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COVID-19  سے پیدا ہونے والی صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کے دوران 
 باحفاظت آمد و رفت 

 
ہونے یا اس کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کے لیے اقدامات جاری رکھنا  COVID-19جب ہم شہر میں سفر کرتے ہیں تو 

 ضروری ہے۔
 

کی ویکسینیں مفت، محفوظ  COVID-19سے بچانے کا کا بہترین طریقہ ہے۔  COVID-19ویکسین لگوانا خود اور دوسروں کو 
مالحظہ کریں۔ ویکسینیشن سائٹ تالش کرنے کے لیے،   nyc.gov/covidvaccineمزید معلومات کے لیے اور مؤثر ہیں۔ 

vaccinefinder.nyc.gov  پر کال کریں۔  877-829-4692مالحظہ کریں یا 

 
کی ویکسین لگی ہو تب بھی ہر کسی کو تمام پبلک ڻرانسپورڻیشن (بشمول کار سروسز) میں چہرے پر  COVID-19چاہے 

  COVID-19نقاب پہننا ہو گا۔ اس کے عالوه، چاہے ویکسین لگی ہے یا نہیں، ہر اس شخص کو گھر پر ہی رہنا ہو گا جس کو 
 ہے۔کا مثبت ڻیسٹ آیا  COVID-19کی عالمات درپیش ہیں یا حال ہی میں 

 
 سفر کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے تجاویز: 

جب ممکن ہو تو پیدل چلنے یا بائی سائیکل پر جانے کا انتخاب کریں۔ پیدل چلنا یا بائی سائیکل پر جانا بھیڑ کو کم کرتے   •
 ہیں، ماحول کے لیے اچھے ہیں اور آپ کے دن کے معمول میں ورزش کا عنصر شامل کرتے ہیں۔ 

سائیکل چالئیں تو ہمیشہ ہیلمٹ پہنیں اور اپنے سفر کی اس طرح منصوبہ بندی کریں کہ زیاده سے زیاده محفوظ بائی   •
حفاظتی تجاویز کے بارے میں   بائیکنگ قوانین اور NYCسے بائیک کا نقشہ ڈاؤن لوڈ کریں۔   یہاں بائیک لینوں پر رہیں۔

 مالحظہ کریں۔ ویب سائٹمحکمہ ڻرانسپورٹ کی   NYCجاننے کے لیے 
ا جا سکے کہ آیا آپ کی ڻرانزٹ الئن میں کوئی  مالحظہ کریں، تاکہ یہ معلوم کی new.mta.infoروانہ ہونے سے پہلے  •

 کے لیے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں۔ ای میل اور ڻیکسٹ الرٹآپ  مسئلہ تو نہیں ہے۔
 اگر کار پر جا رہے ہیں تو ہمیشہ سیٹ بیلٹ پہنیں!  •

 
 لگی ہے تو مندرجہ ذیل اضافی حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ نہیںکی مکمل ویکسین  COVID-19اگر آپ کو 

 
 سڑک پر سفر کے عمومی قواعد

 الکحل پر مبنی ہینڈ سینیائزر، جراثیم کش وائپس اور چہرے کا نقاب ساتھ الئیں۔ تیاری کے ساتھ جائیں۔ •
بھیڑ والے اور  اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سب سے سیدھے، کم سے کم سفر کی منصوبہ بندی کریں۔ •

 محفوظ ترین راستے کے بارے میں سوچیں۔
اگر ممکن ہو تو کم بھیڑ والے اوقات میں سفر کریں اور سفر میں تبدیلیوں کے   سفر کے لیے مناسب وقت کا تعین کریں۔ •

 لیے اضافی وقت رکھیں۔ 
جیسے کہ دروازوں کے ہینڈل، ہینڈ  سطحوں کو چھونے کے بعد ہینڈ سینیڻائزر استعمال کریں، صفائی کا خیال رکھیں۔  •

ریلز، سیٹ بلٹ اور پیمنٹ مشین۔ جب آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچیں تو اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 
 اگر ممکن ہو تو ڻچ لیس یعنی بغیر کسی چیز کو چھوئے ادائیگی کرنے کے آپشن کا استعمال کریں۔ 

 
 پیدل چلنا یا بائی سائیکل چالنا  

 جب بھی ممکن ہو، بھیڑ والی سڑکوں پر جانے سے گریز کریں۔  •
 فٹ کا فاصلہ قائم رکھنا ممکن نہ ہو تو اپنے ناک اور منہ پر نقاب پہنیں۔ 6جب بھی دوسروں سے کم از کم  •
مشترکہ بائیک کے استعمال سے پہلے اور اس کے بعد اس کی بار بار چھوئی جانے والی سطحوں، جیسے ہینڈل بارز،   •

 ر شفڻوں، بریک ہینڈلز اور سیٹ کو صاف کرنے کے لیے جراثیم کش وائپس کا استعمال کریں۔گیئ
 

 سب ویز، ریل، بسیں اور فیریاں
  سارا وقت ناک اور منہ پر نقاب پہن کر رکھیں۔ •

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml
https://nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/biketips.shtml
https://new.mta.info/
https://m.mymtaalerts.com/
https://m.mymtaalerts.com/
https://m.mymtaalerts.com/
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 ڻرانسپورڻیشن کا انتظار کرتے یا اس میں سوار ہوتے وقت دوسروں سے زیاده سے زیاده فاصلے پر رہیں۔   •
 کو کم کرنے کے لیے تمام دستیاب دروازوں کا استعمال کریں۔بھیڑ  •
 اگر ڻرین، بس یا فیری میں بہت زیاده ہجوم ہے تو اگلی والی کا انتظار کریں۔ •
 ہینڈ ریلز، سب وے بارز اور ہینڈلز کو ہاتھوں سے تھامیں لیکن اپنے چہرے پر ہاتھ مت لگائیں۔  •
 باہر ہی رہیں۔ اگر موسم اجازت دے تو فیری میں سفر کے وقت  •

 
 )Access-A-Rideکار سروسز (ڻیکسیاں، ایپ پر مبنی کار سروسز، لیوری سروسز اور 

 تنہا یا اپنے گھر یا سوشل ببل کے ارکان کے ساتھ سفر کریں۔ •
سارا وقت ناک اور منہ پر نقاب پہن کر رکھیں۔ اگر ڈرائیور نے چہرے پر نقاب نہیں پہن رکھا یا غلط طریقے سے پہنا   •

ہوا ہے تو اسے نقاب پہننے یا ڻھیک طریقے سے پہننے کو کہیں اگر آپ ایسا کہتے ہوئے محفوظ محسوس کرتے ہیں، یا 
 پھر اگلی کار کا انتظار کر لیں۔

ڈرائیور سے کھڑکیوں کو کھولنے یا ایئر وینڻیلیشن کو نان ریسرکولیشن موڈ پر سیٹ کرنے کا کہہ کر وینڻیلیشن میں   •
 اضافہ کریں۔ 

نشست پر اور ڈرائیور سے جتنا ممکن ہو دور بیڻھیں (جیسے کہ پیچھے سائیڈ کی طرف والی مسافر کی سیٹ، یا   پچھلی •
 اگر متعدد قطاروں والی گاڑی ہے تو پچھلی والی قطار میں)۔

 اگر گاڑی میں پالسڻک کا ڈیوائڈر ہے تو ڈرائیور سے اسے بند رکھنے کو کہیں۔ •
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