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 ایڈوائزری 
 

 منجانب کمشنر صحت و ذہنی حفظان صحت  
 سڻی آف نیویارک 

 
، جس کے لئے نیویارک  COVID-19کے تحت،    3.01کو نیو یارک سڻی ہیلتھ کوڈ ("ہیلتھ کوڈ") کے سیکشن    2020مارچ،    25،  جبکہ

احکامات اور اقدامات ضروری ہیں، کی وجہ سے سڻی میں سڻی اور اس کے باشندوں کی صحت اور حفاظت کے تحفظ کے لئے کچھ  
 صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کا اعالن کیا گیا تھا؛ 

کے کیسوں کی تعداد اور اسپتالوں میں مریضوں کے داخل ہونے میں تیزی سے اضافہ ہو    COVID-19، نیو یارک سڻی میں  جبکہ
رہا ہے اور صحت عامہ، کیسوں کی تعداد میں اضافہ کم کرنے اور اسپتالوں کی گنجائش کو دستیاب رکھنے کے لئے اضافی اقدامات  

 کی ضرورت ہے؛ 

کا خطره زیاده ہے جس سے    COVID-19ے حامل افراد میں شدید  ، عمر رسیده افراد اور صحت کے کچھ بنیادی عارضوں کجبکہ
 طبی پیچیدگیوں، اسپتال میں داخل ہونے کو نوبت آنے اور موت کا خطره بڑھ جاتا ہے؛ 

سال اور اس سے زیاده عمر کے لوگوں)، صحت کے بنیادی عارضوں کے    65کمشنر ہیلتھ بڑی عمر کے بالغوں (خاص طور پر  
ان کے لیے ایک  گکا خطره زیاده ہوتا ہے اور ان لوگوں کے گھر کے افراد اور نگہداشت کنند COVID-19د حامل افراد جن میں شدی 

 ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں۔  

 کیا جا رہا ہے کہ:  کے ذریعے آگاه اس لیے، آپ کو نوڻس

COVID-19  راہم کرنے کے لیے، آپ کو  ے گھر کے افراد اور اپنی کمیونڻیوں کو تحفظ ف کے پھیالؤ کے خالف اپنے آپ، آپک ک
اشیا لینے کے لیے    بی نگہداشت، گروسری یا فارمیسی کیمشوره دیا جا رہا ہے کہ کام پر یا اسکول جانے کے لیے سفر کرنے، یا ط

 گھر سے باہر جانے کے عالوه گھر سے باہر کی تمام سرگرمیوں کو محدود کریں۔  

مزید برآں، نیو یارک کے باشندوں، خاص طور پر جو اس ایڈوائزری کے زمرے میں آتے ہیں، کو چاہیے کہ، جب بھی ممکن ہو، 
عوامی جگہوں اور اجتماعات سے اجتناب کریں؛ گھر کے اندر اور باہر ہر وقت چہرے پر نقاب پہنیں، بشمول اس وقت جب وه ان  

سے متاثره فرد سے    COVID-19کی عالمات ہیں،    COVID-19اں گھر کے ارکان کو حاالت میں گھر کے افراد کے پاس ہوں جہ 
فٹ کی    6ام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے؛ گھر سے باہر ہر وقت دوسرے افراد سے کم از کم  ورابطے میں رہے تھے، یا ان کا اکثر ع

کروانے کے لیے باہر جانے کے عالوه  ڻیسٹ    COVID-19دوری برقرار رکھیں؛ اگر آپ بیمار ہیں تو ضروری طبی نگہداشت اور  
سیکنڈ   20گھر میں ہی رہیں؛ ہاتھوں کی اچھی حفظان صحت پر عمل کریں، بشمول اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم سے کم  

تک دھونا اور اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو ان دھلے ہاتھوں سے چھونے سے گریز کرنا؛ اور ان سطحوں کر کثرت سے صاف  
 جن کو اکثر چھوا جاتا ہے۔ کریں 

 
مزید برآں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے تعامل کو جتنا زیاده ممکن ہو سکے محدود کرنے کے لیے آپ کو مشوره دیا جاتا ہے کہ 
آپ اپنے گھر میں مہمان نہ رکھیں سوائے ضروری نگہداشت صحت فراہم کنندگان کے، اور نیویارک سڻی کے اندر اور باہر سفر سے  

 کریں۔  گریز

COVID-19   سے شدید بیمار ہونے کا خطره بڑھانے والے بنیادی صحت کے عارضوں میں درج ذیل شامل ہیں: کینسر، دل کے
ذیابیطس، حمل،   2عوارض، جیسے دل کا دوره، کورونری آرڻری کی بیماری یا کارڈی مایوپیتھیز، گردوں کی دائمی بیماری، ڻائپ 

ی پیوند کاری سے امیونو کامپرومائزڈ حالت (کمزور مدافعتی نظام)، سگریٹ نوشی، اور  سکیل سیل کی بیماری، ڻھوس اعضا ک
کی ویب   CDCدائمی آبزسڻرکڻیو پلمونری بیماری۔ شدید بیماری کے خطرے کو ممکنہ طور پر بڑھانے والے عارضوں کی فہرست 

 پر دیکھی جا سکتی ہے۔  سائٹ
 

آپ کو صحت کے کسی دائمی یا دیگر عارضوں کے لیے معمول کی طبی نگہداشت کو برقرار رکھنا چاہہیے، اور اپنے نگہداشت  
 صحت فراہم کننده کے مشورے کے ساتھ ضروری ویکسینوں کے ڻیکے لگوانے چاہیے۔ 

 
اگر آپ کو طبی ایمرجنسی درپیش    کی عالمات ہیں تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کننده سے رابطہ کریں۔  COVID-19اگر آپ کو  

 پر کال کریں۔  911ہے تو 

 مالحظہ کریں۔ avirusnyc.gov/health/coronمزید معلومات اور رہنمائی کے لیے، 
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