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 نیویارک سڻی کو دوباره کھولنا: 
 جمز اور فڻنس سنڻر آپریڻرز کے لیے ضروری معلومات 

  
میں دوباره کھل سکتے ہیں، جن میں جم اور   NYCاقدامات کیے جانے کے بعد  نیچے دیے گئے جمز اور فڻنس سنڻرز

فارم کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے   فڻنس فیسیلڻی کے معائنے کی درخواست اور تصدیقی فارم جمع کرانا شامل ہے۔
سے نبڻنے کے لیے جاری کیے گئے تقاضوں کو کو   COVID-19کہ فیسیلیڻی نے نیو یارک اسڻیٹ کی جانب سے 

محکمہ صحت) کی جانب سے   NYCیویارک کے محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت (پورا کر لیا ہے اور وه ن
  محکمہ صحت ان سہولیات کا ورچوئل معائنہ کر رہا ہے۔  NYCمعائنے کے لیے تیار ہے۔

 
جیمز اور فڻنس سنڻرز میں علیحده سے قائم، ہوڻل، رہائشی جگہوں اور دفاتر میں موجود جم اور فڻنس سنڻرز؛ اعلی  

تعلیمی اداروں میں جم اور فڻنس سنڻرز؛ اور سہولیات اور اسڻوڈیوز جو انڈور گروپ فڻنس کالسز پیش کرتے ہیں (مثال 
  کے طور پر یوگا، پیلیٹ، ڈانس ، مارشل آرڻس) شامل ہیں۔

 
اور منتقلی کو   COVID-19وقت کے ساتھ جیسے ہم  یں۔دیکھ nyc.gov/health/coronavirusاپ ڈیڻس کے لیے 

کم کرنے اور نیو یارک کے باشندوں کو محفوظ رکھنے کے بہترین طریقوں کے بارے میں مزید جانیں گے تو سڻی 
 اور اسڻیٹ کے تقاضے تبدیل ہو سکتے ہیں۔

 
19-COVID  :کی منتقلی کو روکنے کے لیے چار اہم اقدامات کو یاد رکھیں  

 
اگر آپ بیمار ہیں تو گھر میں ہی رہیں جب تک کہ آپ کو ضروری طبی  اگر بیمار ہیں تو گھر پر رہیں: •

  ) یا دیگر ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔ ڻیسٹ کروانانگہداشت (بشمول 
  فٹ کے فاصلے پر رہیں۔ 6دوسرے لوگوں سے سے کم از کم   جسمانی فاصلہ: •
آپ عالمات کے بغیر بھی متعدی ہوسکتے   گوں کی حفاظت کریں۔اپنے ارد گرد کے لو چہرے پر نقاب پہنیں: •

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

بن اور پانی سے دھوئیں یا اگر اپنے ہاتھوں کو اکثر صا ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت پر عمل کریں: •
صابن اور پانی دستاب نہ ہوں تو ہینڈ سینیڻائزر استعمال کریں؛ بار بار چھونے والی سطحوں کو باقاعدگی سے 
صاف کریں؛ ان دھلے ہاتھوں سے اپنے چہرے کوف چھونے سے پرہیز کریں، اور اپنی کھانسی یا چھینک کو  

 انپیں۔ اپنے ہاتھوں کی بجائے اپنی آستین سے ڈھ
 

سکتے ہیں،  ان مالزمین کو گھر ہی کام کرنے کی اجازت دینے پر غور کریں جو گھر سے ہی اپنے سارا یا کچھ کام کر
  کیونکہ مالزمین کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ زیاده سے زیاده گھر سے کام کریں۔

 
  مجھے کیا کرنا ہو گا؟قانونی طور پر اپنے جم یا فڻنس سنڻر کو دوباره کھولنے کے لیے 

  دوباره کھولنے کے لیے آپ کو درج ذیل کام کرنے چاہیے:
  کی جگہ پر پوسٹ کریں۔تیار کریں اور اسے اپنے کام حفاظتی منصوبہ ایک عدد  •
اسڻیٹ کا تقاضا ہے کہ آپ اس   پڑھیں اور تعمیل کی تصدیق کریں۔  ) کے رہنما خطوطNYSنیویارک اسڻیٹ (  •

دیق کریں کہ آپ نے اسڻیٹ کے جاری کرده صنعت کے رہنما خطوط کا جائزه لیا ہے اور انہیں بات کی تص
پر   affirmation-forward-forms.ny.gov/s3/nyآپ   سمجھتے ہیں اور آپ ان پر عمل درآمد کریں گے۔

 ہیں۔  تصدیقی فارم پُر کر سکتے
 مکمل کریں اور جمع کروائیں۔ جم اور فڻنس فیسیلیڻی کے معائنے کی درخواست اور تصدیقی فارم •

 
 میں معائنہ کیسے شیڈول کروں؟ میں اپنی جم یا فڻنس فیسیلیڻی دوباره کھولنے کے لیے تیار ہوں۔

محکمہ صحت کا  NYC جمع کروائیں۔ جم اور فڻنس فیسیلیڻی کے معائنے کی درخواست اور تصدیقی فارممکمل شده 
 کوئی انسپکڻر آپ سے ورچوئل معائنے کا شیڈول طے کرنے کے لیے رابطہ کرے گا۔ 

 

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
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  ورچوئل معائنہ کیا ہے؟
کے   NYSانسپکڻر  محکمہ صحت کے انسپکڻر اور جم مینیجر کے درمیان ایک ویڈیو کال ہے۔ NYCئل معائنہ ورچو

تقاضوں کی تعمیل کے بارے میں پوچھے گا، اور کچھ کیسوں میں اس کو مخصوص تقاضوں کی تعمیل کی تصدیق  
ل دورے پر لے کر جائے گا، اور مینیجر انسپکڻر کو ورچوئ کے لیے باقاعده طور پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہو گی۔

انسپکڻر کو دکھائے گا کہ کس طرح فیسیلیڻی نے اسڻیٹ کے تقاضوں کی تعمیل کی ہے، جیسے پوسٹ کرده حفاظتی 
 منصوبے اور جم کی جانب سے چہرے کے نقاب کی فراہمی کی نشاندہی کرنا۔ 

 
 مجھے ورچوئل معائنے کے لیے کون سے سامان کی ضرورت ہو گی؟

ورچوئل معائنہ کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد ڻیبلٹ، لیپ ڻاپ یا اسمارٹ فون اور انڻرنیٹ سروس کی ضرورت ہو 
 جیسے ویڈیو کالنگ پلیٹ فارم کے ذریعے کیے جائیں گے۔ Google Duoیا  Facetimeمعائنے  گی۔

 
 کیا ہو گا؟اگر میرے پاس ورچوئل معائنے کے لیے درکار سامان موجود نہ ہو تو اس صورت میں 

NYC  ،محکمہ صحت آپ کے ساتھ معائنے کے دوسرے آپشنوں، بشمول شخصی طور پر دورے کے ذریعے معائنہ
  کے حوالے سے بات کرے گا۔

 
 محکمہ صحت کی جانب سے معائنہ ہونے سے پہلے اپنی جگہ کھول سکتا ہوں؟ NYCکیا میں 

جمع کرا دیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ جی ہاں، اگر آپ نے معائنہ کے درخواست فارم کو مکمل اور 
 نے اسڻیٹ کے تقاضوں کو پورا کر لیا ہے تو آپ کی فیسیلیڻی کھل سکتی ہے۔ 

 
 محکمہ صحت کے معائنے میں پاس نہیں ہوتی تو اس صورت میں کیا ہو گا؟  NYCاگر میری فیسیلیڻی 

فیسیلیڻی بند کرنی ہو گی اور جو بھی خالف ورزیاں سامنے آئی اگر آپ معائنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنی 
محکمہ صحت سے اس وقت رابطہ کرنے کے بارے میں معلومات  NYCانسپکڻر آپ کو  تھیں انکو درست کرنا ہو گا۔

  فراہم کرے گا جب آپ دوباره معائنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
 

NYC   محکمہ صحت میں جمع کروائے جانے والے فارم میں مجھے اس قابل اجازت زیاده سے زیاده گنجائش کی حد
 کی وجہ سے گنجائش کو محدود کرنے سے پہلے موجود تھی۔ COVID-19کے بارے میں بتانے کو کہا گیا ہے جو 

 زیاده سے زیاده قابل اجازت گنجائش کیا ہے؟ 
کی   COVID-19اد سے مراد لوگوں کی وه تعداد ہے جس کی اسڻیٹ کی جانب سے زیاده سے زیاده قابل اجازت تعد

وجہ سے گنجائش کی حد پر پابندیاں لگائے جانے سے پہلے کی گنجائش کے مطابق جم میں موجود ہونے کی اجازت 
 تھی۔

 
  کیا انڈور فڻنس کالسوں کی اجازت ہے؟

انڈور فڻنس کالسیں کروانے والی تمام فسیلیڻیز   ت ہے۔میں انڈور فڻنس کالسوں کی اجاز  NYCسے  2021مارچ،  22
 میں دیے گئے تمام تقاضے پورے کریں۔ کی رہنمائی NYSسے درکار کیا جاتا ہے کہ وه  

 
  کیا جم یا فڻنس سینڻر میں چہرے کے نقاب کی ضرورت ہے؟

مالزمین اور پیڻرنوں سے ہر وقت چہرے پر نقاب پہنے رکھنے کا تقاضا کرتا ہے جب وه جم یا فڻنس   NYS جی ہاں۔
چہرے پر نقاب برداشت نہیں کر سکتا تو  سال سے کم ہے یا وه طبی طور پر  2سنڻر میں ہوتے ہیں (اگر پیڻرن کی عمر 

چہرے کے قابل قبول نقابوں میں کپڑوں کے نقاب اور ورزش کے لیے موزوں   اس تقاضے کا اطالق نہیں ہوتا)۔
کے مطابق، بنڈانا، چمڑے اور موزے   NYS ڈسپوزایبل ماسک شامل ہیں جو منہ اور ناک دونوں کا احاطہ کرتے ہیں۔

  ہیں۔ نہیںعمال کے لیے قابل قبول چہرے کے نقاب جم اور فڻنس سنڻرز میں است
 

  کیا مجھے کام کرنے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت ہے؟
)  Physical Culture Establishment, PCEفزیکل کلچر اسڻیبلشمنٹ (آپ کی سہولیات پر منحصر، آپ کو 

اور اجازت نامے کے لیے درخواست کے عمل کے بارے میں مزید   PCEsکی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اجازت نامے
 دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں معلومات

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
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 ڻیکنیشن کا سند یافتہ ہونا ضروری ہے؟  HVACکیا میرے سینڻرل ایئر سسڻم کی جانچ کرنے والے 

" سند یافتہ ڻیکنیشن،  HVACسنڻرل ایئر سسڻمز کے بارے میں دستاویز کا تقاضا کرتی ہے جو کہ کسی  NYS جی ہاں۔
گ پیشہ ور، یا نیو یارک کے  کے تصدیق شده پیشہ ور، سند یافتہ ریڻرو کمیشنن ASHRAEپیشہ ور، یا کمپنی، 

  الئسنس یافتہ پیشہ ور بلڈنگ انجینئر" کی جانب سے فراہم کی گئی ہوں۔
  

NYC  محکمہ صحتNYC  سے باہر کسی سرکاری محکمے یاHVAC   کی سند جاری کرنے والے نجی ادارے کی
 کی سند قبول کرے گا۔ HVACفراہم کرده 

 
 مات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟دوباره کھولنے کے حوالے سے میں دیگر معلو

 :Reopening New York Cityدوباره کھولنے کے بارے میں دیگر اہم سواالت کے جوابات کے لیے، براه کرم " 
Frequently Asked Questionsتمام سواالت متعلقہ  رک سڻی کا دوباره کھولنا: عمومی سواالت) پڑھیں۔" (نیویا

  NYC نہیں ہوں گے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو نئے تقاضوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد ملے گی۔
صحت عامہ کی ایمرجنسی کے دوران آپریشنز کو  COVID-19پر  بزنس پیج COVID-19محکمہ صحت کے 

 دوباره کھولنے اور برقرار رکھنے کے لیے اضافی معلومات اور ڻولز موجود ہیں۔
 
 

 3.26.21    محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔  NYCدیکھتے ہوئے صورتحال کے ارتقاء کو  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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