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 سے متعلق تقاضوں کی عمومی خالف ورزیوں سے گریز کریں COVID-19ریستوراں پر الگو 

 
کی تعمیل کرنی  سے متعلق تقاضوں  COVID-19فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس کو الزمی طور پر نیو یارک اسٹیٹ کے جاری کردہ 

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

o کاروبار کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے حفاظتی منصوبے  دوبارہ کھولنے کے حوالے سے حفاظتی منصوبہ تیار کریں۔
 مالحظہ کریں۔ کا ٹیمپلیٹ

o سائٹ پر کسی نمایاں جگہ پر پوسٹ کریں۔  منصوبے کو 
o حفاظتی نگران نامزد کریں جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ منصوبے کے تمام پہلوؤں کی مستقل تعمیل ہو۔ ا سائٹ ک 

 
 روزانہ کی صفائی کا الگ بنا کر رکھیں۔

o  روزانہ کی صفائی کے  کا اسکوپ شامل ہو۔ جراثیم کشیصفائی کا ایک الگ بنائیں جس میں تاریخ، وقت اور صفائی اور
 مالحظہ کریں۔  الگ کا ٹیمپلیٹ

o سے عملے کو تربیت دیں۔  جراثیم کشی کے طریقہ کار اور الگ کو مکمل کرنے کے حوالے صفائی اور 
o  اس 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۔ 

o  کریں:  ریننگمالزمین کی بذریعہ ذیل اسک 

 اوردرجہ حرارت کی جانچ کر کے  •

کے اسکرینگ  COVID-19 مالزمین سے سائٹ پر یا ریموٹ طریقے سے ایک سوالنامہ مکمل کرنا درکار کر کے۔ •
 مالحظہ کریں۔  ٹول کا ٹیمپلیٹ

o  اسکریننگ  اسکریننگ کے تمام سوالناموں کا جائزہ لینے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ریکارڈ رکھنے کے لیے کہ صحت کی
 ٹیمپلیٹ کی تمام جانچوں کا جائزہ لیا گیا ہے، کسی شخص کو نامزد کریں اور اس حوالے سے اسکی زمہ داری متعین کریں۔

 مالحظہ کریں۔ کا نمونہ
 

 فٹ کے فاصلے پر نشانات مقرر کریں جہاں لوگ قطار بناتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں۔ 6ان جگہوں پر 
o  فٹ کی دوری کی نشاندہی کریں )مثال کے طور پر، فرش پر ٹیپ یا اسٹیکرز لگا کر( جہاں:   6ان جگہوں پر 

استعمال کرنے کے لیے کھڑے  کسٹمرز آرڈر دینے، کھانا لینے، ادائیگی کرنے، بیٹھنے کا انتظار کرنے یا ریسٹ روم  •
 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۔ 

o :کسٹمرز اور مالزمین کو ذیل کی یاد دہانی کے لیے نمایاں مقامات پر نشانات پوسٹ کریں 

 ہیں تو گھر پر رہیں۔ اگر بیمار •

کسٹمر ہیں تو جب تک میز پر بیٹھ نہیں جاتے،  ، اور اگرچہرے پر نقاب پہن کر رکھیں ہر وقتتو  اگر وہ مالزم ہیں •
 چہرے پر نقاب پہن کر رکھیں )اپنی ناک اور منہ دونوں کو ڈھانپیں(۔ 

  نیویارک اسٹیٹ کی سفری ہدایاتقرنطینہ میں چلے جائیں اگر حال ہی میں انہوں نے ایسی اسٹیٹ کا سفر کیا ہے جہاں  •
 کی کمیونٹی کی سطح پر نمایاں منتقلی موجود ہے۔ COVID-19کے مطابق  

 امان مناسب طریقے سے اسٹور اور تلف کریں۔ذاتی حفاظتی س •

 جسمانی فاصلہ قائم رکھنے کی ہدایات پر عمل کریں۔ •

• COVID-19  کی 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۔ •

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
http://link.newsletters.nyc.gov/ls/click?upn=ZRmjWd47TU-2FkELEFW6BJh5H-2Fx7oZnu3WW7tjMIL4k5uivYmEX4XNqMR-2FMVYESzz5-2FcyZ1sMtmNp2h-2BqylZmGrMV32rVdBILPr4qHjzxvmebbPSIJkxUD1UCst1LbsT-2FOqjvyW-2BeYKcw1c3J1p-2FylZwy9zUfCdjZlrHzglx9BIFDCeTrIP-2B281IWqQKzfiOXRToCtms83zrUHGmG57R0-2BzhnYbPh-2FNFPir0-2Bo4cH5NVDW95uxy2MGgvZSMlW90n0yfVZj-2FkUH1-2BJyyY-2F6m1plL7n2pFDzJXyRSty1Q2GliLIUDl-2BJorCm-2FEqp3efoyLmebY1gw-2FQ-2BmpdM2vJ9MsHKqJm0mGcxnWfG2SgXQGS-2F0fyvwabLQg1hsigDVTEi0kv9VR1c-2BD8bdLOT14XW7hePFQR3bk-2B92vQNADEpxyy9SHwPgIz-2FM7TdA6Ul4Tdyvw16USGX1RUPJ62po7OuclN-2BmPztPE-2FAXPYBrqzNpXOO58vfLM5ilX8FdnYyyvOF-2FrbIP-2F-2FL-2Bqird4WrZb-2BChhdcCA-3D-3D9HXO_-2BkkiRzDgImZpVLyKLWxFVv8hcMqqtzjYuoj5ld8mU2pM6bP37sue0qhJV9zjrTH9CQhyQXKw8kI3LGPBKxe2jkgjTbKb8LTahmFXMJCNkQ9S6Aob2le-2FmJk95153pERtLdEuzidhyIvRB455e5ZCH-2F2mnEmylxB5II7ZbGCiPmW-2FjPxgi-2BsL2ogGbu-2B5VAdMMQvMfLfKp-2BhobcyqjcvvmgOST-2BqJLA7jYFRWFyI5jvu6QqGn31XEG1lLy9Gteehk0xONx2EUcB85inJZvsteh1ldTLyG1Np0CHVHr5dnwgm-2BNzrFXLMbhXr-2BAocQsaH4YGKG3yW7JGi6HmK5P9xdIwrG2HM3h2jj2ZjNW1L0zcR5h4-2BeO6P3BW3zfvHte-2FfTjyYNArPhjOzvQSucrPKiSZnZ6dZeA8hzM4w39t9e0EdiI1aVVVbFm8Xx2LWMC06S67FiRoy2yYudv0Op8uQhWj7vBQ5dTFxBeDZAbaYPxmY-3D
http://link.newsletters.nyc.gov/ls/click?upn=ZRmjWd47TU-2FkELEFW6BJh5H-2Fx7oZnu3WW7tjMIL4k5uivYmEX4XNqMR-2FMVYESzz5-2FcyZ1sMtmNp2h-2BqylZmGrMV32rVdBILPr4qHjzxvmebbPSIJkxUD1UCst1LbsT-2FOqjvyW-2BeYKcw1c3J1p-2FylZwy9zUfCdjZlrHzglx9BIFDCeTrIP-2B281IWqQKzfiOXRToCtms83zrUHGmG57R0-2BzhnYbPh-2FNFPir0-2Bo4cH5NVDW95uxy2MGgvZSMlW90n0yfVZj-2FkUH1-2BJyyY-2F6m1plL7n2pFDzJXyRSty1Q2GliLIUDl-2BJorCm-2FEqp3efoyLmebY1gw-2FQ-2BmpdM2vJ9MsHKqJm0mGcxnWfG2SgXQGS-2F0fyvwabLQg1hsigDVTEi0kv9VR1c-2BD8bdLOT14XW7hePFQR3bk-2B92vQNADEpxyy9SHwPgIz-2FM7TdA6Ul4Tdyvw16USGX1RUPJ62po7OuclN-2BmPztPE-2FAXPYBrqzNpXOO58vfLM5ilX8FdnYyyvOF-2FrbIP-2F-2FL-2Bqird4WrZb-2BChhdcCA-3D-3D9HXO_-2BkkiRzDgImZpVLyKLWxFVv8hcMqqtzjYuoj5ld8mU2pM6bP37sue0qhJV9zjrTH9CQhyQXKw8kI3LGPBKxe2jkgjTbKb8LTahmFXMJCNkQ9S6Aob2le-2FmJk95153pERtLdEuzidhyIvRB455e5ZCH-2F2mnEmylxB5II7ZbGCiPmW-2FjPxgi-2BsL2ogGbu-2B5VAdMMQvMfLfKp-2BhobcyqjcvvmgOST-2BqJLA7jYFRWFyI5jvu6QqGn31XEG1lLy9Gteehk0xONx2EUcB85inJZvsteh1ldTLyG1Np0CHVHr5dnwgm-2BNzrFXLMbhXr-2BAocQsaH4YGKG3yW7JGi6HmK5P9xdIwrG2HM3h2jj2ZjNW1L0zcR5h4-2BeO6P3BW3zfvHte-2FfTjyYNArPhjOzvQSucrPKiSZnZ6dZeA8hzM4w39t9e0EdiI1aVVVbFm8Xx2LWMC06S67FiRoy2yYudv0Op8uQhWj7vBQ5dTFxBeDZAbaYPxmY-3D
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-cleaning-disinfection-log-template.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-cleaning-disinfection-log-template.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-symptom-screening-businesses.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-symptom-screening-businesses.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-health-screen-template.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-health-screen-template.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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 کریں۔  ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت پر عمل •

 اپنی کھانسی یا چھینک کو اپنے بازو سے ڈھانپیں، اپنے ہاتھوں سے نہیں۔ •

)خالف   " VIOLATIONپر "  5036-904-855پر کال کر کے یا  4160-208-833خالف ورزیوں کی اطالع  •
 ورزی( لکھ کر بھیج کر دیں۔ 

 حصہ بنتی ہے۔ 25پیٹرنز کی تعداد جو اسٹیبلشمنٹ میں گنجائش کا ٪ •
o  متعدد زبانوں میں پرنٹ کیے جانے کے قابل نشاناتNYC   19محکمہ صحت کے-COVID ےکے پوسٹر اور فالئیرز ک  

 پر مل سکتے ہیں۔ ویب پیج
 
 9.27.20          ۔  محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے NYCصورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے  

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page

