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اندر بیھ کے کھانے دی سروس پیش  نیویارک شہر نوں فیر کھولنا:

 آلی کھانے دی سروس دی تنظیم لئی چیک لسٹ  کرن

 
وچ ریسٹورینٹ اتے کھان پین دیاں ہور سروس دیاں عمارتاں فیر کُھلنا شروع ہو    NYCتوں  2020ستمبر  30

( دیاں ہدایتاں،  NYSپہالں، میربانی کر کے نیویارک شہر )ایس چیک لسٹ نوں پڑھن توں  سکدیاں نیں۔
COVID-19   دے پھیالؤ نوں کیداں روکنا اے، فیر کیداں کھولنا اے، اپنے کاروبار اتے ہور عنوانات بارے ہور

 Reopening New York" محکمہ صحت(   NYCمحکمہ صحت اتے ذہنی حفظان صحت )  NYCجانکاری لئی 
City: What Food Service Establishments Need to Know About Indoor Dining "   نیویارک شہر نوں(

تُوں   ھان پین بارے کیی جانن دی لوڑ اے( کھان پین دی سروس دیاں تھاواں نوں اندر بیھ کے ک فیر کھولنا:
 حوالہ لوو۔ 

 
صحت دے کوڈ دیاں شرطاں نوں وی پورا کرن دی لوڑ اے، بشمول باہر بیھ کے    NYCریسٹورینٹس نوں 
مالحظہ کرو اتے ہور    nyc.gov/healthتوں متعلقہ قوانین۔  کتیاں نال کھانا کھانا  اتے کھان دیاں تھاواں

 نوں تالش کرو۔ )اک ریسٹورینٹ نوں چالن( ”Operating a Restaurant“جانکاری لئی 
 

 فیر کُھلن توں پہالں 
NYC  محکمہ صحت تجویز کردا اے کہ جے تہاڈا ریسٹورینٹ بند رہیا سی تے ایس گل دا پک کرن لئی 

 کہ ایہہ عملے اتے گاہکاں لئی تیار اے تُسی ایہہ اقدامات کرو۔
 

اور آگ  پک کرو کہ بجلی، پلمبنگ، گرمائش، ہوا داری، ائیر کنڈیشنگ، الئٹنگ، گیس، ایگزاسٹ ہوڈ  
 یلٹیز ٹھیک طریقے نال کم کر رہیاں نیں۔ بجھان آلے سسٹمز سمیت یوٹ

 ہواداری دے سسٹم نال باہر دی ہوا دے دباؤ نُوں ودھاؤ۔  
پک کرو کہ سارا سامان، بشمول پکان دا سامان، تتیاں اتے ٹھنڈیاں شیواں رکھن آلیاں شیواں،   

 اتے ریفرجریشن یونٹس ٹھیک کم کر رہے نیں اتے مناسب درجہ حرارت برقرار رکھن رہے نیں۔ 
فیر تتے پانی لئی وی   ساریاں ٹوٹیاں توں ٹھنڈا پانی باہر کڈھو، جیداں کہ نل اتے اسپرے نوزلز۔ 

 اوہی کرو۔ 
پانی دی الئن فلش کرو، اتے کھانے دے سارے سامان نوں جیہڑے پلمبنگ نوں ورتدے نیں، بناون   

 آلیاں دیاں ہدایتاں دے مطابق صاف اتے سینیٹائز کرو۔
ہولتاں کم کر رہیاں نیں اتے صابن اتے پیپر ٹاولز وافر مقدار وچ پک کرو کہ ہتھ دھون دی س 

 موجود نیں۔ 
ریسٹورینٹ دیاں کھانے نال نہ ُجڑیاں ساریاں تھاواں نوں چنگی طرح صاف اتے جراثیم توں پاک   

 General Guidance for Cleaning and Disinfecting" کرو، بشمول ریسٹ رومز اتے انتظار گاہواں
Health Care Settings-for Non" دیاں تھاواں لئی صفائی اتے جراثیم ُکشی   )صحت تُوں عالوہ

 ۔ ویکھو (لئی عمومی راہنمائی صحت دی نگہداشت دیاں ترتیباں
پروڈکٹ دے لیبل نوں ایہہ   کھانے نال رابطے دیاں ساریاں تھاواں نوں صاف اتے جراثیم توں پاک کرو۔ 

محفوظ اے جیہڑے  پک کرن لئی ویکھو کہ کیی سینیٹائزر اونہاں تھاواں اتے سامان تے ورتن لئی 
یاد رکھو کے کھانے نوں چھون آلیاں تھاواں نوں صاف اتے جراثیم توں پاک کرن   کھانے نال لگدے نیں۔ 

 آلیاں پروڈکٹس کھانے نوں نہ چھون آلیاں تھاواں تے ورتن آلیاں توں وکھریاں ہوندیاں نیں۔ 

 19-COVID دے خالف موثر  EPA ورتو۔  توں رجسٹر شدہ سینیٹائزرز اتے ڈس انفیکٹنٹس 

 برف دے ڈبیاں نوں خالی کرو، اتے دھوو، پانی مارو اتے اونہاں نوں جراثیم توں پاک کرو۔ 
مناسب طریقے نال  ذخیرہ کیتے سارے کھانیاں دا معائنہ کرو اتے جیہڑا ُہن محفوظ نہیں رہیا اونہوں  

 ُسٹ دوو۔ 
 Best" کیڑیاں دیاں عالمتاں نوں ویکھو اتے جے کوئی مسئلے سامنے آون تے اونہاں نوں حل کرو 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf


 

Practices for Pest Proofing Food Service Establishments" (کھانے دی سروس دی تھاں لئی  
 نوں ویکھو۔   ) کیڑیاں توں حفاظت لئی سب توں ودھیا عمل

اونہاں سروسز نوں بحال کرو جیناں نوں چھڈ دتا سی، جیداں کہ کیڑیاں تے قابو،   ضرورت دیاں 
 کوڑا اتے ری سائیکلنگ سروسز۔

 عمارت دیاں تھاواں تے ضروری مرمت کراؤ، بشمول فرش، کنداں اتے چھتاں۔  

 جیداں لوڑ ہووے سپالئز نوں ویکھو اتے فیر پورا کر لوو۔  
 

 ضرورتاں اتے سب توں ودھیا عمل لئی خالصہ( دیاں NYSنیویارک شہر )
 

دا فیر   تفصیلی ہدایتاں ولوں احکام اتے سب توں ودھیا عمل دیاں تجویزاں نیں۔  ہدایتاں دا خالصہ  NYSایہہ 
 بناؤ۔   حفاظتی منصوبهجائزہ لین دا پک کرو، تعمیل دی تصدیق کرو اتے شروع کرن توں پہالں اک  

 
 جسمانی فاصلہ بندی 

 احکام

  % تیکر محدود رکھو، عملے نوں کڈھ کے۔25اندرونی صالحیت نوں ودھ توں ودھ گنجائش دے  
% اے، ایس پوسٹنگ نوں  25دوو جیہڑا مجاز کردہ گاہکاں دی گنتی بارے صاف صاف پوسٹ کر  •

  ریسٹورینٹ دے اندر اتے باہر دے گاہکاں لئی واضح کرو؛
عمارت دے اندر اتے باہر دویں تھاواں تے )جیداں کہ بوہے تے(، خالف ورزی نوں رپورٹ کرن لئی   •

وہ فون اتے ٹیکسٹ نمبر صاف کر کے لکھو: اوہ بندے جیہڑے خالف ورزی دا مشاہدہ کرن ا
’ )خالف ورزی( ٹیکسٹ کر  VIOLATION‘  تے 5036-904-855تے کال کر کے یا  833-208-4160

  کے مسئلے نوں رپورٹ کر سکدے نیں؛
صرف اوس عملے اتے اونہاں گاہکاں نوں داخل ہون دی اجازت دوو جیناں نے عمارت وچ داخل ہون   •

کروایا ہووے اتے اونہاں دا درجہ  توں پہالں یا داخل ہوندیاں فوری طور تے درجہ حرارت نوں چیک 
وچ وضاخت کیتی   (توں ودھ نہ ہووے )جیداں کہ ہیٹھاں "اسکریننگ سیکشن" F°100.0حرارت 

  گئی اے؛ اتے 
گاہکاں نوں صرف اوہدوں ای اندر کھاون دی اجازت دوو جیدوں ہر پارٹی وچوں اک عمارت وچ داخل   •

دستخط کرے، جیدے وچ کھوج الن آلے معاہدے دیاں  ہون توں پہالں یا داخل ہو کے فوری طور تے 
  کوششاں وچ ورتن لئی اپنا پورا ناں، پتہ، اتے فون نمبر دوے۔

  سارے عملے نوں ہر ویلے اک قابل قبول منہ ڈھکن آال نقاب پاون دی لوڑ اے۔ 
ب  وریاں توں ودھ عمر دا اے اتے طبی طور تے ایداں دے منہ ڈھکن آلے نقا 2پک کرو کہ جے گاہک  

بیٹھے  نوں برداشت کر سکدا اے؛ تے گاہک ہر ویلے منہ ڈھکن آال نقاب پا کے رکھن، سوائے جیدوں 
  ہون۔

جیتھے فاصلہ   فٹ دور کر دوو۔  6گاہکاں لئی اندر بیٹھن لئی میزاں نوں ہر پاسے تے گھٹ توں گھٹ  
ایہہ رکاوٹاں گھٹ توں گھٹ   بندی ممکن نہ ہووے، ایداں دیاں میزاں دے وچکار رکاوٹاں نوں کھالر دوو۔

فٹ اُچیاں ہونیاں چاہیدیاں نیں اتے ہنگامی/اگ لگن دی صورت وچ نکلن دے رہواں نوں بند نہ کردیاں   5
  ہون۔

%  25کسے وی موقع تے کھاون دی سروس دی عمارت وچ گاہکاں دی گنتی نوں ُکل گنجائش توں  
یاں دے نفاذ دے برابر کر دوو )مثال  گھٹ تے محدود کر دوو یا موجودہ سماجی اجتماعات تے پابند

  یا گھٹ لوکیں(۔  50دے عالقیاں وچ  4دے مطابق، فیز  2020ستمبر  10دے طور تے، 
توں ودھ لوکیں نہ بیٹھن؛ بندے اک ای پارٹی دے اراکین ہونے چاہیدے نیں پر وکھرے   10اک میز تے  

  گھراں تو ہو سکدے نیں۔
ی دے اراکین نال نہیں ہوندا، اراکین وکھرے ویلیاں تے آ  جیدوں تیکر اونہاں دا سامنا دوجی پارٹ  •

  جا، اتے بیٹھ سکدے نیں۔
فٹ دا فاصلہ   6اک ای کمیونیٹی دیاں میزاں دی بس اودوں اجازت اے جیدوں پارٹیز دے وچکار  •

 بنایا جا سکے۔ 
ہ  بارز صرف عملے دے ورتن لئی ہونے چاہیدے نیں جیتھے او بارز تے بیٹھنا اتے سروس منع اے۔  

  گاہکاں دیاں میزاں تے پیش کرن لئی مشروبات بنا سکن۔
اکو ویلے تے اک بندے توں ودھ لوکیں نکیاں تھاواں نوں ورتن توں گریز کرن )مثال دے طور تے فریزرز(،   

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf


 

تھاں دی سب توں ودھ گنجائش   سوائے ایدے کہ سارے عملے نیں منہ ڈھکن آلی شے پائی ہووے۔ 
  ا چاہیدا۔% توں ودھ کدی نہیں بھرن25دے 

  آمنے سامنے چلن نوں گھٹاون لئی اقدامات کرو۔  
گنجائش تے عمل کرن لئی اتے سماجی فاصلہ بندی دے تقاضیاں دا پک کرن لئی عمارت وچ آون   

آلیاں اتے اندر چلن آلیاں تے قابو اتے بہاؤ دی سختی نال نگرانی کرو، ایہہ پک کرن لئی کہ ایہہ  
  ویلے موجودہ کنجائش دی درست گنتی نوں برقرار رکھو۔  % توں ودھ نہ ہووے ایس لئی ہر25

سروس ُمکن دے بعد گاہکاں نوں   دے وچکار کھانا اتے مشروبات پیش نہ کرو۔ 12AM-5AMگاہکاں نوں  
  منٹاں تیکر بیٹھن دی اجازت اے، صرف اپنا کھانا ُمکاون لئی۔ 30ادھی رات دے بعد 

نہ ہووے اتے اینا وافر عملہ موجود ہووے کہ ایہہ پک    پک کرو کہ بوفے وچ کھانا آپے پاون دی اجازت 
کیتا جا سکے کہ گاہک عمومی تھاواں نوں چھو نہ سکن )جیداں کہ پاون آلے چمچے، چمٹے( اتے  

  سماجی فاصلہ بندی برقرار رہوے۔
 فٹ دا فاصلہ بنا کے رکھن۔   6اک منصوبہ بناؤ کہ اسکریننگ دی قطار وچ لوکیں  

 

 ھیا عمل تجویز کردہ سب توں ود

فٹ دا فاصلہ برقرار رہووے، سوائے جیدوں بنیادی    6پک کرو کہ سارے عملے دے وچکار ہر ویلے  
)مثال دے طور تے۔، کھانا پکانا، صفائی کرنا، میزاں صاف   سرگرمی نوں گھٹ فاصلے دی لوڑ ہووے۔ 

  کرنا(۔
فٹ دا فاصلہ برقرار رکھن لئی ورک اسٹیشنز/عملے دے بیٹھن دیاں تھاواں دی گنتی   6ہر پاسے نوں  

دے مطابق رکاوٹاں   ہدایتاں OSHAنُوں بدلو اتے/یا محدود کرو؛ جیدوں فاصلہ بندی ممکن نہ ہووے، 
  کھالر دوو۔

ٹکراؤ نوں گھٹاون لئی   جیتھے ممکن ہووے، سروسز لئی وکھریاں کم دیاں تھاواں نوں نامزد کر دوو۔  
  ریسٹورینٹ وچ سرو کرن آلے مخصوص زونز وچ سرو کرن۔

پک کرو کہ جیدوں تیکر ممکن ہووے، باورچی خانے دا عملہ اپنی شفٹ دے دوران اک ای اسٹیشن   
  قف رہوے )مثال دے طور تے۔، سالد یا گرل یا ڈیزرٹس(۔لئی و

  فٹ دا فاصلہ برقرار رکھن لئی کچن نوں فیر ترتیب دوو۔   6جیدوں تیکر ممکن ہووے،  
باورچی خانے دے عملے دی حوصلہ افزائی کرو کہ ہتھاں وچ شیواں نوں اگے پھڑان دی تھاں تے، اوہ   

  ھ دین۔اگلے بندے دے ُچکن لئی شے نوں کاؤنٹر تے رک
جے ممکن ہووے، تے وقت توں پہالں کم کرن لئی )مثال دے طور تے، کھانا تیار کرن لئی( شفٹاں دا   

  رد بدل کرو۔
  بیٹھن لئی گاہکاں دی ریزرویشن کروان دی حوصلہ افزائی کرو۔  
چ یا  جیدوں تیکر کھانا پِک لئی تیار نہ ہووے/یا اوہ بیٹھن لئی تیار نہ ہون تے گاہکاں دی اپنی گڈی و 

  باہر مناسب سماجی فاصلہ بندی تے انتظار کرن دی حوصلہ افزائی کرو۔
  گاہکاں دی حوصلہ افزائی کرو کہ اوہ آن الئن یا فون تے آڈر کرن۔  
  جیدوں ممکن ہووے، چھوے بنا آڈر، ادائیگی، ڈیلیوری، اتے پک اپ دی اجازت دوو۔  
ی دکاندار اک پراڈکٹ ڈیلیور کر سکدا اے،  وینڈرز لئی اک وقت وچ اک عمل دا پک کرو، جیدے وچ اک ا 

عملہ بار بار چھون آلیاں تھاواں نوں صاف کرے اتے جراثیم توں پاک کرے اتے فیر اگال وینڈر تھاں وچ  
  داخل ہو سکدا اے۔

عمارت وچ لوکاں دے آن جان دے بہاؤ دی تنظیم لئی اتے صحت دی اسکریننگ نوں سہولت فراہم   
  ں محدود کر دوو۔ کرن لئی داخلے تے گنتی نو

 جیتھے ممکن ہووے، گاہکاں اتے عملے لئی آون/جاون دے راہواں نوں وکھرا وکھرا رکھو۔  
 

 حفاظتی سامان 

 احکام

پک کرو کہ سارا عملہ ہر ویلے منہ ڈھکن آلے نقاب پاوے اتے عملہ ہتھاں دی صفائی نوں عمل وچ   
 ہتھاں دیاں رکاوٹاں نوں ورتن۔ لیاوے اتے شہر اتے مقامی سینیٹری قوانین دے مطابق 

جے عملہ کھان تیار نہ کرن دیاں سرگرمیاں وچ دستانے پاوے، تے پک کرو کہ اوہ دستانیاں نوں   •
بار بار تبدیل کرن، اتے ٹاسکس بدلن دے ویلے اونہاں دی حوصلہ افزائی کرو کہ دستانے تبدیل  

  رولنگ سلور ویئر تیکر(کرن )مثال ٓدے طور تے گاہکاں نوں پیش کرن توں لے کے پری 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


 

جے عملہ دستانے نہیں پاندا، تے پک کرو کہ اوہ بار بار ہتھ دھون اتے/یا اونہاں نوں جراثیم توں   •
  پاک کرن۔

پک کرو کہ جیہڑا عملہ میزاں توں پانڈے رکھدا ُچکدا اے اوہ اپنے ہتھاں نوں صابن/پانی نال دھوے،   
  کرن توں پہالں اتے بعد وچ اونہاں نوں تبدیل کرن۔جے اوہ دستانے پاندے نیں، تے میزاں نوں صاف 

عملے نوں منہ ڈھکن آال اک قابل قبول نقاب فراہم کرو جیدی قیمت عملے توں وصول نہ کیتی   
  جائے۔

گاہکاں نوں عمارت وچ داخل ہون دی اجازت بس اوس ویلے دوو جیدوں اونہاں نے اک قابل قبول منہ   
وریاں توں ودھ عمر دا ہووے اتے ایداں دے نقاب نوں   2اہک ڈھکن آلی شے پائی ہووے؛ بشرطیکہ گ

  طبی طور تے برداشت کرن دے قابل ہووے۔
جیدوں گاہک میز تے نہ بیٹھے ہون تے اونہاں نوں منہ ڈھکن آلی شے پاون دا کہوو )مثال دے طور   

ولوں ٹُر رہے ہون،  تے جیدوں پک اپ لئی انتظار کر رہے ہون، کاؤنٹر/باری تے آرڈر کر رہے ہون، ٹیبل ول/
  ریسٹ روم ولے/ولوں ٹُر رہے ہون(۔

ہور جانکاری   منہ ڈھکن آلے نقاباں نوں صاف رکھو، تبدیل کرو، اتے اونہاں نوں شیئر کرن توں منع کرو۔ 
  نال رابطہ کرو۔ ہدایتاں  CDCلئی

 نوں تلف کرنا اے۔  PPEعملے دی تربیت کرو کہ کیداں ڈان، ڈوف )جیتے الگو ہووے( صاف، اتے  
 

 تجویز کردہ سب توں ودھیا عمل 

اک واری بیھ جاون، تے حوصلہ افزائی کرو، پر ایہہ تقاضا نہ کرو، کہ جیدوں گاہک عملے نال گل بات   
 کھا/پی نہیں رہے تے منہ ڈھکن آلے نقاب پاون۔ کر رہے ہون یا ایدے عالوہ 

 
 ہوا دی صفائی اتے ہوارادی دا نظام

 احکام

  HVACایداں دیاں عمارتاں جیناں وچ مرکزی ائیر ہینڈلنگ سسٹم نصب ہون، پک کرو کہ مرکزی  
، یا اکو  MERV-13سسٹم دی فلٹریشن، موجودہ طور تے نصب کردہ فلٹر ریک اتے گھٹ توں گھٹ  

( ائیر ہنڈلنگ سسٹم توں مطابقت پذیری  HEPAیا سب توں ودھیا معیاری ٰ)مثال دے طور تے   جئی
رکھدے ہووے سب توں ودھ درجہ بندی دی فلٹریشن تے پورا اتردی ہووے، جیہڑی الگو کرن دے قابل  

ولوں سندیافتہ پیشہ   ASHRAEٹیکنیشن، پیشہ ور ماہر، یا کمپنی،  HVACہوے، اتے کسے سندیافتہ  
ور ماہر، سندیافتہ ریٹرو کمیشنگ پیشہ ور ماہر، یا نیو یارک دے الئسنس یافتہ پیشہ ور تعمیراتی  

 انجینئر دی جانب توں تحریر کردہ ہووے۔ 
ہنڈلنگ سسٹم آلیاں عمارتاں لئی جہڑیاں اوتے درج سب توں گھٹ درجے دی فلٹریشن  سینٹرل ایئر  

ٹکنیشن،    HVACیا ودھ(، کول سندیافتہ  MERV-13نوں کنٹرول نہیں کر سکدیاں )مثال دے طور تے۔، 
سندیافتہ پیشہ ور، سندیافتہ ریٹرو کمیشننگ پیشہ ور، یا نیویارک   -ASHRAEپیشہ ور، یا کمپنی، 

افتہ پیشہ وربلڈنگ انجینیئر سند دین اتے تحریر کرن کہ موجودہ طور تے انسٹال کیتا ہویا  الئسنس ی
یا ودھ( توں   MERV13فلٹر ریک اوتے درج گھٹ توں گھٹ درجے دی فلٹریشن ) مثال دے طور تے۔، 

مطابقت پذیر اے اتے/یا ہینڈلنگ سسٹم گھٹ توں گھٹ گرمائش اتے ٹھنڈ فراہم کرن توں قاصر ہوے  
ایمرجنسی توں پہالں ایہہ فراہم کرن دے قابل سی جے ایداں دے تیز درجے   COVID-19کہ ایہہ گا 

 دی فلٹریشن انسٹال شدہ ہوندی۔  
اضافی وینٹیلیشن اتے ایئر فلٹریشن توں بچاؤ دے پروٹوکول دے نال گھٹ فلٹریشن دی درجہ   •

ائزے لئی ایداں دے  لئی ریاست یا مقامی محکمہ صحت دے عہدیداراں دے جبندی تے کم کرن 
  دستاویزات نوں برقرار رکھو۔

یا ایس توں ودھ دی فلٹریشن دی    MERV13سینٹرل ایئر ہینڈلنگ سسٹم آلیاں عمارتاں جیہڑیاں   •
دے تحت اضافی وینٹیلیشن   ASHRAEاتے  CDCدرجہ بندی نوں پورا نہیں کرسکدیاں ایناں نوں 

 اتے/ یا فلٹریشن دی تخفیف دے پروٹوکول نوں اپنانا ہووے گا ، بشمول: 
ووے تے  سینٹرل سسٹمز دی ضروری ریٹرو کمیشننگ عمل وچ لیانا، نال نال جے ضروری ہ  •

  ٹیسٹنگ، بیلنسنگ، اتے مرمت؛
  جیتھے تیکر ممکن ہو سکے وینٹیلیشن دے ریٹس اتے باہر دی ایئر وینٹیلیشن نوں ودھاؤ۔  •
سسٹمز نوں بہتے گھینٹیاں تیکر چالندیاں رکھن لئی، خاص طور تے وچکار جاون توں   •

  پہالں اتے بعد وچ روزانہ کئی گھینٹیاں لئی؛

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


 

ہون آلی وینٹیلیشن نوں غیر فعال کرنا، اتے اونہاں سسٹمز  مانگ دے حساب نال کنٹرول  •
  نوں برقرار رکھنا جیہڑے تازہ ہوا نوں ودھاندے نیں؛ 

  % دے وچکار برقرار رکھنا60-40جتھے ممکن ہووے نمی نوں  •
جیتھے تیکر ممکن ہووے ریسرکولیشن نوں گھٹ کرن یا ُمکان لئی بیرونی ہوائی ڈیمپرز   •

  کھولنا؛ 
  محدود کرن لئی فلٹر دے کناریاں نوں سیل کرنا؛ بائی پاس نوں   •
ایہہ پک کرن لئی کہ سسٹمز اتے فلٹرز مناسب طور تے کم کر رہے نیں، اتے فلٹرز  •

انسٹال شدہ، سروس شدہ اتے سروس الئف دے وچکار نیں ایناں دی باقاعدہ طور تے  
  پڑتال کرو؛ 

  یکر باریاں نوں کھولنا؛اندر موجود لوکاں دی حفاظت اتے راحت لئی قابل اجازت حد ت •
ہوا وچ وائرس دے زرات نوں غیر فعال کرن لئی مناسب طریقے نال ڈیزائن کیتی اتے تعینات   •

( نوں  ultraviolet germicidal irradiation, UVGIشعاع )کیتی بنفشی جراثیم کشی 
 انسٹال کرنا؛ اتے/یا  

یونٹس( نوں ورتدیاں، اونہاں یونٹس تے غور   HEPAپورٹیبل ایئر کلینرز )بطور مثال، الیکٹرک  •
کرنا جیہڑے مناسب کارکردگی دے درجے تے ہوا دی تبدیلی دی شرح نوں ودھ توں ودھ  

  فراہم کر دے نیں اتے نقصان دہ شیواں پیدا نہیں کردے۔
نگ سسٹم موجود نہیں اے یا اونہاں نوں قابو کرن  اونہاں عمارتاں لئی جیناں وچ سینٹرل ایئر ہینڈل 

اتے   CDCدی اہلیت نہیں، اوہ اضافی وینٹیلیشن اتے ایئر فلٹریشن نال نبڑن دے پروٹوکولز نوں 
ASHRAE :دے تحت اپنان، بشمول  

پک کرن لئی کہ اوہ مناسب طریقے نال چل رہے نیں اتے فلٹرز ٹھیک طریقے نال انسٹال شدہ،   •
سروس شدہ اتے سروس الئف وچ نیں، باقاعدہ طور تے کمرے دے وینٹیلیشن سسٹمز دا  

 نڈو یونٹس، وال یونٹس( معائنہ کرو )مثال دے طور تے و
کسے وی کمرے دے وینٹیلیشن سسٹمز نوں بہتے گھینٹیاں تیکر چالئے رکھنا، خاص طور تے   •

  وچکار جاون توں پہالں اتے بعد وچ روزانہ کئی گھینٹیاں لئی؛ 
تازہ ہوا دے اندر آن نوں ودھاون لئی کمرے دے وینٹیلیشن سسٹم نوں ترتیب دینا، جیتھے تیکر   •

فتار نوں گھٹ کرن لئی اتے وچکار لوکاں توں دور کرن لئی بولر پنکھیاں نوں سیٹ  ممکن ہووے ر
  کرنا

  % دے وچکار برقرار رکھنا60-40جتھے ممکن ہووے نمی نوں  •
  اندر موجود لوکاں دی حفاظت اتے راحت لئی قابل اجازت حد تیکر باریاں نوں کھولنا؛ •
  ن لئی چھت آلے پنکھیاں نوں ترتیب دینا؛جے ہو سکے، تے اندر لوکاں توں ہوا نوں اُتے کھچ •
  اندر دی ہوا نوں باہر کڈن لئی باریاں دے پنکھیاں نوں ترجیح دینا؛ •
اونہاں پنکھیاں توں گریز کرنا جیہڑے صرف ہوا نوں ری سرکولیٹ کردے نیں یا ہوا نوں باہر کڈے   •

  بنا کمرے وچ ُسٹدے نیں؛
مناسب طریقے نال ڈیزائن کیتی اتے تعینات  ہوا وچ وائرس دے زرات نوں غیر فعال کرن لئی  •

( نوں انسٹال  ultraviolet germicidal irradiation, UVGIکیتی بنفشی جراثیم کشی شعاع )
  کرنا؛ اتے/یا

یونٹس( نوں ورتدیاں، اونہاں یونٹس تے غور کرنا   HEPAپورٹیبل ایئر کلینرز )بطور مثال، الیکٹرک  •
ہوا دی تبدیلی دی شرح نوں ودھ توں ودھ فراہم کر  جیہڑے مناسب کارکردگی دے درجے تے 

 دے نیں اتے نقصان دہ شیواں پیدا نہیں کردے۔ 
 

 تجویز کردہ سب توں ودھیا عمل 

  جیتھے تیکر ممکن ہووے ریسرکولیشن نوں گھٹ کرن یا ُمکان لئی بیرونی ہوائی ڈیمپرز کھولنا؛ 
  کرنا؛ بائی پاس نوں محدود کرن لئی فلٹر دے کناریاں نوں سیل  
ایہہ یقینی بنان لئی کہ سسٹمز اتے فلٹرز مناسب طور تے کم کر رہے نیں، اتے فلٹرز مناسب طور   

  تے انسٹال شدہ نیں، سروس شدہ اتے سروس الئف دے اندر نیں ایناں دی روزانہ جانچ کرو؛ 
  اندر موجود لوکاں دی حفاظت اتے راحت لئی قابل اجازت حد تیکر باریاں نوں کھولنا؛ 
وچ وائرس دے زرات نوں غیر فعال کرن لئی مناسب طریقے نال ڈیزائن کیتی اتے تعینات کیتی   ہوا 

  ( نوں انسٹال کرنا؛ اتے/یا ultraviolet germicidal irradiation, UVGIبنفشی جراثیم کشی شعاع )

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


 

ر کرو جو  یونٹس( نوں ورتدیاں، اوناں یونٹاں تے غو HEPAپورٹیبل ایئر کلینرز )بطور مثال، الیکٹرک  
مناسب کارکردگی دے لیول تے ہوا دی تبدیلی دی شرح نوں ودھ توں ودھ فراہم کر دے نیں اتے  

 نقصان دہ شیواں پیدا نہیں کردے۔ 

 
 حفظان صحت اتے صفائی

 احکام

 ,Centers for Disease Control and Prevention)بیماریاں دے کنٹرول اتے روک تھام دے مراکز   
CDC) اتے   ولوں حفظان صحت، صفائی ستھرائی، اتے جراثیم کشی دے تقاضیاں تے عمل کرو

اتے تریخ، وقت اتے صفائی دے دائرہ کار دی   (Department of Health, DOH) محکمِہ صحت 
  دستاویزات نوں برقرار رکھو۔

صابن نال ہاتھ دھون، گرم پانی ورتن، اتے ڈسپوز ایبل کاغذی تولیاں نال ہینڈ ہائجین اسٹیشنز دی   
% یا  60فراہمی اتے ایناں دی دیکھ بھال کرو، ایدے نال نال الکحل تے مبنی ہینڈ سینٹائزر جناں وچ 

 وں ودھ الکحل موجود ہوے جیتھے ہتھ دھونا دستیاب نہیں اے یا عملی طور تے ممکن نہیں۔ایدے ت
  بہتیاں چھون آلیاں تھاواں تے ہینڈ سینٹائزر دستیاب رکھو۔ 

باقاعدگی نال عمارت نوں صاف ستھرا اتے جراثیم توں پاک رکھو اتے بہتے لوکاں ولوں ورتے گئے اتے   
)بطور مثال ریسٹ روم( لئی ودھ خطرے آلے عالقیاں نوں صاف اتے  کثرت نال چھوئیاں گئیاں تھاواں 

صفائی اتے جراثیم کشی دا عمل سخت اتے جاری ہونا ضروری اے اتے ہر   جراثیم توں پاک رکھو۔ 
  شفٹ توں بعد، روزانہ، یا لوڑ پین تے بہتی کثرت نال ایس ویلے ہونا چاہیدا اے۔

انفیکٹینٹس نوں ورتدیاں سامان نوں باقاعدگی نال صاف  ایس گل نوں یقینی بناؤ کہ رجسٹرڈ ڈس  
اتے جراثیم توں پاک رکھو، بشمول گھٹ او گھٹ اودوں تیکر جدوں تیکر مالزمین ورک اسٹیشنز نوں  

ولوں  (Environmental Protection Agency, EPA) ماحولیاتی تحفظ دی ایجنسی  نہیں چھڈدے۔ 
دے طور تےمحکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ   دے خالف موثرپروڈکٹس COVID-19شناخت کردہ 

(Department of Environmental Conservation, DEC) نال ریفر کرو۔  
صحت مند اتے محفوظ ماحول نوں یقینی بنان لئی باورچی خانے دے سسٹمز دی واپسی توں قبل   

  جانچ پڑتال اتے تشخیص نوں مکمل کرو۔
خانے دے سامان دی اشتراک کاری نوں گھٹاؤ )بطور  جیتھے ممکن ہووے، اسٹاف دے مابین باورچی   

  مثال، چھریاں، پوٹس، ریگز/تولیے(۔ 
صاف اتے جراثیم ُکش نہ ہو جان، صارفین نوں ڈیوائسز  جدوں تیکر ہر ورتارے دے مابین چنگی طرح  

  )جیویں بزرز( فراہم نہ کرو۔ 
یناں نوں گھر توں دوپہر دا کھانا  مالزمین نوں آپس وچ کھانا اتے مشروبات دے اشتراک توں منع کرو، ا 

لیان دی ترغیب دوو، اتے کھاندیاں ہویاں ایناں لئی فاصلے دا انتظام کرو۔ جے مالزمین صارفین لئی  
محفوظ شدہ عمومی ٹیبل تے کھا رہے نیں، تے او کھاندیاں پیندیاں ہویاں چہرے دا نقاب ہٹا سکدے  

میز توں آگے پیچھے جاندے نیں تے اوناں نوں  نیں، پر جے او دستر خوان توں اٹھ جاندے نیں یا 
اوہ مالزم جو ریستوران   % حصہ شمار کیتا جاوے گا۔ 25ماسک ورتنا چاہیدا اے،اتے کھان دی تھاں دا 

 دے غیر عوامی ایریا وچ کھانا کھاندا اے اینوں اوس جگہ توں کڈ دتا جاوے گا 
 لے جان/ڈیلیوری لئی:  

 آلے صارفین لئی ہتھاں نوں صاف کرن آلے اسٹیشن فراہم کرو؛ کھان اتے/یا ڈرنکس نوں اُڈیکن  •
یقینی بناؤ کہ اسٹاف ہتھاں نوں صابن/پانی نال دھوندا اے؛ جے اسٹاف دستانے ورتدا اے، تے   •

  ایناں نوں روزانہ بدلو؛ اتے 
جے پک اپ/ڈیلیوری اندر آلے پاسے اے، تے پک کرو کہ ہواداری لئی کھڑکیاں اتے بوہے کھلے   •

  ہون۔
قینی بناؤ کہ صارفین نوں براہ راست فراہم کیتے جان آلے مصالحے یک وقتی ورتارے دے تلف پذیر  ی 

کنٹینرز یا فیر ورتن دے قابل کنٹینرز وچ ہون جیناں نوں باقاعدگی نال صاف/جراثیم توں پاک کیتا جاندا  
  اے۔

ین مینوز نوں صاف اتے  جے نان ڈسپوزایبل مینیوز ورتے جاندے نیں، تے ہر پارٹی دے ورتارے دے ماب 
  جراثیم توں پاک رکھو۔ 

برتناں نُوں ماسک اتے دستانے پا کے   پری پیکج کردہ سلور وئیر یا پری رول کردہ سلور وئیر ورتو۔  
 غیر پیک شدہ نلکیاں/ٹوتھ پک دی ممانعت اے۔  کڈھنا چاہیدا اے۔

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home


 

ا اودے معیار وچ گھاٹے  جے شیواں نوں صاف اتے جراثیم توں پاک کرنا مٹیریل/مشینری دے نقصان ی 
دی وجہ بندا ہووے، تے ورتن دے دے دوران لئی ہتھاں دے حفظاِن صحت اسٹیشن بناؤ اتے/یا  

ڈسپوزیبل دستانیاں دی ترسیل کرو اتے/یا ایہو جئی مشینزی دا ورت کرن تے مالزماں دی تعداد نوں  
 گھٹ کرو۔ 

 

 تجویز کردہ سب توں ودھیا عمل 

بنان آلے مالزماں نوں کپڑے بدلن یا اک دوجے دے اسٹیشناں وچ داخل ہون  شفٹاں دے دوران کھانا   
 توں روکو، جیدوں تیکر او مناسب طریقے نال صاف اتے/یا جراثیم توں پاک نہ ہو جاون۔ 

  چھون توں پاک ہینڈ سینیٹائزر آلے ڈسپنسراں نوں ترجیح دتی جاندی اے۔  
کاغذ دے، ڈسپوزیبل مینوز اتے/یا چٹے  جتھے ممکن ہووے، مہماناں نوں اک واری ورتن آلے،  

  بورڈ/تختہ سیاہ/ٹیلی ویژن/پراجیکٹرز تے ڈسپلے مینوز فراہم کرو۔
جتھے ممکن ہووے، مینوز نوں آن الئن ویکھن وچ گاہکاں دی حوصلہ افزائی کرو )مثال دے طور تے،   

 اوناں دے اپنے اسمارٹ فون یا الیکٹرانک ڈیوائس تے(۔ 
 

 رابطہ

 احکام

دی تصدیق کرو کہ تسی ریاست دی جاری کردہ صنعتی رہنمائیاں دا جائزہ لیا اے اتے ایناں  ایس گل  
  نوں سمجھ گئے او اتے تسیں ایہناں نوں نافذ کرو گے۔ 

  ریسٹورنٹ دے اندر آلے اتے باہر آلے پاسے مالزماں اتے گاہکاں دی تعداد پوسٹ کرو: 
  % بندی اے؛ اتے25تھاں دا تھاں دے وچ گاہکاں دی او تعداد جیہڑی ُکل   •
خالف ورزیاں نوں رپورٹ کرن لئی فون اتے ٹیکسٹ نمبر: او لوکیں جیہڑے خالف ورزی نوں   •

’ )خالف ورزی( VIOLATION‘ تے کال کر کے یا 4160-208-833ویکھدے نیں او مسائل نوں  
  تے ٹیکسٹ کر کے رپورٹ کر سکدے نیں۔ 855-904-5036

اں دے نال ہدایات، تربیت، سائن ال کے اتے جانکاری دین دے اک مسلسل  مالزماں، وینڈرز، اتے گاہک 
 ذریعے نال رابطیاں دا منصوبہ بناؤ۔ 

 

 تجویز کردہ سب توں ودھیا عمل 

آرڈر/سیٹنگ لئی انتظار کردیاں گاہکاں دے نال رابطہ کرن لئی آڈیو اعالنات، متنی پیغامات یا اسکرین   
  تے نوٹسز ورتو۔

 
 اسکریننگ 

 احکام

ایس گل دی لوڑ اے کہ عملہ اتے گاہک تھاں وچ آن توں پہالں یا آن دے فوراً بعد درجہ حرارت دی   
توں ودھ ہووے گا اونوں اندر آن دی   F°100.0کوئی وی بندہ جیدا درجہ حرارت  پڑتال مکمل کرن۔

تاالں الزمی طور  درجہ حرارت دیاں پڑ اجازت نہیں دتی جانی چاہیدی، بھاویں او مالزم ہووے یا گاہک۔ 
  رہنمائیاں دے مطابق ہونی چاہیدی نیں۔  DOH. مالزمت لئی برابر مواقع دے کمیشن یا U.Sتے 

مالزم یا گاہک دی صحت دا ریکارڈ نہ رکھو )مثال دے طور تے، کسے وی بندے دے درجہ حرارت دا   
)مثال دے طور   مخصوص ڈیٹا(، پر او ریکارڈ جیہڑے دسدے ہون کہ بندے نوں اسکرین کیتا گیا سی

  تے، کامیاب/ناکام، واضح/ واضح نہیں( اونہاں نوں رکھیا جا سکدا اے۔
درج درجہ حرارت دیاں پڑتاالں دی ضرورتاں دے عالوہ، روزانہ مالزماں اتے، جتھے مشق ہو  اُوتے  

سکے، اوتھے وینڈرز دی صحت دی الزمی اسکریننگ دیاں مشقاں تے عمل کرو، پر ایہو جئی  
  ہکاں اتے ترسیل آلیاں لئی الزمی نہیں ہووے گی۔ اسکریننگ گا

  14پچھلے  عالمتاں  COVID-19( 1 اسکرننگ نوں، گھٹ توں گھٹ ایہہ الزمی پچھنا چاہیدا اے: 
  14( پچھلے 3دا مثبت تشخیصی ٹیسٹ، ) COVID-19دیہاڑیاں وچ  14( پچھلے 2دیہاڑیاں وچ، )

( ایہو جئی  4دے یقینی یا مشتبہ کیساں دے نال قریبی رابطہ؛ اتے/یا ) COVID-19دیہاڑیاں وچ 
  24دا کمیونٹی وچ بہتا پھیالؤ  COVID-19دیہاڑیاں دے دوران   14ریاست وچ سفر جتھے پچھلے 

  گھنٹیاں توں بہتا ہووے۔ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

 دا پھیالؤ بہتا اے اتے قرنطینہ دے تقاضے بارے تازہ ترین جانکاری لئی  COVID19او ریاستاں جتھے   
 ریفر کرو۔ DOH فر دا مشورہس

دے نال مثبت اسکرین ہو گیا ہووے اونہوں عمارت دے وچ  دیاں عالمتاں  COVID-19او بندا جیہڑا  
  داخلے دی اجازت نہیں ہونی چاہیدی۔

رابطے دا اک مرکزی مقام نامزد کرو تاں جے سارے سوالنامیاں دا جائزہ لیا جا سکے اتے ایس گل   
  دی تصدیق کرن لئی کہ ایناں نوں بعد وچ عالمات نیں۔ 

ی گاہک دی ہر پارٹی ولوں )یا پہالں بالواسطہ سائن اپ(،  تھاں وچ داخل ہوون تے سائن اپ کرن لئ  
پورا نام، پتہ، اتے فون نمبر فراہم کردیاں گھٹ توں  رابطے دا سراغ الن دیاں کوششاں وچ ورتن لئی 

 بندے دی لوڑ اے۔   1گھٹ 
 

 تجویز کردہ سب توں ودھیا عمل 

تھرمل کیمرے ورتو اتے فالو آن  ممکنہ طور تے عالمتی افراد دی نشاندہی کرن لئی کنٹیکٹ لیس  
اسکریننگ مکمل کرن لئی ایداں دے کسے وی فرد نوں سیکنڈری اسکریننگ آلی تھاں تے جان دی  

  ہدایت کرو۔
  اسکریننگ دے مکمل ہون توں پہالں عملے نوں قریبی طور تے ملن اتے رابطہ رکھن توں پرہیز کراؤ۔ 
،  CDC ،DOHتربیت دتی جانی چاہیدی اے جو  اسکرینرز نوں آجر دی شناخت آلے افراد دے ذریعے 

  پروٹوکول توں واقف نیں۔  OSHAاتے 
عملے اتے دکانداراں سمیت ہر بندے دا الگ برقرار رکھو، جیناں دا کم دی تھاں تے یا عالقے وچ   

نال عمل وچ لیائے یا چھوے بنا    PPEبندیاں نال قریبی اتے پکا رابطہ ہویا ہو سکدا اے )گاہکاں اتے  
دی تشخیص ہووے تے ایس موقع   COVID-19ریز نوں کڈھ کے(، تاں جے جے کسے بندے نوں  ڈیلیو

  تے سارے رابطیاں دی شناخت ہو سکے، پتہ الیا جا سکے اتے اطالع دتی جا سکے۔
 COVID-19  دے پکے یا ممکنہ کیس دے بعد یا عملے دے کسےCOVID-19   دے مریض نال قریبی یا

  DOHآون نوں اڈیکن آلے عملے لئی پروٹوکولز اتے پالیسیاں بارے پکے رابطے دے بعد کم تے واپس 
 ریفر کرو۔ تُوں  رہنمائی 

 
 

NYC   9.27.20  محکمہ صحت بدلدے حاالت دے پیش نظر تجویزاں نوں بدل سکدا اے۔ 
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https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf

