
 
 

حکومت �ن ہر اس فرد � ل�ئ کرونا وائرس � ڻ�سٹنگ کو کھول د�ا �� ج� کرونا وائرس � درج ذ�ل منی � ک�  •
 عالمت کا سامنا ہو۔

 نئئ مستقل کھا�� .1
ن بخار .2  ت�ی
 حس منی ک� �ا تبد��عام سونگھ�ن اور چکھ�ن �  .3

، تاہم یہ �ف اس صورت منی کارگر ہو گا جب آپ اپئن  • یہ ڻ�سٹ آپ کو بتا�ئ گا کہ ک�ا آپ منی وائرس موجود ��
، لٰہذا اپئن  ظاہر ہو�� � جلد از جلد اپنا � عالمات  عالمات ظاہر ہو�ن � پانچ دن � اندر اندر ڻ�سٹ کروائنی

۔  ڻ�سٹ بک کروائنی
 

، تو  � ل�ی کرونا وائرس   ڻ�سٹ ا�ر آپ کا  •  NHS Test and Trace(ڻ�سٹ اینڈ ڻ��س �وس NHSمثبت آتا ��
service(   بار� منی � جانب � آپ � رابطہ ک�ا جا�ئ گا جو آپ � درج ذ�ل � :

�
 معلومات طلب کر� �

 � افراد آپ � گھرا�ن  .1
 وە افراد جن � آپ براە راست راب� منی ر�� ہوں .2
 منٹ تک دو می�� � فاص� پر ر�� ہوں 15جن � آپ وە افراد  .3

 
پر  www.redbridge.gov.ukاور م��د معلومات � ل�ئ براە کرم  ،یہ جان�ن � ل�ئ کہ ڻ�سٹ کی� بک ک�ا جا�ئ  •

 جائںی اور ہوم پیج پر موجود �چ بار مںی لفظ ڻ�سٹ تالش ک��ں۔

، ا� موجودە حالت پر  • ڻ�سٹ کروانا بہت اہم �� کیونکہ ڻ�سٹ اینڈ ڻ��س �وس کرونا وائرس � �شان د� کر�ن
۔

�
، اور زندگ�اں بچا�ن منی مدد دے � ، وائرس � پھ�الؤ کو کم کر�ن  روک�ن اور اس پر قابو پا�ن

 
 

یہ ر�ڈ ب�ج کو�سل � جانب � مقا� کمیونئ� � �اد دہائن � ل�ئ ا�ک پ�غام �� کہ ال� ڈاؤن � پابند�اں نرم ہو جا�ن � بعد 
۔ کرنا   ب� حکومئ� ہدا�ات پر عمل  جاری رکھنی

 
ن خاص طور پر کرونا ، اور  ثبوت یہ ظاہر کر�� ہنی کہ ہماری س�اە فام اور ا�ش�ائئ کمیونیڻ�ی وائرس � خطر� � زد منی ہنی

19-COVID  ۔ تک � حامل افراد � �سبت دو گنا  �س منظر � سبب ان � مر�ن کا امکان سف�د فام برطانوی  ز�ادە ��
 

ن اور ر�ا�شیوں وری �� جو کہ  منی مدد  محفوظ رکھ�ن کو   اپئن کمیونیڻ�ی ا ر�نا �ن ، درج ذ�ل حکومئ� مشور� پر عمل پ�ی  یہ� ل�ئ
 :  ہنی

 جس قدر ممکن ہو گھر پر ر�نی  •
 ممکن ہو تو گھر � کام ک��ں •
 دو�� افراد � ساتھ م�ل جول کو محدود کر دیں •
 کا فاصلہ برقرار رکھنی   ز می��  2 کم از کم  ا�ر آپ باہر جائنی تو د�گر افراد � •
 � دھوئنی  •

�
 اپ�ن ہاتھ باقاعد�

 
ون خانہ، گھر � حدود � باہر چھ افراد  ، لٰہذا ا�رچہ اب آپ ب�ی ، تاہم اب ب� احت�اط برتنا نا���ر �� � مالقات کر سک�� ہنی

 :آپ کو چاہی�ئ کہ
 باہر ہو�ن � صورت منی صفائئ � تداب�ی پر عمل ک��ں •
 گھر وا�س آ�� � جلد از جلد اپ�ن ہاتھ دھوئنی  •
ز کا فاصلہ قائم ر  •  کھنی اپ�ن گھرا�ن � باہر � ک� ب� فرد � ہمہ وقت، کم از کم دو می��
 ہاتھ دھو�ن � سہول�ات نہ ہو�ن � صورت منی باہر نکل�� وقت سینیڻائزر اپ�ن ساتھ رکھنی  •
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