
وعفیس آہستہ آہستہ دوبارہ شر
( IVمرحلہ)کورنگ پہننا 

۔ موسم  محفوظ رہیں
گرما ےک پروگرام



وعفیس آہستہ آہستہ دوبارہ شر
( IVمرحلہ)کورنگ پہننا 

۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
؟ اس گائیڈ میں کیا ہے

سماجی دوری

مجمع کا سائز

عمل آوری ےس متعلق محفوظ جگہیں اور حاالت صحت مندانہ میل جول
 
 
سکڑاؤ 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  

حفظان صحت ےس متعلق 
میل 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 جائ  کار ےک حاالت 

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

ھ لچک، بیماری یک چھتی ےک سات
(ممکن ہونی پر)ریموٹ کام 

عمل آوری ےس متعلق لچک 
ےس، جی)پذیری ےک لیں تعاون 
(متعدد شفٹس

نقل مقامات ےک بیچ لوگوں یک
و حرکت پر پابندی

یک جانچ کرنی اور ٹریک کرنی 
سہولت رسائی 

-تجویز کردہ رہنمائی -

ابیھ تک کھال نہیں ہ  
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۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
عکایس کرنی وایل مثال

-تجویز کردہ رہنمائی -

؟ کیا چیں  مختلف ہو سکتی ہ 

14

بوتل ؛ تمام کھانی انفرادی طور پر پیک شدہ
 
 
فراہیممعقولیک ےک پان

ےس کم افراد 15ےک ساتھ تفویض کردہ عمےل
کتمستحکم گروہےک  کنندگانمیں گروپ رسر

ی میں داخل ہونی ےس پہےل رسر 2 کاء ےک لیی فیسلٹیں
ورت ہے عالمت یک اسکریننگ یک ضی

م کم از کباہر ہونی پر گروہوں ےک درمیان 
کو یقیتی بنائیں فٹ یک دوری30

5

ی کو 3 اگر ۔ ےکرصاف  عملہ بار بار فیسلٹیں
اک کو مح دود ممکن ہو تو، اشیاء ےک اشیی

کت کنندہ ےککرنی ےک لیی  انفرادی شر
فراہم کرائیں کوڑے دان

ہ PPEحفظان صحت، سماجی دوری،  ، وغیں
کردہ شائع  یں پوری فسیلیتی مےک سلسےل میں 

 عالمتی تختی 
 
مرن

6

1
2

3

4

5

6
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۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

سماجی دوری

کاء ےک مابیں  سماجی میل جول کو کم ےس کم ک ریںتمام شر

؛ ایک یہ گروپ ےک6( جہاں ممکن ہو)• فٹ یک سماجی دوری برقرار رکھیں
فٹ ےک فاصےل پر بات چیت کرنی یک اجازت دیں6افراد کو 

 کہ کم ےس کم پروگرام باہر ہو، پھر بیھ اس بات کو یقیتی بنائیں /اگرچہ کیمپ•
کا کو ایڈجسٹ کرنی ےک لیی 6 انڈور اسپیس فٹ یک دوری ےک ساتھ تمام رسر

، تفرییح مراکز)دستیاب ہو   بڑی ؛ اگ(جیےس شکاگو پارک فیلڈ ہاؤرسی
ی
ر کاف

مروں یا اس ےس کم گروپوں ےک چھونی ک15انڈور اسپیس دستیاب نہیں ہے تو، 
تک رسائی کو یقیتی بنائیں 

ہیں اور تفویض کردہ یقیتی بنائیں کہ تمام کھانی انفرادی طور پر پیک کیی گیی •
کیں گیی ہیں استعمالگروپوں میں 

کاء اور • ے کو ان ےک گروپ ےک مطابق رنگ ےکعملہاگر ممکن ہو تو، رسر ی  کی 
پہنیی یک ترغیب دیں تاکہ سماجی دوری کا انتظام آسان ہو سےک

-تجویز کردہ رہنمائی -

مجمع کا سائز

؛ گروپ15گروپ ےک سائز کو  س یا اس ےس کم تک محدود رکھیں

کاء کا اختالط نہ ہو ےک درمیان عملہ یا شر

افراد تک محدود رکھیں 15گروپ ےک سائز یا گروہوں کو زیادہ ےس زیادہ •
و ارکان کو تفویض کریں؛ اگر ضف ایک عملہ کدو ےکعملہہر گروپ میں •

، تو یقیتی بنائیں کہ فلوٹر دو ےس زیادہ گروپس کو تفویض کیا جا سکتا ہے
تفویض نہیں کیا گیا ہے 

، جب تک کہ متعدد گروہوں کو ایک یہ فیسیلتی ےک استعمال یک اجازت دیں•
فٹ کا فاصلہ برقرار رکھا جاتا ہو30

کاء کو ایک یہ گ/جہاں ممکن ہو، ایک یہ گھرانی • روپ میں کمیونتی ےک رسر
تفویض کریں

یہ انڈور ایککو جہاں ممکن ہو، پروگرام ےک دورانیں ےک لیی ہر ایک گروہ  •
کمرہ تفویض کریں
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۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
صحت مندانہ میل جول

حفظان صحت 
ےک تقاض  

کاء   ےس ہاتھ دھون  عملہاور تمام شر
ی

 کو یقیت  ےک لئ  باقاعدیک

بنائیں 

پر یک حفظان صحت یک رہنمائی CDCموسم گرما ےک کیمپوں ےک لیی •
عمل کریں

 ےس صابن اور پائی ےس ہاتھ دھونی یا ہین•
ی

کاء ےس باقاعدیک ڈ سینیٹائزر کا رسر
استعمال کرنی کا مطالبہ کریں

ہر کمرے میں ہینڈ سینیٹائزر یک دستیائی کو یقیتی بنائیں •
کاء کو اس بات یک ترغیب دیں کہ وہ فیسیلتی ےک لوازمات ک• و چھونی ےس رسر

اپنا سامان استعمال کریں ممکن حد تکےس زیادہگریز کریں اور زیادہ 

-تجویز کردہ رہنمائی -

حفاظتی 
پوشش

کاء ےس اپتی ناک اور منہ پر فیس کورنگ پہنیی کا م• طالبہ کریں، عملہ اور رسر
آلہ بجا رہے ہوں، یا غنائی سوانی اس وقت ےک جب کھانا کھا رہے ہوں، کوئی 

طتی اییس)جب باہر ہوں اور محفوظ سماجی دوری برقرار رکھ سکیی ہوں 
 ہیں جو انہیں کیفیات یا معذوریوں ےک حا مل افراد ےک لیں استثناء ہو سکیی 

(بحفاظت فیس کورنگ پہنیی ےس باز رکھتی ہیں 
وئی وینڈروں ےس ہر وقت فیس کورنگ پہنیی کا مطالبہ کر • یںبیں
ی پنسلجیےس )اور کٹس PPEاگر ممکن ہو تو، پروگرام ےک • کو ایک( رنگیں

کاء کو انفرادی کوڑے الکرز تفویض /داندورسے ےس الگ رکھنی ےک لیی تمام رسر
کریں

کاء کو ہر وقت فیس اس بات کو یقیت  بنائیں کہ عملہ اور شر

 حاصل ہو
 
کورنگ تک رسان

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/summer-camps.html
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۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

کاء، عملہ اور مالقاتیوں ےک لئں روزانہ عالمات یک تمام شر

جانچ کریں

انی ےک لیی کہ اسٹیبلشمنٹ میں داخل ہونی ےس پہےل، اس بات کو یقیتی بن•
COVID-19ی سیلف اسکرین ، تمام مالزمیں کریں یک کوئی عالمت نہیں ہے

(ضمیمہ دیکھیں -جیےس سوالنامہ )
کاء کو عالمات یک خود شناخت• کرنی یک گھر چھوڑنی ےس پہےل، عملہ اور رسر

ترغیب دیں اور اگر کوئی عالمت ظاہر ہو تو گھر پر یہ رہیں 
یک• یک متعلقہ اصل فیسیلتی تک رسائی یک اجازت دینی ےس پہےل ہر رسر

، پتہ)معلومات  ےک ساتھ ان کا اندراج کریں( جیےس نام، فون نمیی
کاء ےک لیں روزانہ عالمات یک اسکریننگ کریں؛ جن• افراد میں داخلہ پر رسر

 چاہنں بیماری یک عالمت ظاہر ہوں انہیں احاےط میں جانی یک اجازت نہیں م
لتی

وئی وینڈروں ےک لیی مقررہ نظام االوقات پر عمل کریں، ا• ور الگ ان تمام بیں
 اجازت دیںکرنی اور عالمت یک اسکریننگ مکمل کرنی ےک بعد یہ داخےل یک

-تجویز کردہ رہنمائی -

داخلہ تک 
 
 
رسان

ادل طریقوں پر داخےل ےک دوران میل جول کو کم کرن  ےک لئں متب

غور کریں

کاء • جیےس آن )البہ کریں تمام پروگراموں ےک آغاز ےس پہےل اندراج کرانی کا مطےسرسر
؛ بذات خود آنی ےس منع کریں(الئن یا فون پر مکمل کریں

ےل ےک ہر عمل جتنا ممکن ہو سےک رابےط ےک بغیں الگ ان یک ترغیب دیں اور داخ•
کو محدود کریںابتالءمیں 

ک• اء ےک ساتھ ڈراپ آف اور پک اپ یک جگہوں کو نامزد کر ےک والدین اور دیگر رسر
میل جول کو کم کریں

رائیں اوقات متعارف کالگ الگلیں اگر ممکن ہو تو، ڈراپ آف اور پک اپ ےک  •
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۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

 ےک
 
صفان

معیارات

 زیادہ ٹچ وایل سطحوں اور شفٹ یک تبدیلیوں ےک لئ  
 
 ستھران

 
صفان

ےک طریقہ کار کو بہیی بنائیں 

•CDC یںپر عمل کر صفائی ےک رہنما خطوطیک جانب ےس بیان کردہ
کو صاف ( جیےس، دروازے یک کنڈی)گھنیی پر زیادہ ٹچ وایل سطحوں 2ہر •

کریں؛ اگر ممکن ہو تو، مکمل طور پر استعمال ےس گریز کریں
اک کم ےس ک• ی اشیاء کا اشیی م کریںمختلف گھرانوں ےک افراد ےک مابیں
ورت ہو تو، ہر استعمال ےس پہےل اور بعد میں • اک یک ضی ، بشمول ہر اگر اشیی

دن ےک آغاز اور اختتام پر اشیاء یک جراثیم کیسر کریں
ی • لہ کو تربیت دیںسازوسامان یک صفائی ےک مناسب طریقہ کار پر عم/فیسیلٹیں
دستانی ضیاع ل کوڑے دان یا ہینڈلنگ اور ردی یک ٹوکری کو پھینکیی وقت قاب•

کا استعمال کریں؛ دستانی ہٹانی ےک فورا بعد ہاتھ دھو لیں 

مرن  
رہنمان  

کاء اور والدین کو پوری فیسیلٹیں    میں شر
 
 فمرن

 
راہم کریںرہنمان

، ہاتھ دھونی اور صفائی ےس متعل• ، سماجی دوری بنانی ق رہنما چہرہ ڈھانپنی
عالمتی تختی ڈسپےل کریںلیی پروٹوکول ےک  /خطوط

 میں )فٹ دوری 6جہاں ممکن ہو، •
ی
مرئی لیی ےک  دینی فروغ ( جیےس کھانی ےک عالق

نشانات ےک استعمال یک حوصلہ افزائی کریں
خارجی /اخلہجیےس، نامزد د)جہاں ممکن ہو، رابےط کو کم ےس کم کرنی ےک لیی •

کا استعمال کریںاشاراتمرئی کیلنی ٹریفک یک روائی میں ترمیم کرنی  ( عالقوں میں 
اشارات یک مرئی میں آؤٹ ڈور اسپیس /جہاں بیھ ممکن ہو، تمام پارکوں•

  
ی

کو یقیتی بنائیں ہم آہنگ

-تجویز کردہ رہنمائی -

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
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۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
محفوظ جگہیں اور کام کرنی ےک حاالت 

-تجویز کردہ رہنمائی -

 کار
 
جائ

یک ( تہخارجی راس/جیےس راہداری، داخیل راستہ)گھی   واےل مقامات

 اصول بر 
ی
گئ  قرار رکھے  نشاندیہ کریں، اور یقیت  بنائیں کہ فاصالن

ہیں 

اجازت ہو، وقفہ ےک کمروں میں سماجی دوری یک/یقیتی بنائیں کہ عام عالقوں•
کو ترتیب دے کرجیےس فرنیچر کو ہٹا کر یا وقفہ ےک اوقات  

مات ہیں تو ان مقاےک مقامات تفرییح رسگرمیوں انفرادیفیسیلتی میں اگر اس •
فٹ کا فاصلہ یقیتی بنائیں 6ےک درمیان کم از کم 

ھیل رکھیں کو فروغ دینی ےک لیی دروازے اور کھڑکیاں کہوا داری، جہاں ممکن ہو •
جہاں ممکن ہو، وہاں لفٹوں ےک استعمال کو محدود کریں•

 احتیایط تد
 
کاء اور عملہ یک حفاظت ےک لئ  اضاف ابیں اختیار کریںشر

یک ترغیب دیں، لوگوں کو دوبارہ قابل استعمال پائی یک بوتلیں استعمال کرنی •
فراہم اور جہاں ممکن ہو وہاں پینی ےک چشموں ےک قریب قابل ضیاع کپ

کاء اور عملہ کو پینی ےک چشموں ےک مناسب استعمال ےس متعلق کریں؛ رسر
ونی ےک بعد جیےس ٹونتی پر منہ نہ لگائیں اور سطحوں کو چھ)تربیت دیں 

(ہاتھوں کو صاف کریں
کاء ےک لیی ( نگرائی ےک ساتھ)اگر ممکن ہو تو، • الگ تھلگ عالقہ عالمت واےل رسر

 کو صاف کریں اور استعمال ےک بعد کم از کم 
ی
گھنیی ےک لیی 3قائم کریں؛ عالق
خایل چھوڑ دیں

عالمت واےل عملہ ےس جلد ےس جلد احاطہ چھوڑنی کا مطالبہ کریں•
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۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

لچک پذیر 
ماڈلز

کاء ےک باہیم میل جول کو کم ےس  کم کریںگروہوں ےک درمیان شر

رائی کرنی تمام رسگرمیوں ےک دوران گنجائش یک حدود اور سماجی دوری یک نگ•
ریںےک طور پر نامزد ک' حفاظتی کپتان'ےک لیی منتخب عملہ کو 

ارے ےک پھیالؤ کو کم کرنی ےک بCOVID-19سسٹم پر PAاگر ممکن ہو تو، •
میں باقاعدہ اعالنات نشر کریں

س ےس جییس رسگرمیوں اور ایونٹپرفارمنشی خصویص فیلڈ ٹرپس اور •
ی کریں پرہیں

 ہوں یا کام محسوس کر رہے مضطربوہ عمےل یک حمایت کو یقیتی بنائیں اگر •
انہیں تشویشات الحق ہوںمیں پر واپس آنی ےک بارے 

وری سائٹ پر موجود افراد کو ضف • ؛ گنجعملہضی ائش کو تک محدود رکھیں
وری کو کم کرنی ےک لیی غیں ابتالءاور محدود کرنی  و گھر ےس کام کعملہضی

کرنی یک ترغیب دیں

-تجویز کردہ رہنمائی -

 اقد
 
کاء اور اہل خانہ کو آگاہ رکھن  ےک لئ  اضاف امات کریںشر

اور ےک بارے میں پیغامات شامل کریں جو عملہرویوںان جہاں ممکن ہو، •
جیےس )کو پھیلنی ےس روکنی ہیں COVID-19اہل خانہ ےک ساتھ مواصالت میں 

، اور کیمپ ےک سوشل می ڈیا اکاؤنٹس کیمپ یک ویب سائٹوں پر، ای میلز میں
(ےک ذریےع

تاکہ ( ہونی کمزور آبادیوں پر زور دینی )رعایت ےک فارموں کو اپ ڈیٹ کریں •
ی ےک لیی منتقیل ےک کاء اور ان ےک اہل خانہ ےک دورسے اراکیں  خطرے کو رسر

واضح طور پر بیان کیا جا سےک
رسپرستوں کو اکیر نیی طریقہ کار ےس آگاہ کریں/والدین•



وعفیس آہستہ آہستہ دوبارہ شر
( IVمرحلہ)کورنگ پہننا 

۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

ؤعمل کا سکڑا

ہ کو لئں عملےک  ےک مدنظر لہحہ ےط کرن  ماحول محفوظ 

مناسب تربیت اور تعاون فراہم کریں

وریات ےک ساتھ ح• فاظتی موجودہ ماحول میں بچوں اور اہل خانہ یک جذبائی ضی
پروٹوکول پر عملہ کو تربیت دیں

بھال اور لیی خود یک دیکھےک  ےک مدنظر لہجہ ےط کرنی ماحول تر محفوظ •
کو تربیت دیںعملہپر ضابےط یک اہمیت 

دیں، اور دیگر متعلقہ حفاظتی اقدامات یک تربیتPPEبچوں کو سماجی دوری، •
م میں شامل اگر ممکن ہو تو، صحت عامہ یک گفتگو اور پیغام رسائی کو پروگرا•

کریں

-تجویز کردہ رہنمائی -

وری سفر کو محدود رکھیں  پروگراموں ےک لئ  غیں ض 

ق سفر ےس متعل
وری سطحوں•رہنما خطوط کاء کو ترغیب دیں کہ چلیی وقت غیں ضی چھونی ےس و اشیاء ک/رسر

بچیں 
کا  •  رہنما خطوط ےکستی کو نقل و حمل ےک مختلف ذرائع ےک لیی والدین اور رسر

یک ہدایت کریں
ور اس ےک بعد اگر پروگرام نقل و حمل فراہم کرتا ہے تو، ہر استعمال ےس پہےل ا•

عمل ستی یک جانب ےس شائع کردہ نقل و حمل ےک تمام رہنما خطوط پر 
 اور اس ہر استعمال ےس پہےل،(ہے لیکن اس تک محدود نہیں )کریں، بشمول 

کاء کو ہینڈ سینیٹائزر ےک میں گاڑیوں کو سینیٹائز کرنا فراہم کرنا، سماجی رسر
فیس کورنگ پہننااور دوری یک مشق کرنا، 



وعفیس آہستہ آہستہ دوبارہ شر
( IVمرحلہ)کورنگ پہننا 

۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
اعمال اور نگرائی 

-تجویز کردہ رہنمائی -

CDCاور CDPHجانچ کرن  اور پتہ لگائ  ےک پروٹوکول ےک مدنظر 

 پر عمل کریں 
 
یک رہنمان

/جانچ کرنا
ٹریک کرنا

پہےل تمام یک زد میں آتا یہ ہے تو انہیں کام پر واپیس ےسCOVID-19اگر مالزم •
CDC وری ہے ےک رہنما خطوط پر عمل کرنا ضی

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

ریتی رابطہ رہا ہے جس کیس مالزم کا بیھ ایےس ساتیھ کارکن یا دیگر فرد ےس ق•
ےک ےک رہنما خطوطCDCیک شناخت ہوئی ہے اےس COVID-19جس میں 

 کرنا چاہنں 
ی 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 مالزمیں

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


وعفیس آہستہ آہستہ دوبارہ شر
( IVمرحلہ)کورنگ پہننا 

۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
ضمیمہ

فرہنگ 

-تجویز کردہ رہنمائی -

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

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 مالزم شفٹ: از خود اسکریننگ ےک رسر
، 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  گھنیی 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



وعفیس آہستہ آہستہ دوبارہ شر
( IVمرحلہ)کورنگ پہننا 

۔ موسم گرما ےک پروگرام محفوظ رہیں
صحت عامہ ےک وسائل

 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

 ڈے کیمپوں ےک رہنما خطوط کو بحال کریں 
 
اری کردہ دن ےک الینوانی اسٹیٹ یک جانب ےس ج–الینوان

-https://dceocovid19resources.com/assets/Restore: کیمپوں ےک لیی رہنما خطوط
Illinois/businessguidelines3/summerprograms.pdf

: معلومات اور وسائلمتعلقےس COVID-19ےک لیی عملہےک اسکولوں اور اسکول –امرییک محکمہ تعلیم 
https://www.ed.gov/coronavirus

CDC– نوجوانوں اور سمر کیمپوں ےک لیی رہنمائی :
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/summer-camps.html

CDC 
 
:  کیمپوں ےک کھلیی ےک فیصےل کا درخت–یک جانب ےس ضمت  رہنمان

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/Camps-Decision-Tree.pdf

-تجویز کردہ رہنمائی -

ں سمر پروگرامو 
 
 
یک 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 حیثیت یا اس ےک

ی
وئی سائٹ ےک مواد یک درستگ ۔ شکاگو شہر بیں بعد ےک لنکس یک کوئی نہیں آئی ہے

۔ خارجی سائٹس ےک مشموالت ےک سلسےل میں سوالوں ےک جوابات ےک  لیں ان ےس رابطہ ذمہ داری نہیں لیتا ہے
کریں۔

داری اعالن دستیی

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://dceocovid19resources.com/assets/Restore-Illinois/businessguidelines3/summerprograms.pdf
https://www.ed.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/summer-camps.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Camps-Decision-Tree.pdf

