
مئی کو، صحت عامہ کی پابندیوں میں   29فیئر فیکس کاؤنٹی 
 پہلے مرحلے میں داخل ہوگی  ،کے سانیآ

  

پالن کے تحت پہلے مرحلے میں داخل   فارورڈ ورجینیاالف نورتھم نے منگل کو اعالن کیا کہ شمالی ورجینیا ررجینیا کے گورنر و

 گی۔ کھولنے کا پہال مرحلہ شروع کری ہ دوبار عبادت گاہیں اور مئی کو کاروبار ۲۹فیرفیکس کاؤنٹی جمعہ  ہوسکتا ہے۔ 

 

۔ لیکن اب  گورنر سے اس پہلے مرحلے کی تاخیر کی درخواست کی تھیمئی کے شروع میں شمالی ورجینیا کے عالقوں نے 

اہم نکتوں کی  چار  نا   یہ عالقہ تیار ہے۔ پیر کو منتخب عہدیداروں نے صحت کے اعداد و شمار کی بنیاد پرکہ   ےکا کہنا ہ  زلیڈر

 تھا:  اارسال کی بنیاد پر دبارہ کھولنے کی حمایت کرتے ہوئے، نارتھم کو ایک مشترکہ خط 

 

 کا رجحان۔ یکمکے مثبت کیسوں میں   ۱۹ پچھلے چودہ دنوں میں کُووڈ •

 کا رجحان۔  یکمداخلوں میں  ے ک پچھلے چودہ دنوں میں ہسپتال  •

 جانچ میں اضافہ۔  •

 ہسپتال کے بستروں اور انتہائی نگہداشت کی مناسب گنجائش  •

 

لیکن   عمل کرنا الزمی ہےپہلے مرحلے میں  جن پر تمام کاروباری اداروں کو  فراہم کرتا ہے وہ رہنما اصولفارورڈ ورجینیا پالن 

پچھلی   ی لگائی گئپر  ریستوراں، جسمانی تندرستی کی سہولیات، حجام، بیوٹی سیلون، دیگر خوردہ کاروبار اور عبادت گاہوں 

 کرتا ہے۔  یپابندیوں میں نرم

 سنیما ہال، کنسرٹ ہال ، بولنگ ایلیاں اور دیگر اندرونی تفریحی کاروبار بند رہیں گے۔ 

اور رہائشیوں کو اب بھی یہ مشورہ ہے کہ وہ "گھر کے   سے زائد افراد کے معاشرتی اجتماعات پر پابندی جاری رہے گی ۱۰

 اندر زیادہ محفوظ" ہیں۔

 ل کاروباری اداروں کو دوبارہ کھولنے کے رہنما اصو

 کرتا ہے:   مندرجہ ذیل طریقوں سے نرمی ںمی عام طور پر، پہال مرحلہ پابندیوں  

کے کارخانے، شراب کی بھٹیاں اور شراب خانے، بیٹھ کر کھانے والے اُن  کشید کرنے ریستوراں, شرابریستوراں:  •

فیصد ہوں ، باہر کی میزوں پر خدمات پیش کرسکتے   ۵۰اندرونی گنجائش، کے  ی ک صارفین کو، جو معمول کے مطابق

ریستوراں کا   سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ ۱۰چھ فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیئے اور ایک میز پر  کے درمیان ںہیں۔ میزو

ڈسپوز ایبل مینوز ضروری ہیں اورمیزبانوں کو کپڑے سے چہرے کو ڈھانپنا   اندرونی شراب خانہ بند رہنا چاہیئے۔

    چاہئے۔

مز ، تفریحی مراکز ، کھیلوں کے مراکز اور تاالب صرف بیرونی سرگرمیوں کے  ج  جسمانی تندرستی کی سہولیات:  •

لئے کھل سکتے ہیں۔ صارفین، تربیئت دینے والوں اور سکھانے والوں کو ایک دوسرے سے دس فٹ کے فاصلے پر  

لوگوں تک   کے درمیان بھی دس فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیئے۔ ورزش کی کالسیں دس  ںکی مشینو رہنا چاہیئے اور ورزش 

محدود ہیں۔ بیرونی تیراکی کے تاالب صرف سیدھی الئن میں تیرنے کے لئے کھل سکتے ہیں ، ایک لین میں ایک  

     اندرونی تاالب، گرم ٹب، سپاز، اور بیرونی باسکٹ بال اور ریکٹ بال کے کورٹ بند رہنے چاہیئں۔ شخص.

مساج کے مراکز، ٹین نگ سیلون اور ٹیٹوکی دوکانیں اپنی معمول کی گنجائش   بیوٹی سیلون، ھّجام، سپاز،ذاتی نگہداشت:  •

ن اور مالزمین کیلیئے  کی گئی ہیں اور صارفین کو آنے کیلیئے اپائنٹمنٹ لینی ہوگی۔ صارفی  کے پچاس فیصد تک محدود



ریکارڈ رکھنے  ، ںکو خدمات پیش کی گئی جن ، چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ ا ن کاروباروں کو اُن سب گاہکوں کے

 ۔ خدمت کی تاریخ اور وقت بشمول نام، رابطے کی معلومات، ،ہونگے

جاسکتے ہیں اور مالزمین کیلیئے چہرے کو  دیگر خوردہ کاروبار پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ کھولے خوردہ فروشی:  •

پر عمل   روباروں کیلئے رہنمائیاسارے کڈھانپنا ضروری ہے۔ ضروری کروبار جیسے گروسری اسٹورز کو ریاست کی 

 کرنا چاہیئے۔

سے رجوع کرنا   ن طریقوںخصوصی صنعتوں کیلیئے مینڈیٹ اور بہتریکاروبار کے مالکان کو مزید تفصیالت کیلیئے ریاست کے  

  چاہیئے۔

 عبادت گاہوں کیلیۓ رہنما اصول 

ریاست کے پہلے مرحلے کے رہنما اصولوں کے تحت چرچ، سیناگوگ، مسجدیں اور مندر، اپنے عام گنجائش کے پچاس فیصد   

فاصلے پر بیٹھنا ہوگا ــــ سوائے کنبوں کے ــــ اور چھروں کو ڈھاپنے پر   عبادت کراسکتے ہں۔ حاضرین کو چھ فٹ کے وں کلوگو

   سختی سے غور کرنا چاہیئے۔

دوران لوگوں میں اشیا کی تقسیم نہیں ہونی چاہیئے۔ شراب، مشروبات اور کھانا انفرادی، ڈسپوزایبل برتنوں میں   کے عمذہبی اجتما

دوسرے  عبادت گاہوں کےلیئےلوگوں تک محدود رہیں گے۔ ریاست  ۱۰دہ پیش کیا جانا چاہیئے۔ سماجی اجتماعات زیادہ سے زیا

 مہیا کرتی ہے۔  مزید رہنما اصول

 

 باخبر رہیں  

پر کال کریں؛ یہ کھال   703-267-  3511کرونا وائرس کے سواالت کے ساتھ ہمارے محکمہ صحت کے کال سنٹر کو •

 بجے تک ہفتہ اور اتوار کو۔  5بجے سے شام  9:30تک پیر سے جمعہ اور صبح  ے بج  7 ے سے شام بج  9ہےصبح 

ڈ  • پر   888777کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کےلیئے   ۱۹فیرفیکس کاؤنٹی کی جانب سے کُوو 

FFXCOVID  پر   888777حاصل کرنے کے لیئے تازہ ترین معلومات  ہسپانوی زبان میں ٹکسٹ کریں؛

FFXCOVIDESP ٹکسٹ کریں۔ 

ای میل کریں۔ اس ای میل اکاؤنٹ پر عملہ پیر سے جمعہ،  کو ffxcovid@fairfaxcounty.govسواالت اور خدشات   •

 بجے تک موجود رہے گا۔ 6بجے سے شام  8صبح 

•  web portal for coronavirus جامع آن الئن وصیلہ کا کام دیتا ہے۔  ایک  کو مالحظہ کریں جو معلومات کےلیئے 

ڈ  • Health Department Coronavirus (COVID- (19کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں  ۱۹کُوو 

Webpage  یا FAQ page پر۔   

•  Fairfax County Government Facebook Page  اورok PageHealth Department Facebo   کو

 فَولو کریں. 

 فَولو کریں۔  @fairfaxhealthاور  @fairfaxcountyٹویٹر پر  •
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