
چھٹیوں کے لیے محفوظ سرگرمیاں 

•  ورچوئل پارٹی کی میزبانی کریں۔ اگر آپ یا آپ کے دوستوں 
اور خاندان والوں کو مکمل طور پر ویکسین نہیں لگی ہے تو 

ویڈیو ڈنر پارٹی کے ذریعے تہوار منائیں۔ نئے سال کو ورچوئل 

کاسٹیوم پارٹی سے خوش آمدید کہیں۔ 

•  ہالز کو سجائیں۔ چھٹیوں کا ماحول بنانے کے لیے سجاوٹ کا سامان آویزاں 
کریں۔ اپنے پڑوس میں چہل قدمی کریں اور گھروں اور دوکانوں کی سجاوٹ 

سے لطف اندوز ہوں۔ گرم رہنے کو گرما گرم مشروب کے لیے وقفہ کریں۔

•  چھٹیوں کی خوشیاں پھیالئیں۔ چھٹی کی مناسبت سے کچھ کوکیز پہنچا کر 
اپنے پڑوسی کو خوشگوار حیرت میں ڈالیں۔ اپنے ساتھی کارکنوں کو ہالیڈے کارڈ 

بھیجیں یا کسی ایسے دوست کو کال کریں جن سے آپ کی کافی عرصے سے بات 

نہیں ہوئی۔ کسی ایسے فرد کو اپنے چھٹی کے ڈنر میں مدعو کریں جو اکیلے ہوں۔  

•  برف باری سے لطف اندوز ہوں۔ برف کا انسان بنائیں، سلیڈنگ 
یا سنو ُشوئنگ کریں یا ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکیں۔ 

•  چھٹیوں کی شاپنگ۔ ہجوم سے بچنے کے لیے آن الئن خریداری 
کریں یا اپنی پسندیدہ مقامی دوکان پر کال کر کے دوکان کے اندر 

جائے بِنا ہی اشیاء وصول کرنے کا انتظام کریں۔ ذاتی طور پر جا کر 

 خریداری کریں تو چاہے ویکسین لگ چکی ہو پھر بھی چہرے پر نقاب پہنیں، 

ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں اور کم رش والے اوقات کار کے دوران جائیں۔ 

 •  دعوت منائیں۔ چھٹیوں کی مناسبت سے اپنا پسندیدہ کھانا 
 تیار کریں اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹیں – یہ آپ 

کا حق ہے! 

 اجتماعات
دوسروں کے ساتھ اکٹھا ہونا COVID-19 کے خطرے کو بڑھاتا ہے بالخصوص اگر 

تمام لوگ ویکسین شدہ نہ ہوں۔ گروپ والی جگہوں پر جسمانی فاصلہ رکھنا 

مشکل ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے وقت چہرے پر نقاب پہننا ممکن نہیں رہتا۔ 

دوسروں کے ساتھ اکٹھے ہوں تو:

•  خطرات کو ذہن میں رکھیں: اگر آپ یا آپ کے پیاروں میں سے کوئی عمر 
رسیدہ ہوں یا صحت کے کسی ایسے عارضے میں مبتال ہوں جس سے شدید 

COVID-19 ہو جانے کا خطرہ بڑھتا ہے تو گھر پر رہنے اور دور سے ہی چھٹیوں کا 
لطف اٹھانے پر غور کریں، بالخصوص اگر آپ کو مکمل ویکسین نہ لگی ہو۔

تہوار منائیں، محفوظ رہیں! 
چھٹیوں کا موسم محفوظ تر گزارنے کی تجاویز

آپ چاہے جیسے بھی تہوار 
منائیں، COVID-19 کے پھیالؤ 

کو روکنے میں مدد کریں۔

بیمار ہوں تو گھر پر رہیں: 
اگر آپ یا آپ کے گھر والے بیمار 

محسوس کر رہے ہوں یا حال 

ہی میں COVID-19 کا ٹیسٹ 

مثبت آیا ہو تو گھر پر ہی تہوار 

منائیں۔ اگر آپ کو مکمل طور 

پر ویکسین نہیں لگی اور حال 

ہی میں COVID-19 میں مبتال 

کسی شخص کی زد میں آئے 

 ہوں تو بھی آپ کو گھر پر ہی 

رہنا چاہیے۔ 

ویکسین لگوائیں: یہ خود کو 
اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو 

COVID-19 سے محفوظ رکھنے 
کا بہتریں طریقہ ہے۔ مکمل طور 

پر ویکسین لگ جانے پر تمام 

سرگرمیاں محفوظ تر ہو جاتی 

ہیں۔ اہل ہیں تو بوسٹر خوراک 

لگوائیں، بالخصوص اگر آپ 

زیادہ خطرے کی زد میں ہوں۔

چہرے پر ماسک پہنیں: 
آپ COVID-19 میں مبتال 

ہوتے ہوئے اس سے العلم ہو 

سکتے ہیں۔ عوامی مقامات پر 

چاردیواری کے اندر یا کھلی فضاء 

میں پُرہجوم مقامات پر ہوں تو 

سب کو ماسک پہننا چاہیے۔

اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں: 
اپنے ہاتھوں کو اکثر دھوئیں یا 

الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر 

استعمال کریں۔ بغیر دھلے 

ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھونے 

سے گریز کریں اور اپنی کھانسی 

اور چھینک کو ڈھانپیں۔ 

چھٹیوں کے محفوظ تر موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے COVID-19 سے تحفظ کی ویکسین لگوائیں۔ 

مزید معلومات کے لیے nyc.gov/covidvaccine مالحظہ کریں۔ آپ اور آپ کے دوستوں اور خاندان کو 

محفوظ رکھنے کی کچھ دیگر تجاویز یہ ہیں۔

Urdu

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-ur.page


•  ٹیسٹ کروائیں۔ کسی تقریب میں جانے اور سفر کرنے سے پہلے اور بعد COVID-19 کا ٹیسٹ کروائیں، 
بالخصوص اگر آپ معمر افراد یا دیگر ایسے افراد کے ہمراہ ہوں جن کو شدید COVID-19 کا زیادہ خطرہ ہو۔

•  چھوٹے پیمانے تک محدود رہیں: جتنے زیادہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو کر اکٹھے ہوں گے، COVID-19 کا 
خطرہ اتنا ہی زیادہ ہو گا۔ 

•  کھلی فضاء میں تہوار منائیں: COVID-19 چاردیواری کے اندر زیادہ آسانی سے پھیلتا ہے کیونکہ وہاں ہوا کی 
گردش کم ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر موسم سرما میں ہوتا ہے جب دروازے اور کھڑکیاں بند ہو تے ہیں۔ 

•  اپنی پلیٹ خود تک محدود رکھیں: ایک دوسرے کے پلیٹس، گالس اور برتن استعمال نہ کریں۔ اکٹھے کھائے 
جانے والے کھانوں سے گریز کریں۔

 سفر 
سفر میں ہجوم اور COVID-19 کی بلند سطح والی جگہوں پر جانا شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو مکمل ویکسین 

نہیں لگی ہے تو سفر سے گریز کریں۔ سفر کرنے والے ہر فرد کو ان گُروں پر عمل کرنا چاہیے: 

•  خود کو ڈھانپیں۔ ماسک اب بھی ہوائی جہازوں، ٹرینوں اور دیگر ذرائع آمد و رفت پر، اور ہوائی اڈوں اور 
 اسٹیشنز پر درکار ہیں، چاہے آپ کو ویکسین لگ چکی ہو۔ محفوظ تر آمد و رفت کے مزید گُر جاننے کے لیے 

 "Commuting Safely During the COVID-19 Public Health Emergency" پرجائیں اور nyc.gov/health
(COVID-19 کی عالمی وباء کی پیدا کردہ عوامی صحت کی ہنگامی صورتحال کے دوران محفوظ آمد و رفت( 

تالش کریں۔ 

 •  اصول و ضوابط کی پاسداری کریں۔ COVID-19 کے متعلق ریاستی، مقامی اور ملکی رہنمائی کو دیکھیں 
اور اس پر عمل کریں۔ اگر آپ امریکہ سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو وطن واپسی کے لیے فالئٹ سے پہلے ٹیسٹ 

کروانا ہو گا۔

•  ہوٹل میں قیام کریں۔ شہر سے باہر دوستوں یا عزیزوں سے مالقات کے لیے جا رہے ہوں تو اگر آپ یا دیگر افراد 
کو مکمل ویکسین نہیں لگی تو کسی ہوٹل میں قیام کرنے پر غور کریں۔ اگر آپ کے پاس شہر کے باہر سے مہمان 

آئیں تو انہیں بھی ایسا ہی کرنے کی تجویز دیں۔

•  سفری رہنمائی پر عمل کریں۔ اس میں سفر سے پہلے اور بعد ٹیسٹ کروانا، اور واپس آنے کے بعد حسِب 
 ضرورت قرنطینہ کرنا شامل ہے۔ ہر کسی کو سفر کے بعد COVID-19 کی عالمات پر نظر رکھنی چاہیے۔ 

مزید معلومات کے لیے cdc.gov/covidtravel مالحظہ کریں۔

صورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے NYC محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔  11.19.21

 nyc.gov/vaccinefinder ویکسینیشن سائٹ تالش کرنے کے لیے

پر جائیں یا 877-829-4692 پر کال کریں۔ 

ٹیسٹنگ سائٹ تالش کرنے کے لیے nyc.gov/covidtest مالحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔

 888-692-9355 ذہنی صحت سے متعلق معاونت کے لیے

پر کال کریں یا nyc.gov/nycwell مالحظہ کریں۔ 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-commuting-safely-ur
http://nyc.gov/health
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/covidtest
http://nyc.gov/nycwell

