ریستوراں پر الگو  COVID-19سے متعلق تقاضوں کی عمومی خالف ورزیوں سے گریز کریں
فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس کو الزمی طور پر نیو یارک اسٹیٹ کے جاری کردہ  COVID-19سے متعلق تقاضوں کی تعمیل کرنی
چاہیے۔ یہ یقینی بنا کر کہ آپ نے مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں ،سب سے زیادہ عمومی طور پر دیکھی گئی خالف ورزیوں سے
اجتناب کریں:
حفاظتی منصوبہ بنا کر رکھیں۔
 oدوبارہ کھولنے کے حوالے سے حفاظتی منصوبہ تیار کریں۔ کاروبار کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے حفاظتی منصوبے
کا ٹیمپلیٹ مالحظہ کریں۔
 oمنصوبے کو سائٹ پر کسی نمایاں جگہ پر پوسٹ کریں۔
 oسائٹ کا حفاظتی نگران نامزد کریں جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ منصوبے کے تمام پہلوؤں کی مستقل تعمیل ہو۔
روزانہ کی صفائی کا الگ بنا کر رکھیں۔
 oصفائی کا ایک الگ بنائیں جس میں تاریخ ،وقت اور صفائی اور جراثیم کشی کا اسکوپ شامل ہو۔ روزانہ کی صفائی کے
الگ کا ٹیمپلیٹ مالحظہ کریں۔
 oصفائی اور جراثیم کشی کے طریقہ کار اور الگ کو مکمل کرنے کے حوالے سے عملے کو تربیت دیں۔
 oاس بات کو یقینی بنائیں کہ روزانہ صفائی اور جراثیم کشی کی جاتی ہے اور الگ کو مکمل کیا جاتا ہے۔
مالزمین کی صحت کی روزانہ اسکریننگ کروائیں۔
 oمالزمین کی بذریعہ ذیل اسکریننگ کریں:
• درجہ حرارت کی جانچ کر کے اور
• مالزمین سے سائٹ پر یا ریموٹ طریقے سے ایک سوالنامہ مکمل کرنا درکار کر کے۔  COVID-19کے اسکرینگ
ٹول کا ٹیمپلیٹ مالحظہ کریں۔
 oاسکریننگ کے تمام سوالناموں کا جائزہ لینے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ریکارڈ رکھنے کے لیے کہ صحت کی اسکریننگ
کی تمام جانچوں کا جائزہ لیا گیا ہے ،کسی شخص کو نامزد کریں اور اس حوالے سے اسکی زمہ داری متعین کریں۔ ٹیمپلیٹ
کا نمونہ مالحظہ کریں۔
ان جگہوں پر  6فٹ کے فاصلے پر نشانات مقرر کریں جہاں لوگ قطار بناتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں۔
 oان جگہوں پر  6فٹ کی دوری کی نشاندہی کریں (مثال کے طور پر ،فرش پر ٹیپ یا اسٹیکرز لگا کر) جہاں:
• کسٹمرز آرڈر دینے ،کھانا لینے ،ادائیگی کرنے ،بیٹھنے کا انتظار کرنے یا ریسٹ روم استعمال کرنے کے لیے کھڑے
ہوتے ہیں۔
• مالزمین جمع ہو سکتے ہیں ،جیسے کالک ان اور کالک آؤٹ اسٹیشنز ،صحت کی اسکریننگ کے اسٹیشنز اور وقفے
کے کمرے۔
درکار نشانات پوسٹ کریں۔
 oکسٹمرز اور مالزمین کو ذیل کی یاد دہانی کے لیے نمایاں مقامات پر نشانات پوسٹ کریں:
• اگر بیمار ہیں تو گھر پر رہیں۔
• اگر وہ مالزم ہیں تو ہر وقت چہرے پر نقاب پہن کر رکھیں ،اور اگر کسٹمر ہیں تو جب تک میز پر بیٹھ نہیں جاتے،
چہرے پر نقاب پہن کر رکھیں (اپنی ناک اور منہ دونوں کو ڈھانپیں)۔
• قرنطینہ میں چلے جائیں اگر حال ہی میں انہوں نے ایسی اسٹیٹ کا سفر کیا ہے جہاں نیویارک اسٹیٹ کی سفری ہدایات
کے مطابق  COVID-19کی کمیونٹی کی سطح پر نمایاں منتقلی موجود ہے۔
• ذاتی حفاظتی سامان مناسب طریقے سے اسٹور اور تلف کریں۔
• جسمانی فاصلہ قائم رکھنے کی ہدایات پر عمل کریں۔
•  COVID-19کی عالمات یا اس کی زد میں آنے کی اطالع دیں ،اور یہ کہ انہیں ایسا کیسے کرنا چاہیے۔
• صفائی اور جراثیم کشی کی ہدایات پر عمل کریں۔
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• ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت پر عمل کریں۔
• اپنی کھانسی یا چھینک کو اپنے بازو سے ڈھانپیں ،اپنے ہاتھوں سے نہیں۔
• خالف ورزیوں کی اطالع  833-208-4160پر کال کر کے یا  855-904-5036پر "( "VIOLATIONخالف
ورزی) لکھ کر بھیج کر دیں۔
• پیٹرنز کی تعداد جو اسٹیبلشمنٹ میں گنجائش کا  25٪حصہ بنتی ہے۔
 oمتعدد زبانوں میں پرنٹ کیے جانے کے قابل نشانات  NYCمحکمہ صحت کے  COVID-19کے پوسٹر اور فالئیرز کے
ویب پیج پر مل سکتے ہیں۔
صورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے  NYCمحکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔
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