
 
 

 تک کی معلومات شامل ہیں۔ 2020ستمبر  22اس اشاعت میں 
 

 :میں دوبارہ کھلنے کی اجازت ہے NYC جنہیںاضافی صنعتیں 
 کارکنوں کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

 

 

• NYC  میں ہے۔  4دوبارہ کھولنے کے مرحلہ 

 :تک 2020ستمبر  30 •
o  اس دستاویز میں موجود دوبارہ کھلنے  سکتی ہے۔انڈور ڈائننگ سخت اصولوں کے ساتھ دوبارہ کھل

انڈور ڈائننگ  NYCکے لیے رہنما خطوط سے رجوع کریں۔ نیز میئر کے صالحکار کا تیار کردہ 
 بھی پڑھیں۔ FAQسے متعلق 

o  گنجائش پر دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ %33انڈور سوئمنگ پولز 

 ۔ مالحظہ کریں nyc.gov/workersاپ ڈیٹس اور معلومات کے لیے  •
 

 :میں دوبارہ کھل سکتی ہیں NYC درج ذیل صنعتیں
 

ڈائننگ، بشمول ریستوراں، ادارے اور دیگر انڈور فوڈ سروس اور  •
 (ستمبر تک 30)مراعات /غذائی وینڈرز

 (ستمبر تک 9)مالز اور کسینو  •

 (ستمبر تک 2)جم اور فنٹنس سنٹرز  •
 

کم خطرے ووالے انڈور آرٹس اور تفریح، بشمول میوزیم، تاریخی  •
 سائٹس، ماہی خانے اور کم خطرے والے دیگر انڈور ثقافتی آرٹس 

 (تک 2020ت اگس 24)

 (تک 2020اگست  17)باؤلنگ ایلیز  •

 

اگر آپ کسی احاطہ کردہ کاروبار میں کام کرتے ہیں تو، کچھ عمومی اور صنعت سے متعلق مخصوص تقاضوں کے لیے جن پر عمل کرنا آپ کے 
کام کی جگہ کو دوبارہ کھولنے، صحت اور حفاظت کے پر ہے۔  forward.ny.govآجر کو ضروری ہے، اس اشاعت کو پڑھیں۔ تفصیلی رہنمائی 

 311رہنما خطوط سے متعلق سواالت کے ساتھ، یا ایسے آجر کو اطالع دینے کے لئے جو دوبارہ کھولنے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے آپ 
 پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ 03811-436-212-برائے ورکر پروٹیکشن ہاٹ الئن یا 

 

 تقاضے جن پر کاروبار دوبارہ کھولنے پر تمام آجروں کو عمل کرنا ضروری ہےعمومی 
 

 مواصلت
 اور اسکریننگ

 حفاظتی منصوبہ شائع کریں جہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پراپنے کام کی جگہ میں  •

 دیں۔تحفظ اور حفظان صحت کے پروٹوکولز پر خود کو اور اپنے ساتھی کارکنان کو تربیت  •

ٹھیکیداروں، وینڈرز، )روزانہ مالزم کی صحت کی اسکریننگ انجام دیں اور، قابل اطالق ہونے پر، دوسروں  •
  کی اسکریننگ کریں۔( سرپرستوں

 

 جو مالزمین بیمار ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں انہیں آپ کے آجر الزمی طور پر گھر بھیج دیں۔

 تحفظ اور حفظان صحت کے پروٹوکولز کے بارے میں معلومات کے ساتھ مالزمین اور عوام کے لیے  •
 نشانات شائع کریں۔

  خود کو اور اپنے ساتھی کارکنوں کو مفت فیس کورنگز دیں اور متبادل اشیاء فراہم کریں۔ • حفاظتی آالت
 

پھینکنے کے بارے میں آپ کو اور آپ کے ساتھی آپ کے آجر حفاظتی سامان استعمال کرنے، صاف کرنے اور 
 کارکنوں کو الزمی طور پر تربیت دیں۔

 

آپ کے آجر پر یہ یقینی بنانا الزم ہے کہ وہ سرپرستوں اور مالقاتیوں کے ساتھ میل جول کرتے وقت اور دوسروں 
 فٹ کی دوری بنانا ممکن نہیں ہونے پر فیس کورنگ پہنتے ہیں۔ 6سے 

حفظان صحت، صفائی 
 ستھرائی، 

 اور جراثیم کشی

اہلکاروں کے لئے ہاتھوں کی حفظان صحت کے اسٹیشنز جہاں پر بآسانی ہاتھ صاف کرنا ممکن نہیں ہے وہاں  •
جس میں صابن، پانی، اور کاغذ کے تولیوں سے ہاتھ دھونا، نیز الکحل پر  فراہم کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں،

 الکحل ہو شامل ہے۔ فیصد یا اس سے زیادہ  %60زر جس میں مبنی ہینڈ سینیٹائ

کثرت سے اور کم از کم روزانہ  زیادہ ٹچ ہونے والی سطحوں اور چیزوں کیباقاعدگی سے عمومی جگہوں اور •
 ۔صفائی کریں

 

 مثالوں میں دروازے کے دستے، دستی سہارے، روشنی کے سوئچ، آرام گاہیں شامل ہیں۔
 

سرپرستوں اور مالقاتیوں کے ذریعے ہر استعمال کے بعد استعمال شدہ جگہوں اور سطحوں کی آپ کے آجر پر 
 صفائی کرنا الزم ہے۔

URDU 

https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Indoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Indoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Indoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Indoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Indoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Indoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Indoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Indoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://icons8.com/icon/875/warning-shield


حفظان صحت، صفائی 
 ستھرائی، 

 اور جراثیم کشی

آالت اور ٹولز کی شیئرنگ کو محدود کریں اور ہر استعمال کے بعد آالت، اور ٹولز کی باقاعدگی سے صفائی اور  •
 ۔کشی کریںجراثیم 

 

اگر آالت کو ممکنہ نقصان کی وجہ سے آالت کی شیئرنگ کو محدود کرنا یا ان کو صاف کرنا ممکن نہ ہو تو، آپ 
 کے آجر پر مالزموں سے دستانے پہننے کا تقاضا کرنا الزم ہے۔

 فٹ کی دوری یقینی بنائیں۔ 6جہاں بھی ممکن ہو افراد کے بیچ  • جسمانی دوری

سال سے زائد ہو اور  2سرپرستوں اور مالقاتیوں سے فیس کورنگ پہننے کا تقاضا کریں، بشرطیکہ ان کی عمر  •
  ۔وہ طبی لحاظ سے فیس کورنگز برداشت کرنے پر قادر ہوں

آرام گاہوں اور وقفہ والے کمروں جیسے چھوٹے حصوں میں تصرف کو محدود کرنے کیلئے عالمتی تختی  •
 کریں۔ شائع

 

  کے لیے تقاضےڈائننگ  /انڈور فوڈ سروس 
 

 :آپ کے آجر پر الزم ہے کہ
 

صحت مند اور محفوظ ماحول یقینی ( دوبارہ کھولنے سے پہلے) •
 بنانے کے لیے کچن سسٹمز کی قبل از واپسی والی جانچیں 

 اور تشخیصات مکمل کریں۔
 

 ایک افزوں شدہ ایئر فلٹریشن سسٹم موجود رکھیں۔ •
 

گنجائش تک محدود رکھیں۔  %25تصرف کو زیادہ سے زیادہ  •
 ہیں۔ شاملزیادہ سے زیادہ گنجائش میں مالزمین اور سرپرست 

 

کیٹرنگ کے اداروں پر ایونٹ کی کسی بھی جگہ میں  ▪
سے کم یا زیادہ سے زیادہ  50سرپرستوں کی تعداد کو 

 محدود کرنا الزم ہے۔ ،تک، جو بھی کم ہو %25گنجائش کے 
 

نمایاں طور پر ادارے کے اندر اور باہر میں ایسی جگہ پر یہ بات  •
 : شائع کریں جہاں سرپرست حضرات اسے دیکھ سکیں

 

 کے مدنظراجازت یافتہ سرپرستوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد  ▪
 گنجائش پر انڈور ڈائننگ۔  25%

ٹیکسٹ خالف ورزیوں کی رپورٹ کرنے کے لیے فون اور  ▪
 : نمبرز

o (833) 208-4160  پر کال کریں 
o VIOLATION  پر  5036-904 (855)لکھ کر

 کریں ٹیکسٹ
 

دروازے پر ہر پرسرست کا درجہ حرارت لیں اور جس کا بھی  •
ڈگری سے زیادہ ہو اسے داخلے سے منع  100.0درجہ حرارت 

 کر دیں۔
 

پورا نام، فون نمبر، اور  –ہر پارٹی کے ایک ممبر سے معلومات  •
 رابطے کا تعاقب کرنے کے مقصد سے۔ ،اکٹھا کریں –پتہ 

 

 بار میں سروس ممنوع قرار دیں۔ •
 

 کو انڈور فوڈ سروس بند کر دیں۔ تراآدھی  •
 

 امریکی ماحولیاتی تحفظ ایجنسی  •
(Environmental Protection Agency, EPA ) کے ذریعہ

شناخت شدہ مصنوعات کو صفائی اور جراثیم کشی کے لئے 
COVID-19 کے خالف موثر کے طور پر استعمال کریں۔ 

 

جہاں کوئی الئن بنے وہاں، بشمول آرام گاہوں، آرڈر پک اپ، یا  •
فٹ کی دوری واضح طور پر نشان  6ادائیگی کے مقام پر 

 کریں۔ زد

ن کے لیے علیحدہ داخلہ جہاں ممکن ہو وہاں گاہکوں اور مالزمی •
 اور نکاسی کے راستے مقرر کریں۔

 

کچن کے ٹولز اور آالت جیسے برتنوں اور تسلوں کی شیئرنگ  •
محدود کریں یا کارکنان سے دستانے پہننے اور آئٹمز کو استعمال 

کرنے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کا 
 کریں۔  تقاضا

 

یقینی بنائیں کہ تمام مالزمین، بشمول بس ٹیبلز استعمال کرنے والے  •
مالزمین ریاستی اور مقامی سینیٹری کوڈز پر عمل کرتے ہیں۔ 

دستانے پہننے والے مالزمین کو کثرت سے اور کاموں کو تبدیل 
کرنے کے بعد انہیں بدل دینا چاہیے۔ دستانے نہیں پہننے والے 

ور پانی سے اپنے ہاتھوں کو مالزمین کو کثرت سے صابن ا
 چاہیے۔ دھونا

 

کردہ حصوں اور سطحوں کو چھونے سے پہلے اور اس کے  رشیئ •
 رسد فراہم کریں۔بعد صفائی اور جراثیم کشی کے لیے 

 

اگر ہر استعمال کے بعد آالت کی صفائی اور جراثیم کشی نہیں ہو  •
سکتی ہو تو صرف نشست دستیاب ہونے پر گاہکوں کو متنبہ کرنے 

کے لیے بزر جیسے آالت کا استعمال کریں؛ ناقابل ضیاع مینو، 
سلور ویئر، مسالے کے ڈبوں کی ہر استعمال کے بعد صفائی اور 

جراثیم کشی کریں؛ یا قابل ضیاع مسالے اور سلور ویئر 
 کریں۔ فراہم

 

غذا اور مشروب کے منتظر گاہکوں کے لیے ( ڈیلیوری/ٹیک آؤٹ) •
اسٹیشنز فراہم کریں اور اگر پک ہاتھوں کے حفظان صحت کے 

ڈیلیور اندرون میں ہو تو یقینی بنائیں کہ ہوا داری کے مدنظر /اپ
 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ /کھڑکیاں

 

اندرون اور بیرون میں میزوں کو محدود اور منظم کریں تاکہ وہ ہر  •
فٹ کی دوری پر ہوں۔ اگر جگہ رکھنا ممکن نہیں ہو  6سمت میں 

ایسی طبعی رکاوٹیں کھڑی کرنا الزم ہے جو کم تو آپ کے آجر پر 
فٹ اونچی ہوں اور ہنگامی یا آتش زدگی کی صورت میں  5از کم 

 نکاسی کو مسدود نہیں کرتی ہوں۔
 

گاہکوں تک محدود کریں جو  10میز پر نشست کو زیادہ سے زیادہ  •
الزمی طور پر اسی پارٹی سے ہوں چاہے ایک ہی گھرانے کے نہ 

اجتماعی میزوں کی تبھی اجازت ہے جب مختلف پارٹیاں ہوں۔ 
  فٹ کی دوری پر رہ سکیں۔ 6

 
 

  



 تقاضےکسینوز کے لیے  /گیمنگ کی سہولیات 
 

 :آپ کے آجر پر الزم ہے کہ
 

صحت مند اور محفوظ ماحول یقینی ( دوبارہ کھولنے سے پہلے) •
بنانے کے لیے میکانیکل؛ پانی؛ ایلیویٹر؛ اور حرارت، ہوا داری، 

 اور ایئر کنڈیشننگ 
(heating, ventilation, and air conditioning, HVAC )

 ۔یںکرسسٹمز کی قبل از واپسی والی جانچیں اور تشخیصات مکمل 
 

یا اس سے  MERV-13جو  یںرکھایک ایئر فلٹریشن سسٹم موجود  •
اوپر آپریٹ کرتا ہو۔ جو فسیلیٹیز اس سطح پر آپریٹ کرنے سے 

یا امریکن سوسائٹی آف ہیٹنگ،  HVACقاصر ہوں ان پر 
 ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ انجینئرز 

(American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers, ASHRAE ) سے مصدقہ

فرد یا الئسنس یافتہ بلڈنگ انجینئر سے اس عدم اہلیت کو پیشہ ور 
 :ضبط تحریر کرانا الزم ہے۔ فسیلیٹیز پر الزم ہے کہ

 

ریاست یا سٹی کے محکمہ صحت کے پاس دستاویزی شہادت،  ▪
میں اپ گریڈ کرنے کی الگت جمع  MERV-13بشمول 
 کرائیں؛

 یا  MERV-12کم از کم قابل اجازت درجہ بندی،  ▪
MERV-11 آپریٹ کرنے کی منظوری کی درخواست  پر

کریں؛ اور مرکز برائے امراض پر کنٹرول اور روک تھام 
(Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC ) کی جانب سے اضافی ہوا داری اور تخفیف کے
 پروٹوکول کو اختیار کریں۔

 

 : تخفیف کے پروٹوکولز میں بال تحدید شامل ہیں
 

 ڑکیاں کھولنا؛ممکن حد تک کھ ▪
ممکن حد تک ہوا داری کی شرحیں اور بیرون میں ہوا کی ہوا  ▪

 داری کو بڑھانا؛ 
 سسٹمز کو طویل تر اوقات تک چالو رکھنا؛ ▪
 تازہ ہوا کی سپالئی بڑھانے والے سسٹمز برقرار رکھنا؛  ▪
 ممکن حد تک دوبارہ گردش کو کم کرنا یا ختم کرنا؛  ▪
ہوا سے پیدا ہونے والے وائرس کے ذرات کو غیر فعال  ▪

الٹرا وائلٹ جرمیسائڈل اریڈیئیشن  کرنے کے لیے
(ultraviolet germicidal irradiation, UVGI ) 

 استعمال کرنا؛ 
 قابل منتقلی ایئر فلٹرز لگانا؛  ▪
ی سے معائنہ کرکے یہ یقینی بنانا سسٹمز اور فلٹرز کا باقاعدگ ▪

 کہ وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں؛ اور
 بیجا مداخلت روکنے کے لیے فلٹرز کو مہر بند کرنا۔ ▪

 

 گنجائش تک محدود رکھیں۔ %25تصرف کو زیادہ سے زیادہ  •
 ہیں۔ شاملزیادہ سے زیادہ گنجائش میں مالزمین اور سرپرست 

 

تب تک داخلہ ممنوع قرار دیں جب تک سرپرست حضرات فیس  •
نہیں پہنے ہوئے ہوں۔ واحد استثناء کے لیے عمومی  گکورن

سرپرست تقاضے کے سیکشن میں جسمانی دوری دیکھیں۔ 
حضرات اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے داخلی درواز پر 

 6فیس کورنگ ہٹا سکتے ہیں۔ تاہم، انہیں دوسروں سے کم از کم 
 فٹ دور رہنا الزم ہے۔

 

فٹ کی دوری  6یقینی بنائیں کا مختلف پارٹیاں ایک دوسرے سے  •
برقرار رکھیں االا یہ کہ حفاظت یا سرگرمی اس سے مختصر دوری 

 کی متقاضی ہو۔
 

عمومی مالزمین والے حصوں جیسے وقفہ والے کمروں میں اور  •
جہاں سرپرست حضرات جمع ہو سکتے ہوں یا الئنیں بنا سکتے 

فٹ  6ہوں وہاں جیسے نشست والے حصوں اور آرام گاہوں میں 
کی دوری واضح طور پر نشان زد کریں۔ ایسی جگہ پر کوئی 

 کن ہو۔فٹ کی دوری مم 6نشست یا مشینیں بند کر دیں جہاں 
 

سرپرست کے ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنے، جسمانی دوری  •
کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے گیمنگ ایریا میں زیادہ سے زیادہ 

گنجائش نافذ کرنے، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ سرپرست 
حضرات اکٹھے نہیں ہوتے ہیں یا آوارہ گردی نہیں کرتے ہیں 

 زمین کا استعمال کریں۔سکیورٹی کے اہلکار یا مزید مال
 

 گیمنگ ایریا میں غذا اور مشروب کی سروس بند کر دیں۔ •
 

 الئیو پرفارمنسز ممنوع قرار دیں۔ •
 

ڈیلروں اور سرپرستوں کے بیچ طبعی رکاوٹیں کھڑی کریں، چاہے  •
 فٹ کی دوری ممکن ہو۔ 6

 

 پوری گیمنگ فسیلیٹی میں ہینڈ سینیٹائزر رکھیں۔ •
 

اور صفائی ردہ سامان کی صفائی کریں رکہر استعمال کے بعد شیئ •
اور جراثیم کشی کی رسد سرپرستوں کو دستیاب کرائیں۔ استعمال 

کے دوران آالت کی صفائی اور جراثیم کشی کے لیے مالزمین کا 
دستیاب رہنا ضروری ہے، اگرچہ آپ کا آجر سرپرستوں سے ہر 

الت کو صاف کرنے کا تقاضا استعمال سے پہلے اور اس کے بعد آ
کر سکتا ہے۔ مشینیں استعمال کرنے کے بعد سرپرستوں کو صفائی 
 اور جراثیم کشی کی درخواست کرنے کا اختیار ہونا ضروری ہے۔ 

 

گیمنگ فلور سے الگ جگہ محفوظ رکھیں تاکہ کھانا کھانے کے  •
دوران مالزمین سماجی دوری کا مشاہدہ کر سکیں۔ غذا اور مشروب 

 شیئر کرنا ممنوع ہے۔
 

سے کم  50ایونٹ کی کسی بھی جگہ میں سرپرستوں کی تعداد کو  •
محدود  ،تک، جو بھی کم ہو %25یا زیادہ سے زیادہ گنجائش کے 

زیادہ سے زیادہ گنجائش میں مالزمین اور دیگر سرپرست کریں۔ 
 ہیں۔ شاملحضرات 

 

مختلف مالزمین کے ذریعے ہر استعمال کے بیچ نقدی کے ڈبوں  •
 اسٹیشنز کی صفائی اور جراثیم کشی کریں۔ کردہ ورک رجیسے شیئ

 

یقینی بنائیں کہ سرپرست حضرات دوسرے سرپرستوں کے کارڈز  •
کو ہرگز نہیں چھوتے ہیں اور، جہاں ممکن ہو وہاں پر، سرپرستوں 
کو جتنی بار کارڈز کو چھونا ضروری ہے اس کی تعداد کم کرنے 

" ٹیپنگ ان"کے لیے گیمز کو دوبارہ تشکیل دیں۔ نئے ڈیلروں پر 
کے باہر جانے والے ڈیلروں کی  کی جگہ پر اپنی آمد کا اعالن کر

 جگہ لینا الزم ہے۔  



 :اسپورٹس ویجرنگ کاؤنٹنرز کے لیے تقاضے
 

فٹ کی  6جو سرپرست کاؤنٹر کے لیے الئن پر ہیں ان کے بیچ  •
دوری یقینی بنانے کے لیے مارکرز شائع کریں اور مشغلہ جاتی 

 Occupational Safety and)صحت و سالمتی کی انتظامیہ 
Health Administration, OSHA ) کے رہنما خطوط پر عمل

کرتے ہوئے سرپرستوں اور کاؤنٹر پر حاضرین کے بیچ رکاوٹ 
 کھڑی کریں۔

 
 :تقاضےگیمنگ مشینوں کے لیے 

 

سالٹ مشینیں اور دیگر گیم مشینیں اس طرح تیار کریں کہ وہ تمام  •
فٹ کی دوری پر ہوں۔ جسمانی دوری کے مدنظر آپ  6سمتوں میں 

کے آجر کو مشینوں کو منتقل کرنے یا غیر فعال کرنے کی 
 ضرورت پڑ سکتی ہے۔

 

گیم مشینوں، سالٹ میشنیوں کے کاؤنٹرز اور شیئر کردہ دیگر  •
ر آالت کی کم از کم ہر چار گھنٹے پر صفائی اور جراثیم اشیاء او

 کشی کریں۔
 

 :کریپس اور بغیر کرسیوں والے دیگر گیمز کے لیے تقاضے
 

فٹ کی دوری یقینی بنانے کے لیے مارکرز  6سرپرستوں کے بیچ  •
شائع کریں اور میز کے گرد سرپرستوں کو ایک دوسرے سے الگ 

 کھڑی کریں۔کرنے کے لیے طبعی رکاوٹیں 
 

ٹیبل گیمز تب تک آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں جب تک  زکسینو: اہم بات
وہ میزوں پر موجود کھالڑیوں کے بیچ طبعی رکاوٹیں کھڑی نہ کریں 
اور نیو یارک اسٹیٹ کا گیمنگ کمیشن رکاوٹوں کو منظوری نہ دے۔ 

 کو نویکس ےیل کے رکھنے برقرار یدور یک فٹ 6 چیب کے زوںیم
  ۔ہے یضرور کرنا نظم یبھ کا زوںیم
 

 :دیگر تقاضے ٹیبل گیمز جیسے پوکر اور بلیک جیک کے لیے
 

 ( ڈیلر کو تبدیل کرنے سے پہلے/نئے کھالڑیوں) •
یا حسب اطالق بدلیں یا ضائع )صفائی اور جراثیم کشی کریں 

 (:دیں کر
 

 کرسی کے حصے؛ ▪
 گیم ٹیبل کے سہارے؛ ▪
 رؤلیٹ وھیل ہیڈز؛  ▪
 گیندیں؛  ▪
 ٹوک باکسز؛  ▪
 ڈائس؛ اور  ▪
 آف بٹن۔  /آن ▪

 

گیم میں شامل ہونے سے پہلے سرپرستوں سے ہینڈ سینیٹائزر  •
 استعمال کرنے کا تقاضا کریں۔

 

اور پٹ اور پوکر پوڈیمز کی ہر ( سارٹنگ مشینیں)چپر چیمپس   •
گھنٹے پر اور پُش کارٹس، بلیک جیک ڈسکارڈ ہولڈرز، بکیریٹ 
ڈسکارڈ پائلز، اور ہارڈ گیم والی سطحوں کی ہر چار گھنٹے پر 

یا حسب اطالق بدلیں یا ضائع )صفائی اور جراثیم کشی کریں 
 ۔  (دیں کر

 

عد کھیل کسی سرپرست کے ہار جانے یا انہیں واپس کر دینے کے ب •
سے چپس کو ہٹا دیں یا چپس کو دوبارہ گردش دینے سے پہلے ان 

 کی صفائی اور جراثیم کشی کریں۔ 
 

 
  



 تقاضے مالز کے لیے
 

 :آپ کے آجر پر الزم ہے کہ
 

صحت مند اور محفوظ ماحول یقینی ( دوبارہ کھولنے سے پہلے) •
بنانے کے لیے میکانیکل؛ پانی؛ ایلیویٹر؛ اور حرارت، ہوا داری، 

سسٹمز کی قبل از واپسی والی ( HVAC)اور ایئر کنڈیشننگ 
 ۔یںکرجانچیں اور تشخیصات مکمل 

 

ایک ایئر فلٹریشن سسٹم موجود ( فٹ سے بڑے مالز 800,000) •
یا اس سے اوپر آپریٹ کرتا ہو۔ جو  MERV-13جو  یںرکھ

 HVACفسیلیٹیز اس سطح پر آپریٹ کرنے سے قاصر ہوں ان پر 
یا امریکن سوسائٹی آف ہیٹنگ، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ 

سے مصدقہ پیشہ ور فرد یا الئسنس یافتہ ( ASHRAE)انجینئرز 
 بلڈنگ انجینئر سے اس عدم اہلیت کو ضبط تحریر کرانا الزم ہے۔

 :فسیلیٹیز پر الزم ہے کہ
 

دستاویزی شہادت ریاست یا سٹی کے محکمہ صحت کے پاس  ▪
 جمع کرائیں؛

 یا  MERV-12کم از کم قابل اجازت درجہ بندی،  ▪
MERV-11  پر آپریٹ کرنے کی منظوری کی درخواست

 کریں؛ اور 
کی ( CDC)مرکز برائے امراض پر کنٹرول اور روک تھام  ▪

جانب سے اضافی ہوا داری اور تخفیف کے پروٹوکول کو 
 اختیار کریں۔  

 

 : تخفیف کے پروٹوکولز میں بال تحدید شامل ہیں
 

ممکن حد تک ہوا داری کی شرحیں اور بیرون میں ہوا کی ہوا  ▪
 داری کو بڑھانا؛ 

 سسٹمز کو طویل تر اوقات تک چالو رکھنا؛ ▪
 تازہ ہوا کی سپالئی بڑھانے والے سسٹمز برقرار رکھنا؛  ▪
 ممکن حد تک دوبارہ گردش کو کم کرنا یا ختم کرنا؛  ▪
ہوا سے پیدا ہونے والے وائرس کے ذرات کو غیر فعال  ▪

( UVGI)الٹرا وائلٹ جرمیسائڈل اریڈیئیشن  کرنے کے لیے
 استعمال کرنا؛ 

 قابل منتقلی ایئر فلٹرز لگانا؛  ▪
سسٹمز اور فلٹرز کا باقاعدگی سے معائنہ کرکے یہ یقینی بنانا  ▪

 کہ وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں؛ اور
 بیجا مداخلت روکنے کے لیے فلٹرز کو مہر بند کرنا۔ ▪

 

ایک ایئر فلٹریشن سسٹم موجود ( فٹ سے چھوٹے مالز 800,000) •
پر آپریٹ کرتا ہو لیکن مثالی طور پر  MERV-11جو  یںرکھ

MERV-13  یا اس سے اوپر ہو جیسا کہHVAC  یاASHRAE 
کے پیشہ ور فرد یا الئسنس یافتہ بلڈنگ انجینئر کے ذریعے تصدیق 

 شدہ اور ضبط تحریر شدہ ہے۔
 

تک محدود رکھیں۔  %50تصرف کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے  •
 ہیں۔ شاملن اور گاہک زیادہ سے زیادہ گنجائش میں مالزمی

 

داخلے پر پابندی لگائیں االا یہ کہ گاہک فیس کورنگ پہنے ہوئے  •
ہوں۔ واحد استثناء کے لیے عمومی تقاضے کے سیکشن میں 

 جسمانی دوری دیکھیں۔
 

فٹ  6یقینی بنائیں کہ مختلف پارٹیوں کے گاہک ایک دوسرے سے  •
 کی دوری برقرار رکھتے ہیں۔

 

یقینی بنائیں کہ مالزمین گاہکوں سے میل جول کر تے وقت فیس  •
فٹ  6کورنگز پہنے ہوئے ہوں اور یہ کہ گاہک جب دوسروں سے 

 سے کم دوری پر ہوں تو وہ فیس کورنگز پہنے ہوئے ہوں۔ 
 

گاہک کے ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنے اور یہ یقینی بنانے  •
مالزمین کا استعمال کریں کہ کے لیے سکیورٹی اہلکار یا مزید 

 گاہک جمع نہیں ہوتے ہیں یا آوارہ گردی نہیں کرتے ہیں۔
 

 عمومی حصوں میں ہینڈ سینیٹائزر رکھیں۔ •
 

آسائشات جیسے نشست کی عمومی جگہیں، پانی کے فوارے اور  •
سیلف سروس والے بار کو بند کر دیں اور والیٹ سروسز برخاست 

 کر دیں۔
 

و یارک اسٹیٹ کے محکمہ صحت کی فوڈ کورٹس کے مدنظر نی •
"COVID-19  غذائی کی صحت عامہ کی ایمرجنسی کے دوران

پر عمل کریں۔ اس میں " ت کے لیے عبوری رہنمائیماخد
 :ہیں شامل

 

 میزوں اور نشستوں کی طبعی دوری؛  ▪
 گاہکوں کی پارٹیوں کے بیچ سماجی دوری؛ اور  ▪
 تصرف کی تحدیدات۔ ▪
 

 
  



 کے لیے تقاضےجم اور فٹنس سنٹرز 
 

 :یہ رہنما خطوط تندرستی کی سرگرمیوں اور سہولیات، بشمول لیکن بال تحدید درج ذیل پر الگو ہوتے ہیں
 

 ، اور دفتر کے جم اور فٹنس سنٹرز*، ریزیڈنشیل*اسٹینڈ ایلون، ہوٹل •

 جم اور فٹنس سنٹرز میں اعلی تعلیمی اداروں •

 اسٹوڈیوزبار /پائلیٹس/یوگا •

 کک باکسنگ جم/باکسنگ •

 فٹنس بوٹ کیمپس •

 زکراس فٹ یا دیگر پالیومیٹرک باکس •

 دیگر اجتماعی فٹنس کالسیں •
 

  :نوٹ
 

کو دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ تاہم، نہانے کی سہولیات جیسے سوانا، اسٹیم رومز اور انڈور اسپا پول الزمی  2020ستمبر  30انڈور پولز  •
 پر دستیاب ہے۔  nyc.gov/healthطور پر بند رہیں گے۔ پول آپریٹرز کے لیے رہنمائی 

 میں دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ NYCانڈور اجتماعی فٹنس کالسوں کو اگلے اطالع تک  •
 
 رہائش اور ہوٹل جم اور فٹنس سنٹرز میں ادارے کے ذریعے رہنما خطوط پر عمل ہونا یقینی بنانے کے لیے عملہ کا دستیاب ہونا ضروری ہے۔*

 
 :ے آجر پر الزم ہے کہآپ ک

 

کے  NYCدنوں کے اندر  14دوبارہ کھلنے سے سے پہلے یا  •
 ۔یںکرمحکمہ صحت کے معائنے کا شیڈول طے 

 

یا زیادہ پر  MERV-13جو  رکھیںہوا داری کا ایک سسٹم موجود  •
آپریٹ کرتا ہو۔ اس سطح پر آپریٹ کرنے سے قاصر اداروں پر 

( HVAC)الزم ہے کہ ایک حرارتی، ہوا داری اور ایئر کنڈیشننگ 
پروفیشنل سے اس عدم اہلیت کو ضبط تحریر کرائیں اور امریکن 

سوسائٹی آف ہیٹنگ، ریفریجرین اینڈ ایئر کنڈیشننگ انجینئرز 
(ASHRAE )ائے امراض پر کنٹرول اور روک تھام اور مرکز بر
(CDC ) کی جانب سے اضافی ہوا داری اور تخفیف کے

 پروٹوکولز کو اختیار کریں۔
 

کے رہنما خطوط پر عمل  CDCصفائی اور جراثیم کشی کے لیے  •
کریں اور صفائیوں کی تاریخ، وقت اور حد کے ساتھ الگز سنبھال 

 کر رکھیں۔
 

تک محدود رکھیں۔  %33تصرف کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے  •
زیادہ سے زیادہ گنجائش اس میں انڈور سوئمنگ پول شامل ہیں۔ 

 ہیں۔ شاملمیں مالزمین اور سرپرست 
 

پانی مرے اور پانی کے فوارے بند کر دیں۔ ورلپولز، سوانا، بھاپ ک •
 کی بوتل بھرنے کے اسٹیشنز کھلے رہ سکتے ہیں۔

 

عمومی شاورز بند کر دیں۔ ادارے انفرادی شاورز فراہم کر سکتے  •
ہیں لیکن صرف اس صورت میں کہ آپ کا آجر ہر استعمال کے بعد 

 ان کی صفائی اور جراثیم کشی کرے۔
 

ایسی پرخطر سرگرمیوں کو ممنوع قرار دیں جو جسمانی رابطے  •
 پر مشتمل ہوں؛ مثالً، مارشل آرٹس، باکسنگ۔ 

 :داخلہ ممنوع قرار دیں االا یہ کہ سرپرست حضرات •
 

واحد استثناء کے لیے عمومی  فیس کورنگ پہنے ہوئے ہوں۔ .1
تقاضے کے سیکشن میں جسمانی دوری دیکھیں۔ جو سرپرست 

نگ پہننے سے طبی لحاظ سے قاصر ہوں حضرات فیس کور
فیس کورنگ  CDCان پر فیس شیلڈ پہننا الزم ہے، ویسے 

 کے بدل کے بطور اس کی تجویز نہیں کرتا ہے۔
 

جو، کم از کم ، سرپرستوں صحت کی اسکریننگ مکمل کریں  .2
 :سے یہ پوچھتا ہو کہ آیا

 

 کی عالمات  COVID-19دنوں میں  14انہیں پچھلے  ▪
 ہوا ہےکا سامنا 

کے مدنظر ان کی  COVID-19دنوں میں  14پچھلے  ▪
 جانچ مثبت آئی ہے

دنوں کے اندر کسی ایسے فرد سے ان کا  14پچھلے  ▪
 رابطہ ہوا ہے جس کو تصدیق شدہ یا مشکوک 

COVID-19 ہوا ہے 
گھنٹے سے  24دنوں کے اندر انہوں نے  14پچھلے  ▪

زیادہ وقت کے لیے زیادہ خطرے والی ریاست کا سفر 
 کیا ہے۔

 

فاصالتی طور )رابطہ کا تعاقب کرنے کے مقاصد کے مدنظر  .3
سائن ان کریں اور پورا نام، فون نمبر، اور ( پر یا بذات خود

دنوں تک  28پتہ فراہم کریں۔ ادارے پر ان ریکارڈوں کو 
 سنبھال کر رکھنا الزم ہے۔

 

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا )ہر فرد، بشمول مالزمین، سرپرستوں  •
، اور جہاں ممکن ہو وہاں، ان ٹھیکیداروں اور وینڈرز کے (ہے

لیے ایک الگ سنبھال کر رکھیں جن کا رابطہ دوسروں کے ساتھ 
دنوں تک ریکارڈز سنبھال کر رکھیں۔ الگ میں  28ہوا ہو اور 

رابطہ کی معلومات، بشمول پورا نام، فون نمبر اور پتہ شامل ہونا 
 ضروری ہے۔

 
  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf


پرست حضرات ورزش کرتے ہوئے دوسروں یقینی بنائیں کہ سر •
 فٹ کی دوری برقرار رکھتے ہیں۔  6سے 

 

 فٹ الگ ہوں۔  6ورک اسٹیشنز الزمی طور پر کم از کم  ▪
 کی ورزشیں ممکن حد تک مختصر ہوں۔  گاسپاٹن ▪
فٹ کی دوری  6ذاتی تربیت دہندگان جہاں ممکن ہو وہاں  ▪

الزماً برقرار رکھیں، فیس کورنگ پہنیں اور ذاتی آئٹمز 
 شیئر کرنے سے پرہیز کریں۔ے جیسے تولی

 

اشیاء کی شیئرنگ اور شیئر کردہ سطحوں کو چھونے کو محدود  •
 کریں، ورک آؤٹ والے سامان کو چھوڑ کر۔ جب مالزمین شیئر

رنا یا اپنے کردہ اشیاء کے رابطے میں آئیں تو انہیں سینیٹائز ک
 ہاتھوں کو دھونا اور دستانے پہننا الزم ہے۔

 

ہر استعمال کے بعد شیئرکردہ سامان کی صفائی کریں اور صفائی  •
اور جراثیم کشی کی رسد سرپرستوں کو دستیاب کرائیں۔ استعمال 

کا  نیمالزم ےیکے ل یکش میاور جراث یصفائ یکے دوران آالت ک
 آالت سے سرپرستوں آجر کا آپ اگرچہ ہے، یضرور رہنا ابیدست
 ۔ہے سکتا کر تقاضا کا کرنے صاف کو

 

الکر روم، آرام گاہوں اور وقفہ والے کمروں جیسے حصوں میں  •
 مارکرز شائع کریں۔ فٹ کی دوری یقینی بنانے کے لیے  6

 

ہر دو گھنٹے پر الکر روم اور آرام گاہوں کی صفائی اور جراثیم  •
 کشی کریں۔

 

اگر ادارہ کھیل کود اور تفریح، ریٹیل، غذائی خدمت، دفتر اور  •
نگہداشت طفل کی خدمات پیش کرتا ہے تو ان خدمات کے مدنظر 

 رپکے رہنما خطوط ( DOH)نیو یارک اسٹیٹ کے محکمہ صحت 
 عمل کریں۔

 
 

 کے لیے تقاضےکم خطرے والے انڈور آرٹس اور تفریح 
 

 :آپ کے آجر پر الزم ہے کہ
 

گنجائش  %25کسی حصے میں میں تصرف کو زیادہ سے زیادہ  •
زیادہ سے زیادہ گنجائش میں مالزمین، تک محدود رکھیں۔ 

 ہیں۔ شاملسرپرست اور مالقاتی حضرات 
 

بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے سرپرستوں اور مالقاتیوں سے  •
پیشگی ٹکٹیں خریدنے کو کہیں اور مالقات کے مخصوص اوقات 

 طے کریں۔
 

سرپرستوں اور مالقاتیوں کو صحت کی اسکریننگز مکمل کرنے  •
 کرنے کی ترغیب دیں۔

 

تب تک داخلہ ممنوع قرار دیں جب تک سرپرست اور مالقاتی  •
حضرات فیس کورنگ نہ پہنیں۔ واحد استثناء کے لیے عمومی 

 تقاضے کے سیکشن میں جسمانی دوری دیکھیں۔
 

قاتیوں سے میل جول کر یقینی بنائیں کہ مالزمین سرپرستوں اور مال •
تے وقت فیس کورنگز پہنے ہوئے ہوں اور یہ کہ سرپرست اور 

فٹ سے کم دوری پر ہوں تو وہ فیس  6مالقاتی جب دوسروں سے 
 کورنگز پہنے ہوئے ہوں۔ 

 

یقینی بنائیں کا مختلف پارٹیوں میں موجود سرپرست اور مالقاتی  •
جسمانی  جہاںفٹ کی دوری برقرار رکھیں۔  6ایک دوسرے سے 

ہر فرد پر  —مثاًل، کیش رجسٹر پر —دوری ممکن نہ ہو وہاں 
 فیس کورنگ پہننا الزم ہے۔

 

انتظار اور پارکنگ کے حصوں کا انتظام کریں تاکہ سرپرست اور  •
 فٹ دور ہوں۔ 6مالقاتی حضرات کم از کم 

 

تنگ بغلی راستوں، گلیاروں یا جگہوں میں دو طرفہ پیدل ٹریفک کم  •
 لیے تیر کے نشان والے ٹیپ یا نشانات استعمال کریں۔کرنے کے 

ٹکٹ کی الئنوں، ایلیویٹر کے داخلی راستوں عمومی حصوں جیسے  •
آؤٹ اسٹیشنز پر، صحت کی /میں، نمائشوں کے سامنے، کالک ان

 فٹ کی دوری یقینی بنائیں۔ 6 اسکریننگ کے اسٹیشنوں پر
 

 ریں۔ سرپرست اور مالقاتی کے ٹریفک کی روانی کنٹرول ک •
چھوٹے حصے میں نمائشوں میں، آپ کے آجر پر جسمانی دوری 
کی سہولت بہم پہنچانے اور زیادہ سے زیادہ گنجائش الگو کرنے 

آپ کے کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش کا حساب کرنا الزم ہے۔ 
آجر کو زیادہ سے زیادہ مجمع کا سائز نافذ کرنے کے لیے ان 

 کتا ہے۔حصوں میں مزید مالزموں کو رکھنا پڑ س
 

گروپ ٹؤرز کو اسی پارٹی کے اراکین تک محدود رکھیں اور یقینی  •
بنائیں کہ گروپ کا میزان زیادہ سے زیادہ گنجائش سے کم ہو جس 

 میں مالزمین اور دیگر سرپرست اور مالقاتی بھی شامل ہیں۔
 

 زیادہ خطرے والی باہم میل جول والی نمائشیں بند کر دیں۔ •
 

ھیل کے حصے بند کر دیں االا یہ کہ آپ کا بچوں کی نمائشیں اور ک •
آجر مختلف گھرانے یا پارٹی میں ہر بچے کے بیچ میں نمائش اور 

 آالت کی صفائی اور جراثیم کشی کر سکے۔
 

 ہینڈ سینیٹائزر رکھیں۔ مثالً نمائشوں میں —عمومی حصوں  •
 

سرپرستوں اور مالقاتیوں کو مستعار دیے گئے ہیڈ سیٹس اور دیگر  •
کا استعمال ختم کر دیں۔ اگر آپ واحد استعمال والے نقشے آالت 

فراہم نہیں کر سکتے ہوں تو، ہر استعمال کے بعد آپ نقشوں کی 
 صفائی اور جراثیم کشی یقینی بنائیں۔

 
  



 کے لیے تقاضےباؤلنگ ایلیز 
 

 :آپ کے آجر پر الزم ہے کہ
 

تک محدود رکھیں۔  %50تصرف کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے  •
کھالڑی اور /زیادہ سے زیادہ گنجائش میں مالزمین اور سرپرست

 ہیں۔ شاملتماشائی 
 

فٹ کی  6اپائنٹمنٹ ڈیسکوں پر مالزمین /یقینی بنائیں کہ چیک ان •
جیسے کہ  دوری برقرار رکھیں االا یہ کہ کوئی جسمانی رکاوٹ

 جود ہو۔ پلیکسی گالس مو
 

تماشائیوں سے میل /کھالڑیوں/یقینی بنائیں کہ مالزمین سرپرستوں •
 جول کرتے وقت فیس کورنگز پہنے ہوئے ہوں۔ 

 

مالزم کے عمومی حصوں جیسے وقفہ والے کمروں میں اور جہاں  •
کوئی عوامی الئن بنے وہاں، بشمول آالت کے چیک آؤٹ والے 

فٹ کی دوری  6حصوں اور کیش رجسٹروں والے حصوں میں 
 واضح طور پر نشان زد کریں۔

 

کھالڑیوں کی مختلف پارٹیوں کے بیچ، بشمول کھیل /سرپرستوں •
فٹ کی دوری برقرار رکھنے کے لیے ہر  6کے دوران کم از کم 

دوسری باؤلنگ لین کو بند کر دیں یا لین کے بیچ طبعی رکاوٹیں 
 کھڑی کریں۔

 

کھالڑی اپنی تفویض کردہ لین /یقینی بنائیں کہ سرپرست حضرات •
 میں خود اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں۔

 

استعمال کے دوران کرایے پر لیے ہوئے یا شیئر کردہ سامان  •
لنگ والی گیندوں اور باؤلنگ والے جوتوں کی سختی جیسے باؤ

 کے ساتھ صفائی اور جراثیم کشی کریں۔
 

کسی بھی ایونٹ کے کھالڑیوں کی تعداد /یقینی بنائیں کہ سرپرستوں •
لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش سے کم رہے جس میں مالزمین اور 

 تماشائی شامل ہیں۔/کھالڑی/دیگر سرپرست
 

 والی خدمت ممنوع قرار دیں۔غذا اور مشروب  •
 

 


