
کے   19آپ گھر سے نکل رہے ہیں؟ جانے سے پہلے کُوِوڈ ۔  

 خطرات جانیئے 

 

جیسے ہی فیئر فیکس برادری دوبارہ کھلنا شروع ہوئی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ گھر سے باہر نکلنے کے خواہشمند ہیں، 

اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ،   اور ہوسکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ کے پاس گھر سے باہر جانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو ۔ 

مسلسل فیرفیکس کے لوگوں میں پھیل رہا ہے،آپ گھر میں ذیادہ محفوظ ہیں ، لیکن اگر آپ باہر جاٗیں تو ایسی   19جبکہ کُوِوڈ ۔ 

 زیادہ سے زیادہ حفاظت کے ساتھ ایسا کرسکیں۔  متعدد قابِل غور باتیں اور اقدامات ہیں جن پرعمل کرکے آپ

  برائے توجہ چارچیزیں

دوسروں کے ساتھ   آپ ہوگا۔ عام طور پر  ِصفر اس بات کی یقین دہانی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گھر سے نکلتے وقت خطرہ 

۔ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ  کے پھیلنے کا خطرہ اتنا ذیادہ ہوگا  19، کُوِوڈ ۔ وہ رابطہ جتنا لمبا ہوگاباہمی رابطہ جتنا قریبی اور  

 ۔بتا سکتے ہیں  مگر ہم آپ کی توجہ کیلیئے چاراہم چیزیںتمام سرگرمیاں جن میں آپ حصہ لینا چاہتے ہوں ان میں کتنا خطرہ ہے، 

ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔   19اتنا زیادہ آپ کو کُوِوڈ ۔  آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ باہمی رابطے میں رہتے ہیں   .1

 ہوسکتا ہے۔ 19اگر کوئی دیکھنے میں بیمار نہیں بھی لگتا، اس کو کُوِوڈ ۔ 

جو ممکنہ طور پر جراثیم زدہ ہوں، اتنا زیادہ آپ کے بیمار ہونے کا    جتنا زیادہ آپ دوسرے لوگوں کے قریب ہوتے ہیں .2

سےرکھنا ذیادہ مشکل ہوسکتا    خطرہ ہے۔ اندرونی مقامات بیرونی مقامات سے زیادہ خطرناک ہیں جہاں لوگوں کو فاصلہ 

 ہے اور وہاں ہوا کی آمدورفت کم ہوتی ہے۔

جو ممکنہ طور پر جراثیم زدہ ہوں ، آپ کے جراثیم زدہ ہوجانے کے خطرہ کو    لوگوں کے ساتھ ذیادہ وقت گزارناایسے   .3

  بڑھا دیتا ہے۔

اس خطرے کو بڑھا دیتا ہے کہ وہ   نتےجو کپڑے کا بنا ہوا چہرے کا غالف نہیں پہ گزارنا  ایسے لوگوں کے ساتھ وقت  .4

 آپ تک جراثیم پیھالسکتے ہیں۔

 

 صحیح سواالت پوچھیں

اگرچہ ہر سرگرمی کے لیئے خصوصی طور پر خطرے کا تعین فراہم کرنا ایک مشکل کام ہے، تاہم جیسے جیسے کاروباری   

موجود ہے۔ اور ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ انفرادی طور پر توجہ دے سکتے  رہنمائی ادارے دوبارہ کھل رہے ہیں ان کے لیئے  

جایئں یا کچھ ورزش حاصل کریں۔ سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے اور اپنے آپ  ہیں، جب آپ، کسی کام سے جایئں، کھانا لینے 

 سے کچھ اہم سواالت پوچھیں جو آپ کےحق میں بہترین فیصلہ کرنے میں مدد دیں۔

 کیا میری سرگرمی مجھے دوسروں سے قریبی رابطے میں رکھے گی؟ •

 ے کے ساتھ رہتا ہوں جس کو ہے؟ ہے ، یا میں کسی ایس  کیا مجھے شدید بیماری کا زیادہ خطرہ  •

 کیا مجھے کسی اور محلے میں سفر کرنے کی ضرورت ہے اور ِکن سفری ضروریات سے واقف ہونا چاہیئے؟ •

 کیا مجھے معلوم ہے کہ اگر میں بیمار ہو جأوں تو کیا کرنا چاہیئے؟  •



کی وجہ سے شدید بیماری کا ذیادہ   19و کُوِوڈ ۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں ان سواالت کی جن پر آپ کو غور کرنا چاہیئے۔ اگر آپ ک

خطرہ ہے، تو آپ کو اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ باہر جانے سے پہلے پوچھنے کے لیئے دس  

کے   19ویب پیج کُوِوڈ ۔ سواالت اور ان کے جوابات دیتے وقت آپ کیا مِد نظر رکیھں، دیکھنے کے لیئے محکمِہ صحت کے  

 مالحظہ کریں۔ خطرات کو سمجھنا

 

 اگر آپ باہر جائیں تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں 

اپنے خطرات کا تعین کرنے کےلیئے ان سواالت کو استعمال کرنے کے ساتھ آپ کواپنی اور دوسروں کی حفاظت کے  

 حفاظتی اعمال کو جاری رکھنا چاہیئے، جیسے:   لیئے

 غالف پہننا۔کپڑے کا بنا ہوا چہرے کا  •

 اپنے اور دوسروں کے درمیان کم از کم چھ فٹ کی جگہ رکھنا )معاشرتی فاصلہ(  •

 اپنے ہاتھ دھونا اور چہرے کو چھونے سے گریز کرنا  •

  جب آپ باہر ہوں اور ہاتھ نہ دھوسکتے ہوں تو ہاتوں کا سینیٹائزر استعمال کرنا •

 کھانسی اور چھینکوں کو ڈھانپنا •

 چھونے کے اختیارات کا استعمال کرناجب بھی ممکن ہو نہ  •

ان میں سے کچھ حفاظتی اعمال میں مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ باہر جانے کے لیئے ایک ِکٹ تیار کرلی   •

 جائے۔اس میں چہرے کا غالف، ہاتوں کا سینیٹائزر اور ِٹُشوز شامل کرلیں۔

منٹ سے ذیادہ رابطہ میں ہیں تو، نہایئت اہم  ۱۵فٹ سے کم فاصلے یا  اور آخر میں، اگر آپ بیمار ہیں یا کسی بیمار کے ساتھ، چھ 

جانچ  ۔ اور اگر آپ بیمار ہیں، یا کسی بیمار سے رابطے میں ہیں تو، گھر میں رہیں اور دوسروں سے دور رہیںہے کہ آپ 

 ی مدد کررہے ہیں۔کو پھیلنے سے روک رہے ہیں اور ہماری برادری ک 19کُوِوڈ ۔   کروایئں۔ گھر میں رہ کر آپ 

 

 




