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COVID-19  :گاڑی چالنے کا کام کرنے والوں کے لیے عمومی رہنمائی  
  

 یہ دستاویز غیر ہنگامی طور پر گاڑیاں چالنے والوں کو اپنے آپ اور اپنے مسافروں کو محفوظ رکھنے اور
 COVID-19 مریضوں کے لیے نقل و حمل  کے پھیالؤ کو روکنے کے حوالے سے عمومی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

 COVID-19 فراہم کرنے والے طبی سہولت کے ٹھیکیداروں کو اپنی کمپنی کے رہنما خطوط پر عمل کرنا چاہیے۔
" What You Need to Know Now About COVID-19کے بارے میں تازہ ترین عمومی معلومات کے لیے " 

(19-COVID دیکھیں یا )کے بارے میں آپ کے لیے ضروری معلومات yc.gov/health/coronavirusn 
کے بارے میں  What You Need to Know Now About COVID-19 (COVID-19""  مالحظہ کریں اور

 آپ کے لیے ضروری معلومات( تالش کریں۔
  

NYC ( ٹیکسی اور لیموزین کمشنNYC Taxi and Limousine Commission, TLC  کے الئسنس یافتہ )
اہل گروپوں کی مکمل فہرست کے لیے،  ویکسین لگوانے کے لیے اہل ہیں۔ COVID-19ڈرائیور 

nyc.gov/covidvaccinedistribution 19مالحظہ کریں۔-COVID  کی ویکسینیں محفوظ اور موئثر ہیں۔ 
کی شدید بیماری اور اسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آنے سے بچانے اور   COVID-19ویکسین لگوانا اپنے آپ کو 

ویکسینوں کے بارے میں معلومات کے لیے  COVID-19 اپنی زندگی بچانے کا اہم ترین طریقہ ہے۔ 
nyc.gov/covidvaccine ویکسین لگوانے کی سائٹ تالش کرنے اور اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے   مالحظہ کریں۔
vaccinefinder.nyc.gov کسینیشن سائٹ پر اگر آپ کو سٹی کے زیر انتظام چلنے والی کسی وی مالحظہ کریں۔

 پر کال کریں۔ 4692-829-877اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے مدد درکار ہو تو 
 

کی منتقلی  COVID-19کی ویکسین لگ چکی ہو، تب بھی  COVID-19چاہے آپ، آپ کے مالزمین یا مسافروں کو 
  کو روکنے کے لیے یہ چار بنیادی اقدامات یاد رکھیں:

  رہیں۔اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر ہی  •
o  اگر آپ بیمار ہیں یاCOVID-19  کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے تو اپنی صحت کی نگرانی کریں اور

باہر ( اور دیگر اہم ضروریات کے لیے ٹیسٹنگ  COVID-19 ضروری طبی نگہداشت )بشمول
 ۔جانے کے عالوہ گھر میں ہی رہیں

o  اگر آپ کوCOVID-19   تھا یا ممکنہ طور پر رہا تھا تو گھر پر ہی رہیں جب تک کہ مندرجہ ذیل
  چیزیں واقع نہ ہو جائیں: تمام

 دن ہو چکے ہیں  10آپ کی عالمات شروع ہوئے کم از کم  ▪
گھنٹوں سے بخار نہیں   24پچھلے بخار کم کرنے والی ادویات استعمال کیے بغیر ہی آپ کو   ▪

  ہوا ہے
  آپ کی صحت میں مجموعی طور پر بہتری آئی ہے ▪

o  اگر آپ کاCOVID-19 کبھی نہیں رہی   اتکا سواب یا لعاب پر مبنی ٹیسٹ مثبت آیا ہے لیکن عالم
  دن تک گھر میں رہیں۔ 10ہیں تو آپ ٹیسٹ کی تاریخ سے 

o پ حال ہی میں کسی ایسے شخص کے ساتھ قریبی آپ کو تب بھی گھر میں ہی رہنا چاہیے اگر آ
ہے یا اس نے حال ہی میں سفر کیا ہے اور اس پر  COVID-19رابطے میں رہے تھے جس کو 

مزید معلومات کے لیے  کے سفر سے متعلق قرنطینہ کا اطالق ہوتا ہے۔ (NYSنیویارک اسٹیٹ ) 
NYC ( محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحتNYC  " کی )محکمہ صحتTraveling During "

19-COVID (19-COVID  پر رہنمائی دیکھیں یا )کے دوران سفر کرنا NYS  کی سفری
 مالحظہ کریں۔ ایڈوائزری کی ویب سائٹ

  

  جسمانی فاصلہ قائم رکھیں۔ •
o  فٹ کے فاصلے پر رہیں۔  6جب بھی ممکن ہو، دوسروں سے کم از کم  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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o اگر گاڑی میں پارٹیشن ہو  جسمانی فاصلہ قائم کرنے کے لیے مسافروں کو پیچھے بیٹھنے کو کہیں۔
اگر گاڑی میں پارٹیشن نہیں ہے تو گاڑی  مسافروں کو لینے سے قبل اس پارٹیشن کو بند کردیں۔تو 

کے اگلے اور پچھلے حصے کے درمیان پالسٹک کی ایک واضح رکاوٹ لگانے پر غور 
کی  TLC ۔رکاوٹ پیچھے والے شیشے سے باہر دیکھنے پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے کریں۔

کی ہدایت پر  TLCے لیے ڈرائیوروں کو پارٹیشن کی تنصیب کے بارے میں الئسنس یافتہ گاڑیوں ک
  عمل کرنا چاہیے۔

o گروپ کی صورت میں سواریوں  صرف وہی مسافر لے کر جائیں کریں جو ایک ہی پارٹی میں ہوں۔
)جن کو مشترکہ یا پُولڈ سواریاں بھی کہا جاتا ہے( کی اجازت نہیں ہے )سوائے پیرا ٹرانزٹ گاڑیوں 

  ۔کے(
o  باہر کی تازہ ہوا اند النے کے لیے گاڑی کے وینٹ استعمال کریں اور کھڑکیوں کے شیشوں کو

  دوبارہ وہی ہوا گردش میں النے کا آپشن استعمال کرنے سے گریز کریں۔ نیچے کریں۔
  

  چہرے پر نقاب پہنیں۔ •
o NYS   سال سے زیادہ ہے اور وہ طبی طور   2کا قانون درکار کرتا ہے کہ ہر وہ فرد جس کی عمر

 پر نقاب برداشت کر سکتا ہے، وہ:
فٹ کا فاصلہ قائم نہیں رکھ   6عوامی جگہوں پر چہرے پر نقاب پہنے اگر وہ دوسروں سے   ▪

  پاتا
ٹرانسپورٹ میں داخل  ٹیکسی اور کرائے پر دستیاب دیگر گاڑیوں سمیت، کسی بھی پبلک  ▪

 ہوتے وقت ہر وقت چہرے پر نقاب پہنے 
o   گاڑی چالنے والوں کے لیے اس وقت چہرے پر نقاب پہننا ضروری ہے جب بھی کوئی دوسرا ان

کالئنٹس اور  کے ساتھ گاڑی میں ہوتا ہے، ماسوائے جب وہ طبی طور پر ایسا کرنے سے قاصر ہوں۔
 ے پر نقاب پہننا ضروری ہے۔دوسرے مسافروں کے لیے بھی گاڑی میں چہر

o  :چہرے کا نقاب منتخب کرتے وقت مندجہ ذیل باتیں ذہن میں رکھیں 
چہرے پر ایسا نقاب پہنیں جو بغیر سلپ ہوئے آپ کی ناک اور منہ کو اچھی طرح ڈھانپ   ▪

  کر رکھے۔
سانس کے ساتھ ہوا باہر نکالنے والے والو واال چہرے کا نقاب مت استعمال کریں کیونکہ  ▪

 ے غیر فلٹر شدہ ہوا باہر جاتی ہے۔اس س
یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہوا فلٹر ہو کر ہی باہر جائے، مضبوطی سے بنے ہوئے کپڑے   ▪

 کی دو یا تین تہوں واال چہرے کا نقاب استعمال کریں۔
چہرے کے دو نقاب )ڈسپوزیبل ماسک کے اوپر کپڑے کا نقاب( پہننا اضافی تہیں فراہم کر   ▪

روں کو اضافی تحفظ فراہم کر سکتا ہے اور ساتھ میں نقابوں کو بہتر  کے آپ کو اور دوس
 How to Wearمحکمہ صحت کی "  NYC طور پر فِٹ ہونے میں بھی مدد دیتا ہے۔

Two Face Coverings " چہرے پر دو نقاب پہننے کا طریقہ( کے بارے میں رہنمائی(
جیسا اعلی درجے کا ماسک پہن سکتے   KN95اگر چاہیں تو کارکنان بھی  مالحظہ کریں۔

 ہیں۔
o  " چہرے کے نقاب کے بارے میں مزید معلومات کے لیےFAQ About Face Coverings "

  )چہرے کے نقاب کے بارے میں عمومی سواالے( مالحظہ کریں۔
  

  صحت مند ذاتی حفظان صحت پر عمل کریں۔ •
o  سیکنڈ تک صابن اور پانی سے اکثر ہاتھ دھوئیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ نے   20کم از کم

کو ہاتھ لگایا ہو، باتھ روم استعمال کیا ہو، ناک صاف کی ہو، کھانسی کی ہو یا  رقم یا مسافر کے بیگ 
 اگر صابن اور پانی دستیاب نہ ہوں تو الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔ چھینکا ہو۔

o اپنے ہاتھوں کا استعمال   کھانستے یا چھینکتے وقت اپنے منہ اور ناک کو ٹشو یا بازو سے ڈھانپیں۔
  کریں۔مت 

o  اپنی گاڑی میں مسافروں کے لیے ٹشو اور ہینڈ سینیٹائزر دستیاب رکھیں۔ 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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o نقد رقم اور کریڈٹ کارڈوں کے  رابطے کے بغیر ادائیگی کے اختیارات کی حوصلہ افزائی کریں۔
  ساتھ رابطے کو کم سے کم کریں۔

o ان ُدھلے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں، ناک یا منہ کو مت چھوئیں۔ 
o  مالئیں یا مسافروں کو بوتل بند پانی، گم یا دیگر اشیا مت پیش کریں۔ہاتھ مت  

  
COVID-19 کا ٹیسٹ کروائیں۔ 

یہ اہم ہے کہ گھر سے باہر دوسروں سے رابطہ کرنے والے لوگ باقاعدگی سے ٹیسٹ کروائیں چاہے ان کو  •
فٹ   6لیے اہم ہے جس میں یہ خاص طور پر ایسی نوعیت کا کام کرنے والے لوگوں کے  عالمات نہ بھی ہوں۔

 کا فاصلہ نہیں رکھا جا سکتا، جیسے کہ گاڑی چالنے کا کام کرنے والے۔

ہت سی سائٹس بغیر ب مالحظہ کریں۔ nyc.gov/covidtest ٹیسٹ کروانے کا مقام تالش کرنے کے لیے •
 خرچ ٹیسٹنگ کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔

  ٹیسٹ کروانا خاص طور پر اور بھی اہم ہے جب: •
o آپ کو عالمات کا سامنا ہے  
o  آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے تھے جس میںCOVID-19  کی تشخیص

  کی عالمات تھیں COVID-19ہوئی تھی یا اسے 
o ے اجتماع میں موجود تھےآپ حال ہی میں کسی بڑ  
o  آپ کا کسی ایسے شخص سے ملنے کا ارادہ ہے جس کوCOVID-19  کی شدید بیماری کا زیادہ

  خطرہ ہے
  

  اپنی گاڑی کو صاف کرنا اور اس کی جراثیم کشی کرنا معمول بنائیں۔

دروازے کے دستے، ایسی سطحوں اور اشیاء پر خصوصی توجہ دیں جن کو مسافر اکثر چھوتے ہیں، جیسے  •
ونڈو کے بٹن، الک، ادائیگی کی مشینیں، آرام کے لیے بازو رکھنے کی جگہ، سیٹ ُکشن، بکلز اور سیٹ 

ان سطحوں کو صاف کریں جنہیں آپ اکثر چھوتے ہیں، جیسے اسٹیئرنگ وہیل، ریڈیو بٹن، موڑتے وقت   بیلٹ۔
  کے اشارے اور کپ ہولڈرز۔

یل کو ہٹائیں، اس کے بعد عام جراثیم کش مصنوعات )مثال کے طور پر اسپہلئ نظر آنے والی گندگی اور م •
بلیچ، پر آکسائیڈ یا الکحل پر مبنی کثیر مقصدی مصنوعات( استعمال کریں جو اس سطح کے لیے زیادہ تر 

صفائی کرنے  صاف ستھری سطحوں پر جراثیم کش دوائیں زیادہ موثر ہیں۔ جراثیم ہٹانے کے لیے موزوں ہوں۔
 ر جراثیم کش مصنوعات کے لیبلوں کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ والی او

استعمال   صفائی اور جراثیم کشی کرتے وقت ڈسپوز ایبل دستانے اور کوئی دوسرا مناسب حفاظتی لباس پہنیں۔ •
کے بعد دستانے کوڑے دان میں پھینک دیں اور صابن اور پانی سے اپنے ہاتھ دھوئیں یا الکحل پر مبنی ہینڈ 

 ٹائزر استعمال کریں اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہیں۔سینی 

 صفائی اور جراثیم کشی کرتے وقت گاڑی کے دروازوں کو کھال رکھیں۔  •

  مسافر لینے سے پہلے تمام سطحوں کے خشک ہونے کا انتظار کریں۔ •

مالحظہ  nyc.gov/health/coronavirusصفائی اور جراثیم کشی سے متعلق اضافی معلومات کے لیے  •
" )کاروباروں اور اسکولوں کے لیے رہنمائی(  Guidance for Businesses and Schoolsکریں اور " 

Health -General Guidance for Cleaning and Disinfection for Nonکے صفحے پر " 
Care Settings نگہداشت صحت کے عالوہ دیگر ترتیبات کے لیے صفائی اور جراثیم کشی کی عمومی( "

  رہنمائی( دیکھیں۔
  

  ں اور کلنک کے ٹیکے سے محفوظ رہیں۔حقائق کو خوف سے الگ رکھی 

• COVID-19  صحت عامہ کی ایمرجنسی نسل پرستی اور امتیازی سلوک پھیالنے کے لئے کوئی عذر نہیں
  نسل، قوم یا دیگر شناختوں کی وجہ سے مسافروں یا متوقع مسافروں سے امتیازی سلوک غیر قانونی ہے۔ ہے۔

اگر آپ کو اپنی نسل، قوم یا دیگر شناختوں کی وجہ سے ہراساں کیا جارہا ہے یا آپ کے ساتھ امتیازی سلوک  •
  hrnyc.gov/cc" )انسانی حقوق( بول کر، یا  human rightsپر کال کر کے اور "  311برتا جا رہا ہے تو 

 NYC" )امتیازی سلوک کی اطالع دیں( پر کلک کر کے Report Discriminationمالحظہ کر کے اور " 
Commission on Human Rights  (NYC سے رابطہ کریں۔ )کمیشن برائے انسانی حقوق  

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
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 ۔اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیں

تکلیف کی دوسری عالمات کا سامنا کرنا، جیسے جذباتی ،غمزدہ، بے چین یا خوف زدہ محسوس کرنا، یا  •
ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور صورتحال کو سنبھالنے کے لئے، مثبت رہنے کی  سونے میں مسلہ، فطری ہے۔

 کوشش کریں اور اپنی طاقتوں پر توجہ مرکوز رکھیں۔

کنے کے کی منتقلی کو رو COVID-19آؤٹ ڈور سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں اور ورزش کریں لیکن  •
  لیے اوپر بیان کیے گئے چار بنیادی اقدامات پر عمل کرنا یاد رکھیں۔

پر   nyc.gov/nycwell اپنی صحت اور جذباتی تندرستی کی دیکھ بھال میں مدد کے آن الئن ٹولز کے لیے •
  ظہ کریں۔ْایپ الئبریری مالح

• NYC Well : دستیاب  24/7ذہنی صحت سے متعلق مفت معاونت، مختصر مشورے اور حوالہ جات کے لیے
   کریں۔ چیٹپر آن الئن  nyc.gov/nycwellیا کریں پر کال  888-692-9355 ہے۔

• NYS  کیCOVID-19 :ور افراد جو آپ کی   تربیت یافتہ پیشہ کے حوالے سے جذباتی مدد کی ہیلپ الئن
ہفتے کے   بات سننے، مدد کرنے اور ضرورت پڑنے پر نگہداشت کے لیے حوالہ دینے کے لیے موجود ہیں۔

  پر کال کریں۔  9314-863-844بجے کے درمیان،  10بجے سے رات  8کسی بھی دن، صبح 

• NYC نیو یارک کے باشندوں کو ترک وطن کی حیثیت یا ادائیگی کرنے کی صالحیت سے  :ہیلتھ + ہسپٹلز
 پر کال کریں۔  311یا  4692-692-844 قطع نظر نگہداشت فراہم کرتے ہیں۔

  
  مزید معلومات کے لیے:

• 19-COVID کے بارے میں معلومات کے لیے nyc.gov/health/coronavirus مالحظہ کریں۔ 

• nyc.gov/health/coronavirus پوسٹرز اور  مالحظہ کریں اور ان نشانوں اور عالمتوں کے لیے
  کا ویب پیج دیکھیں جو آپ پچھلی سیٹ پر مسافروں کے لیے پوسٹ کر سکتے ہیں۔ فالئیرز

 
 

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

https://nycwell.cityofnewyork.us/en
http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page

