جراث�م ر�ایئ ہاتھ لگا�ئ گ�ئ آئڻمز / ز�ادە ڻچ ہو�ن وا� سطحوں 
ت � ال�و ک��ں � تقا�ن ک��

) ز، مسا�جی� مینو، کنٹی�ن (جہاں ممکن ہو و�اں قابل ض�اع ڻیبل آئڻمز •
فراہم ک��ں

�ں، جی�، مینو، ک(ہر استعمال � بعد ناقابل ض�اع ڻیبل آئڻمز • ن ز، م�ی نٹی�ن
� صفائئ اور جراث�م ر�ائئ ک��ں) کرسیوں

ں ا�ر قابل عمل ہو تو مقررە مینو بورڈ �ا ڈ�جیڻل مینو استعمال ک��•

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

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

صفائئ اور جراث�م کھول�ن � پہ� اور پور� دن پوری فس�لییٹ � اچ� ط�ح•
منٹ پر، 30و ہر ز�ادە ڻچ ہو�ن وا� گھر � سام�ن � حصوں ک(ر�ائئ ک��ں 

)کاموں �ا افراد � بیچ گھر کا پچھال حصہ
، ان � صفائئ اور جراث�•  � آرام گاہوں پر نظر رکھںی

گ
م ر�ائئ ک��ںباقاعد�

ل�ی صفائئ � جراث�م ر�ا اش�اء محفوظ اور صحیح � لگانا �قیین بنا�ن �•
ط��ق کار � بابت ت���ت فراہم ک��ں

تصفایئ � مع�ارا
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محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

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

ن • �ارات پر مرئئ گاہکوں � ل�ی حفظان صحت � مع/پور� ر�ستوراں مںی مالزمںی
)ما�� دوریجی�، فلور مارکرز � ساتھ نافذ العمل س(ر�نمائئ برقرار رکھںی 

ائط داخل ہو�ن وا� گاہکوں �/غ�ی ز�ائن معاہدە، ر�نما خطوط اور• ل�ی �ا �ش
ر�ستوراں � باہر پوسٹ ک��ں

ز � ل�ی عالمیت آرڈرز ر�ڈ�م کر�ن � کارروائئ پر ف��ق ثالث � ڈ�لیوری ڈرائیور •
تخیت فراہم ک��ں

غام رسائن �ا ا�ر قابل عمل ہو تو، شفٹ � قبل مواصلتوں � ل�ی ڈ�جیڻل پ�•
مواصلیت بورڈز کا استعمال ک��ں

مریئ ر�نمایئ 
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محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

رم�م ک��ںم�ل جول کم کر�ن � ل�ی جا�ئ کار � حاالت مںی ت

ن • ن � مابںی ؛ ا�ر صارفںی وری �� فٹ کا فاصلہ 6تمام ��رستوں کو بیڻھنا �ن
کسڻمرز اور (�� بار مںی بیڻھ�ن � اجازت/ برقرار رکھا جا سکتا �� تو کاؤن�ٹ 

ن پل�ک� گالس � استعمال پر غور ک�  )�ںبارڻینڈرس � مابںی
�کن انتظار � لکا تقاضا ک��ں، ا�ر کاؤن�ٹ � آرڈر ک�ا جاتا �� تو منظم الئن  •

خدمت کو ترجیح دی جا�ئ 
 کام � جگہ ا�ر عم� طور پر ممکن ہو تو، سما�� دوری کو فروغ دی�ن � ل�ی •

�شان زد کرنا، مثال � طور پر، فرش کو (مںی کچھ ردو�دل کر�ن پر غور ک��ں 
ن � سمتوں کو تبد�ل کرنا تا�ہ کارکنوں ک/اور ا رخ ا�ک دو�� �ا ورک اسڻ�ش�ن

)� طرف نہ ہو س�
�PPEا�ر کوئئ مالزم کھانا پ�ش کر ر�ا �� اور مناسب • ا، پہن ر�ا �� تو ک�فیڻ�ی

، �ا دو�� س�لف �وس فوڈ اسڻ�شنوں کو دو�ارە کھول �ن � اجازت بو�ن
دیں

وب � اسڻ• �شنوں � ا�ر عم� طور پر ممکن ہو تو، کسڻمرز � ذر�عہ م�ش
استعمال کو محدود ک��ں

�ار�، درواز�، �ا ا�ر قابل عمل ہو تو، پ�دل ڻ��فک � ل�ی ڈائ��کشن وا� گل•
گزرگاہںی � ک��ں

رام گاە � ف��ق ثالث � ل�ی آ/ ا�ر قابل عمل ہو تو، کارکنان اور گاہکوں •
عل�حدە سہول�ات فراہم ک��ں

•FDAمل اور مںی درج مع�ارات کو مک� دو�ارە کھول�ن � جانچ فہرست
پورا ک��ں

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

جا�ئ کار

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-re-opening-retail-food-establishments-during-covid-19-pandemic
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فوڈ �وس اور بار 
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

ا خانوں فوڈ ال�سنس � بغ�ی ر�ٹ�ل  ، � ال�سنس�ش وں � ل�ی
دامات پر غور کسڻمرز کو کھا�ن � اخت�ارات فراہم کر�ن � اق

ک��ں

، ا�ر م• و�ات � اداروں � ل�ی اب خانہ � ال�سنس وا� م�ش مکن ہو تو، �ش
نگ / ورنٹس جی�، م��ائل فوڈ ڻرک، ر�سڻ(کھا�ن تک رسائئ فراہم ک��ں  کی�ٹ

 پ�ک ک
گ

ا�ت داری، ش�لف مستحکم پ�ش� )ردە کھاناخدمات � ساتھ �ش

اور ہوا � رواین کو بہ�ت بنائںی ہوا داری 

وی ک��ںFDAہوا داری � متعلق • مز، ہوا داری � سسڻ: تقاضوں � پ�ی
، پھپھوندی � پا� ہںی   اور ڻھ�ک � �شمول ای�ئ ڈ�ٹس اور و�نٹس صاف ہںی

کام کر ر�� ہںی 
مںی ) ںجی�، کھڑک�اں، ہوا دار�و (ا�ر قابل عمل ہو تو، اندرون � جگہوں •

� مطابق مع�اراتکر�ن � اور کھا�ن ت�ار  � ر�نما خطوطCDCہوا � روائن 
بڑھائںی مطابق 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

جا�ئ کار

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html
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فوڈ �وس اور بار 
اعمال اور نگرائن 

 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 کو و�• سا � کرنا چاہ�ی �قیین بنائںی کہ گھر � کام کر سک�ن وا� مالزمںی
ن � شفٹ اوورلیپنگ کو محدود ک��ں• ا�ر قابل عمل ہو تو، مالزمںی

رو�ی کو فروغ دیں� جول محدود کر�ن م�ل 

اب• ، �ش و�ات � اداروں � ل�ی اب خانہ � ال�سنس وا� م�ش پی�ن کا انتظام �ش
گھن�ٹ تک محدود رکھںی 2کر�ن � ل�ئ �ششت کو ز�ادە � ز�ادە 

 کر�ن �/ا�ر قابل عمل ہو تو، بال نقدی•
گ

، اور �ٹک بال رابطہ آرڈر اور ادائ��
ی آؤٹ اور ڈ�لیوری � ترغ�ب دیں /کنار� ڻ�ک آؤٹ ر پر خاص طو (ک�ی

)مصیبت زدە آبادی � ل�ی 
�ئ ر�زرو�شن � ا�ر عم� طور پر ممکن ہو، تو انتظار کو کم � کم کر�ن � ل•

پہ� � ترغ�ب دیں اور جگہ � جراث�م ک�ش کر�ن کا وقت دیں؛ آمد �
تقا�ن فراہم ک��ںجب ممکن ہو تو داخ� � �شمول ر�نمائئ 

 گاڑ�وں مںی ر��ن � م��یوں کو بیڻھ�ن کا انتظار کر�ن � دوران باہر مںی �ا اپین •
ز کو داخل ترغ�ب دیں؛ انتظار وا� حصوں مںی مجمع کم کر�ن � ل�ی ڈائ �ن

گاہو�ن پر فورا� بڻھا�ا جا�ئ  
ائئ � ل�ی تک رس) جی�، آرام گاە(ا�ر قابل عمل ہو تو، اندرون � آسا�شات •

داخل اور خارج ہو�ن � عل�حدە درواز� � ک��ں

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

لچک پذیر ماڈلز

عمل کا سکڑاؤ
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فوڈ �وس اور بار 
اعمال اور نگرائن 

 کارو�ار � ل�ی سفر محدود ک��ں

�ی � ساتھ ا�ر قابل عمل ہو تو، کارو�اری سفر کو صنعت � حفاظیت تداب•
محدود ک��ں

ر کو محدود � متعدد مقامات پر عملہ � سفر�ستوراںا�ر قابل عمل ہو تو، •
ک��ں

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

/جانچ کرنا
ڻ��ک کرنا

�نما سفر � متعلق ر 
خطوط

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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فوڈ �وس اور بار 
ضم�مہ

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

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

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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فوڈ �وس اور بار 
صحت عامہ � وسائل

: دو�ارە کھول�ن � متعلق وسائلCOVID-19–ن�شنل ر�سڻورنٹ ا�سو� ا�شن 
https://restaurant.org/Downloads/PDFs/business/COVID19-Reopen-Guidance.pdf

OSHA–�و�ات � و نڈرز � ل�ی ڻ�ک آؤٹ �ا �ٹک کنار� پک اپ پ�ش کر�ن وا� رسیتورانوں اور م�ش
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4017.pdf: ر�نمائئ 

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

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

فوڈ �وس �
متعلق 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۔

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��

م��د ر�نمایئ � ل�ی مل� وسائل

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
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