
 ورجینیا میں عوامی مقامات کے اندر اب چہروں کو ڈھانپنا ضروری ہے 

 

 گورنر کے انتظامی حکم کے مطابق ، نابالغوں کے لئے ماسک کے استعمال کی وضاحت کے لئے تازہ کیا گیا:۔ 

 

ڈھانپنے کے سلسلے میں،   نابالغوں کےہمراہ آنے والے بالغوں کو، اوپر مزکورہ عوامی عالقوں میں، اُن نابالغوں کےچہروں کو 

سالہ نابالغوں کے ہمراہ   18سے  10جن کی عمر دو سے نو سال کے درمیان ہو، اپنی بہترین بصیرت کا استعمال کرنا چاہئے۔ 

عوامی عالقوں کے اندر، چہروں کو ڈھانپنے کے لیئے، مناسب کوششوں کے استمعال   ہاوپر مزکور آنے والے بالغوں کو، 

 ۔ نابالغوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیئے  سے،

چہروں کو ڈھانپنا ورجینیا کے گورنر رالف نورتھم نے کل اعالن کیا کہ جب لوگ عوامی جگہوں میں ہوں تو اب اُن کیلیئے 
 ۔ ضروری ہوگا

 
 ۔کے پھیالؤ کو محدود کرنا ہے 19کُوِوڈ مئی کو نافذ ہوگا۔ اور اس انتظامی حکم کا مقصد  29یہ حکم جمعہ ، 

 
گورنر نارتھم نے منگل کو   "اس جمعہ سے جب آپ کسی عوامی جگہ کے اندر ہوں تو سب لوگوں کو چہرے ڈھانپنے ہونگے،"

عمارت میں، یا کسی ایسی جگہ جہاں   حکومتی ،می ذرائع آمدورفت پریعنی دوکان میں، حجام کی دوکان، ریستوراں، عوا"کہا۔ 
 "لوگ گروہوں میں جمع ہوسکتے ہوں۔

 
خوردہ کاروباروں میں ہوں، بشمول گروسری  م کے اقسا   سب اس حکم کے مطابق چہرہ ڈھانپنا اس وقت بھی ضروری ہے جب 
 بالٓآخر کھلنے کی اجازت ہوگی۔ اسٹور اور فارمیسیاں اور کھیل و تفریح کے کاروبار، جب ان کو 

 
  رعایات  میں نپنے اچہرے ڈاھ

 
 البتہ، اس ضرورت میں ریاعات ہیں، ان کے لیئے چہرے ڈاھنپنے کی ضرورت نہیں ہے:  

 
  کھانا یا پینا۔ •
 ورزش۔  •
 دو سال سے کم عمر کے بچـّے۔  •
 وہ لوگ جو صحت کی کیفیئات کی وجہ سے چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ •
 نظر آنا ضروری ہو۔ ُمنہ کمزور سماعت والے لوگوں سے گفتگو کرتے وقت جب  •
 طبّی امداد یا وفاقی خدمات حاصل کرتے وقت جب چہرے کوعارضی طور پر کھوال جاسکتا ہے۔  •
 مذہبی رسومات میں شرکت کے وقت۔  •
•  

 ۔ڈے کیرز، اسکولوں یا کالجوں یا یونیورسٹیوں کے اندر بھی چہرے ڈھانپنا ضروری نہیں
 

 چہروں کو ڈھانپنا کیوں ضروری ہے 

 
جس طرح ریستوراں اور دوکانوں کے کارکنوں کو اپنے صارفین کی حفاظت کیلیئے چہروں کہ ڈھانپنا چاہیئے، گورنر نے کہا کہ  

 یہ نئی ضرورت ان کاروباروں کے مالزمین کی حفاظت کریگی جو دوبارہ کھل رہے ہیں۔

 
 ہے،" انہوں نے کہا۔ میں بارے کے  طور پر ہمارے کارکنوں کو محفوظ رکھنے "یہ ہمارے آس پاس کے لوگوں خاص  

 
"جیسے جیسے عوام کیلیئے مزید کاروبار کھلتے ہیں، وہاں کام کرنے والے غیر محفوظ صورتحال میں ڈایلدیئے جاتے ہیں جب  

 دوسرے لوگ ماسک کے بغیر وہاں آتے ہیں۔" 

 
مجرمانہ طور پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بجائے    والے مینڈیٹ کو پولیس کے ذریعہنورتھم نے کہا کہ چہرے کو ڈھانپنے 

 دی جائے گی۔  یہ ذمہ داری ورجینیا کے محکمہ صحت کو 

 



پیں چاہتا ہوں کہ لوگ براہ مہربانی صحیح کام   لیکن  -- "میں لوگوں کو ماسک نہ پہننے کی وجہ سے مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا
 " احترام کریں۔ امیں لوگوں سے گزارش کررہا ہوں کہ ایک دوسرے ک"کریں،" نارتھم نے کہا۔ 

 
 اپنے چہرے ڈھانپنے کے غالف خود بنائیں 

 
 چہرے کے غالف گھر میں عام طور پر پائی جانے والی چیزوں سے بنائے جاسکتے ہیں۔

 
سکتے ہیں، نارتھم نے کہا۔ "آپ انٹرنیٹ پر طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور آپ کو صرف ایک کپڑے کے ٹکڑے   "آپ اپنا خود بنا

 اور چند ربر بینڈز کی ضرورت ہے۔ آپ ایک بڑا رومال بھی لے سکتے ہیں۔"

 
کائونٹی الئبریری ایک ویڈیو پیش  کی آسان ہدایات پیش کرتے ہیں، اور فیرفیکس  گھر میں چہرے کے غالف بنانےسی ڈی سی، 

  کرتی ہے کہ آپ اپنا ماسک کیسے ِسییں۔

 
https://youtu.be/2ODoRRBkg6kEmbed:  

  
 یں کرعطیہ  چہرے کے غالف 

 
چہرے   ی ہیں،ت کرفیرفیکس کائونٹی کے محکمہ صحت کو، اُن غیر منافع تنظیموں کیلیئے، جو کم آمدنی والے گھرانوں کی مدد 

 ۔ کےِسلے ہوئےغالفوں کےعطیات، کی ضرورت ہے
 

ایک نمائندہ پر کال کریں اور ہماری عطیات کی ٹیم کا  931- 981-9698یا  یہ فارم بھریںآپ کے پاس عطیہ ہے؟ براہ مہربانی 
 آپکے عطیہ کا بندوبست کردے گا۔ 

 
 # # # 

 

https://youtu.be/2ODoRRBkg6k



