
 
 
 

Urdu  

فوڈ سروس اسڻبلشمنڻس کے لیے انڈور ڈائننگ کے بارے  : لنانیویارک سڻی کا دوباره ُکھ
 معلومات  ضروری میں

 
میں انڈور ڈائننگ کے لیے دوباره کھل   NYCسے  2021فروری،   12ریستوراں اور دیگر فوڈ سروس اسڻبلشمنڻس 

کے  نئے تقاضوںکے خطرے کو کم کرنے کے لیے مرتب کیے گئے  COVID-19سکتے ہیں۔ انڈور ڈائننگ کے دوران 
بارے میں جانیں اور عمومی سواالت، ڻولز، سائنز اور انڈور سروس دوباره شروع کرنے میں آپ کی مدد کے لیے دیگر 

 مالحظہ کریں۔  nyc.gov/health/restartوسائل کے لیے 
 

اور منتقلی کو کم   COVID-19دیکھیں۔ وقت کے ساتھ جیسے ہم  nyc.gov/health/coronavirusس کے لیے اپ ڈیڻ
اسڻیٹ  کرنے اور نیویارک کے باشندوں کو محفوظ رکھنے کے بہترین طریقوں کے بارے میں مزید جانیں گے تو سڻی اور 

 تبدیل ہو سکتے ہیں۔  کے تقاضے
 

19-COVID  لیے چار اہم اقدامات کو یاد رکھیںکی منتقلی کو روکنے کے : 
اگر آپ بیمار ہیں تو گھر میں ہی رہیں جب تک کہ آپ ضروری طبی نگہداشت (بشمول  اگر بیمار ہیں تو گھر پر رہیں: •

COVID-19  کا ڻیسٹ کروانا) یا دیگر ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔ 
 فٹ کے فاصلے پر رہیں۔ 6دوسروں سے کم از کم  جسمانی فاصلہ: •
اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کریں۔ آپ عالمات کے بغیر بھی متعدی ہوسکتے ہیں اور  چہرے پر نقاب پہنیں:  •

کے  COVID-19ب آپ کھانستے، چھینکتے یا بات کرتے ہیں۔ چہرے کے نقاب اس وقت بیماری پھیال سکتے ہیں ج
 پھیالؤ کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

اپنے ہاتھوں کو اکثر صابن اور پانی سے دھوئیں یا اگر صابن اور   :ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت پر عمل کریں •
ال کریں؛ بار بار چھونے والی سطحوں کو باقاعدگی سے پانی دستاب نہ ہوں تو الکحل پر مبنی ہینڈ سینیڻائزر استعم

صاف کریں؛ بے دھلے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھونے سے گریز کریں، اور اپنی کھانسی یا چھینک کو اپنے  
 ہاتھوں کی بجائے اپنے بازو سے ڈھانپیں۔

 
 قانونی طور پر اپنے کاروبار کو دوباره کھولنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہو گا؟ 

 
 لنے سے پہلے درکار ضروری اقداماتکاروبار کے دوباره کھ آپ کے
 تیار کریں اور اسے اپنے کام کی جگہ پر پوسٹ کریں۔ حفاظتی منصوبہایک عدد  •
• NYC  نیویارک اسڻیٹ (میں انڈور ڈائننگ کے لیےNYSپڑھیں اور تعمیل کی تصدیق کریں۔  ) کے رہنما خطوط 

اسڻیٹ کا تقاضا ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ نے اسڻیٹ کے جاری کرده صنعت کے رہنما خطوط  
forms.ny.gov/s3/ny-آپ  ائزه لیا ہے اور انہیں سمجھتے ہیں اور آپ ان پر عمل درآمد کریں گے۔کا ج

affirmation-forward سکتے ہیں۔ پر تصدیقی فارم پُر کر 
 

 2.10.21   محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔  NYCصورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://forward.ny.gov/new-york-city-phase-four-industries
https://forward.ny.gov/new-york-city-phase-four-industries
https://forward.ny.gov/new-york-city-phase-four-industries
https://forward.ny.gov/new-york-city-phase-four-industries
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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