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

۔ ڻ�ک� اور رائ�ڈ ہائل محفوظ ر�ںی
؟ 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(

داخلہ تک رسایئ 

صفایئ � مع�ارات

مریئ ر�نمایئ 

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 

عمل آوری � متعلق سکڑاؤ

عمل آوری � متعلق لچک 
پذیری � ل�ی تعاون 

)جی�، متعدد شفٹس(

ڻ��ک کرنا/ جانچ کرنا 

� جانچ کر�ن اور ڻ��ک کر�ن 
سہولت رسائن 
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۔ ڻ�ک� اور رائ�ڈ ہائل محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

؟ ن مختلف ہو سکیت �� ک�ا چ�ی
14 � ز�ادە افراد نہںی ہو�ن 9گاڑی مںی کل 

)ا�ر گنجا�ش ہو(چاہئںی 

فٹ کا فاصلہ 6انتظار � تمام عالقوں مںی 
وری ��  �ن

 وا� س�ٹمسافروں کو 2
گ

ھ�ن � منع پر بیڻآ�
حالت رسائئ � وج��ات ک�ا گ�ا �� اال یہ کہ

ورت ہو � بناء پر اس � �ن

وری ��  تمام افراد کو ف�س کورنگ پہننا �ن 5

وں � ا�ر ممکن ہو تو، ا�� اور پچھ� سیڻ3
کا استعمال ک��ںپارڻ�شندرم�ان 

7

مسافروں اور ڈرائیوروں � ل�ئ ہینڈ 
دست�اب �� سینیڻائزر

1

2

3

6

4

7

5

6

 ل�ئ محافظ صحت م�ل جول کو فروغ دی�ن �
لگائںی مریئ عالمیت تخیت گاڑی مںی 



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

۔ ڻ�ک� اور رائ�ڈ ہائل محفوظ ر�ںی
صحت مندانہ م�ل جول

ش فٹ � دوری رکھ�ن � کوش6<ک� ب� عمو� جگہ مںی 
استعمال وڻںی رکابیچ ک��ں اور سام�ن اور پ�چھ� � سیڻوں � 

کر�ن کو فروغ دیں
ھ�ن � ترغ�ب دیں؛ جسمائن دوری بنا�ن � ل�ی سوار�وں کو پچھ� س�ٹ پر بیڻ•

 یہ کہ رائ
ّ

�ڈر � حالت سوار�وں کو سام�ن � س�ٹ پر مت بیڻھ�ن دیں، ا�
رسائئ � سبب مطلوب ہو

ن شامل ک��ں، ا�ر ممکن ہو تو، سام�ن اور پ�چھ� � س�ٹ � بیچ پارڻ�ش•
� ذر�� تج��ز � گیئ �� � ر�نما خطوطCDCج�سا کہ 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

ون � جگہوں پر، نا� اور منہ پر ف�س ک• ورنگز ک� عمو� اندرون اور ب�ی
وروی ��  اد � ل�ی ا�� طی� ک�ف�ات �ا معذور�وں � حامل افر (پہننا �ن

)   باز رکھیت ہںی استثناء ہو سک�ت ہںی جو انہںی بحفاظت ف�س کورنگ پہن�ن �
دست�ائ� � ا�ر ممکن ہو تو، سوار�وں � ل�ی �شو اور ہینڈ سینیڻائزر �•

ترغ�ب دیں
 منظور EPA� استعمال � ترغ�ب دیں جو جراث�م کشا�� •

گ
� پ�ش�

شدە �� 

ہمہ وقت ف�س کورنگ پہنںی 

� ان � سفر جو مسافر پہ� ا�ک دو�� � ساتھ راب� مںی تھ
کو محدود ک��ں

ہوں �ا پہ� �ا�� لوگوں � ساتھ رائ�ڈ � ترغ�ب دیں جو ا�ک � گھرا�ن •
� ا�ک دو� � سما�� راب� مںی ہوں

افراد تک 9ادە رائ�ڈ ہائل وا� گاڑ�وں کو ڈرائیور سم�ت ز�ادە � ز��اڻ�ک� •
محدود ک��ں

سما�� دوری

مجمع کا سائز

حفاظیت پوشش

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.html
https://www.epa.gov/coronavirus/disinfectant-use-and-coronavirus-covid-19
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صحت مندانہ م�ل جول

لوگوں � بیچ صاف ستھر� م�ل جول 
� ترغ�ب دیں

؛ ا�ر جہاں دست�اب ہو، اپ�ن ہاتھوں کو صابن اور پائن � بار بار دھو • ئںی
ت � استعمال ک��ں دست�اب نہ ہو تو، ہینڈ سینیڻائزر کا ک��

بچںی بغ�ی دھ� ہاتھوں � اپین آنکھوں، نا� �ا منہ کو دھو�ن �•
ک��ں جو سوار�وں کو پائن � بوتلںی �ا رسا� � ط�ح � ا�� آئڻمز پ�ش مت•

ہںی ک�ی جا�ت فراہم  مفت مںی 
ت-سوار�وں � ل�ی • � ڻچ ہو�ن سوار�وں �ا دو�� ڈرائیور � ذر�عہ ک��

نگ و (وا� سطحوں  ��ل، گی�ئ جی�، درواز� � ف��م، کھڑک�اں، اسٹی�ئ
فائئ اور جراث�م � ساتھ ص) گاڑی � د�گر پرز�اورلیور شفٹ، سگنل وا� 

ن ک��ں ر�ائئ � پہ� راب� � پ���ی
� متعلق صحت و COVID-19عوا� شوفرز کو کام پر وا�� � وقت •

سالمیت � ت���ت مکمل کر�ن � ترغ�ب دیں

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

حفظان صحت 
� تقا�ن 
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۔ ڻ�ک� اور رائ�ڈ ہائل محفوظ ر�ںی
محفوظ جگہںی اور کام کر�ن � حاالت 

المات � از گاڑی مںی داخل ہو�ن � پہ� تمام افراد � مدنظر ع
خود اسک��ننگ ک��ں

ت � ممکن ہو، کم از کم روزانہ اور شفڻوں �  بیچ مںی جتین ک��
گاڑی � صفایئ اور جراث�م ر�ایئ ک��ں

ت � ڻچ ہو�ن وا� سطحوں � ہر ش• وع کم � کم، گاڑی مںی ک�� فٹ � �ش
اور آخر مںی صفائئ اور جراث�م ر�ائئ ک��ں

ہول�ات مںی �ا طی� س/جو سوار�اں ب�مار معلوم پ��ں انہںی اتار�ن � بعد اور•
ر خاص توجہ دیںو�اں � لی�ن � بعد گاڑی � صفائئ پ/سوار�وں کو چھوڑ�ن 

ت � ڻچ ہو�ن وا� سطحوں • )  رواز� � دس�ت جی� د(سوار�وں � ذر�� ک��
 اور اس � بعد � صفائئ پر خصو� توجہ دیں؛ کم � کم ہر شفٹ � پہ�

گھن�ٹ پر تج��ز � جائت �� 2مںی صاف ک��ں، ل�کن ہر 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

ں کر�ن � آپ��ٹنگ � تج��ز کردە ط��ق کار پر معلومات آو�زا
 یہ کہ آلودە کر دی�ن وا� �

ّ
، ا� بطور کام ترغ�ب دی جایت ��

کر�ن کا امکان ہو

ن اور عوا� شوفر خود � اس• ک��ننگ گاڑی مںی داخل ہو�ن � پہ�، مالزمںی
)والنامہجی�، س(� عالمات نہںی ہو�ن کو �قیین بنائںی COVID-19کر� 

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

 یہ کار مںی سوار ہو�ن �ا اس � اتر�ن مںی سوار�وں � مدد کر�ن �•
ّ

، ا�  بچںی
کہ رائ�ڈر � حالت رسائئ � بن�اد پر مطلوب ہو

غ�ی راب� � عالمیت تخیت پر ل�ھ کر ف�س کورنگ � مناسب استعمال، ب•
ە � استعمال � ترغ�ب شامل ک��ں  وغ�ی

گ
ادائ��

داخلہ تک رسایئ 

تصفایئ � مع�ارا

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

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

ل صحت بخش ہوا � رواین اور رائ�ڈر � محافظ صحت م�
جول کو فروغ دیں

ردش کردە ہوا سواری � نقل و حمل � دوران کار � ہوا داری � ل�ی دو�ارە گ•
؛ باہر � تازە ہوا اندر ال �ن � ل�ی کار � � اخت�ار کا استعمال کر�ن � بچںی

یں�ا گاڑی � کھڑک�اں نی�� کر د/شگافوں کا استعمال ک��ں اور
چںی جو بصورت پول رائ�ڈ فراہم کر�ن �ا متعدد ا�� سوار�وں کو اڻھا�ن � ب•

 
گ

د�گر ا� روٹ پر ا�ک ساتھ سواری نہںی ک��ں �

جا�ئ کار
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۔ ڻ�ک� اور رائ�ڈ ہائل محفوظ ر�ںی
اعمال اور نگرائن 

 بال ر ۔ا�ر ممکن ہو تو، نقدی کو ہاتھ لگا�ن � بچںی 
گ

ابطہ ادائ��
� ترغ�ب دی جایت �� 

 کو فروغ دیں•
گ

اور قبول ک��ںا�ر ممکن ہو تو، خدمات � ل�ی بال رابطہ ادائ��
ا�ک بار استعمال ا�ر آپ کو کسڻمر � پ�سہ لینا � ہو تو قابل ض�اع دستا�ن •

، �ن گاہک ا�ک جوڑی دستا�ن (کر�ن پر غور ک��ں  �ل جول � ل�ی متعدد م) �عین
دستا�ن � و� جوڑی استعمال مت ک��ں

� ا�ر براە راست نقدی کو ہاتھ لگا ر�� ہںی تو جراث�م ر�ائئ کر�ن • �ا وا� اس�پ
� استعمال پر غور ک��ںسینیڻائزر 

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

/جانچ کرنا
ڻ��ک کرنا

عمل کا سکڑاؤ

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

دو�� فرد � جس مالزم �ا آزاد ڻھ�ک�دار کا ک� ا�� سات� کارکن �ا ک�•
� �شخ�ص ہوئئ ہو تو، COVID-19ساتھ ق��ی� رابطہ ہوا ہو جس مںی 

CDCن کرنا چاہ�ی � ہدا�ت � مطابق ا� خود کو 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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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۔ ڻ�ک� اور رائ�ڈ ہائل محفوظ ر�ںی
ضم�مہ

-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
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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۔ ڻ�ک� اور سواری � خو�ش  محفوظ ر�ںی
صحت عامہ � وسائل

: کورونا وائرس � متعلق وسائل–ام��� محکمۀ نقل و حمل
https://www.transportation.gov/coronavirus

ا جوائ� � حوا� � ا�سو� ا�شن پبل� ڻرانزٹ کCOVID-19کورونا وائرس �ا–ام��� عوا� نقل و حمل 
/https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirusاقدام

OSHA– ڻ�ک� اور کار �وس وا� کارکنان � ل�ی ر�نمائئ ، :رائ�ڈ شی�ئ
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf

CDC– ڻ�ک� اور کار ، :� ل�ی ر�نمائئ وا� کارکنان�وس رائ�ڈ شی�ئ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/organizations/rideshare-

drivers-for-hire.html

-تج��ز کردە ر�نمائئ -

نقل و حمل � 
متعلق عام 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۔

تعلقجا�ئ کار � م
عام ر�نمایئ 

داری اعالن دست��

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

م��د ر�نمایئ � ل�ی مل� وسائل

https://www.transportation.gov/coronavirus
https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-%20ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.html
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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