 COVID-19دی عوامی ہنگامی صورتحال دے دوران حفاظت نال کیداں
خریداری کریے
 COVID-19ساڈی کمیونٹیز وچ پھیلدا جا رہیا اے اتے تُسی اپنے گھروں باہر دوجیاں نال جدوں وی جمع ہوو تے
خطرے الحق ہو سکدے نیں۔ جیداں کہ اسی اپنی سرگرمیاں تے واپس جارہے آں جیداں کہ خریداری کرنا ،ایہہ
ضروری اے کہ اسی  COVID-19دے پھیالؤ نوں روکن لئی اقدامات نوں جاری رکھیے۔
ایہہ سمجھن لئی کہ اپنے آپ نوں ،دوجے خریداراں نوں اتے تہاڈی خدمت کردے ریٹیل سٹور دے عملے نوں
محفوظ رکھدیاں حفاظت نال باہر کیداں خریداری کرنی اے ایدے لئی کجھ منٹ کڈھو۔  NYCریٹیل سٹورز دی
معاونت کرو پر حفاظت نال! جے تُسی ریٹیل سٹورز تے جان دا منصوبہ بنا رہے او ،تے  COVID-19دے پھیالؤ
دے خطرے نوں گھٹاون لئی ایناں چار بنیادی تجویزاں نوں یاد رکھو:
▪

▪

▪
▪

جے تُسی بمار محسوس کر رہے او یا  COVID-19دیاں پیچیدگیاں دے ودھ خطرے وچ او تے گھر
رہوو۔ جے بماری دی حالت وچ تُسی باہر جاندے او ،تے تُسی دوجیاں نوں بماری دے خطرے وچ پا دیندے
او۔ جے تہاڈی صحت دی حالت خراب اے یا تُسی  65وریاں توں ودھ او ،تے اپنے آپ نوں محفوظ رکھن لئی
گھر رہن بارے سوچو۔
ہر ویلے اک منہ ڈھکن آلی شے پاؤ۔ یاد رکھو کہ تُسی  COVID-19پھیال سکدے او بھاویں تہانوں
عالمتاں نہ وی ہوون۔ منہ ڈھکن آلی شے نوں پاونا تہاڈے آلے دوالے دے لوکاں نوں محفوظ رکھدا اے۔
نیویارک دی ریاست تقاضا کردی اے کہ ریٹیل سٹور وچ داخلے دے دوران  2وریاں توں ودھ عمر
دے لوکیں اتے جیہڑا وی اینوں طبی طور تے برداشت کر سکدا اے ماسک الزمی پاوے۔
اپنا فاصلہ بنا کے رکھو! جیناں ہو سکے دوجے لوکاں اتے سٹور دے عملے کولوں گھٹ توں گھٹ  6فٹ
دا فاصلہ بنا کے رکھو۔ جاون توں پہالں آن الئن سٹور توں شیواں ویکھ کے ،اتے جیدوں ممکن ہووے پک اپ
کرن لئی شیواں آرڈر کرکے سٹور دے وچ اپنے وقت نوں گھٹاؤ۔
ہتھاں دی صحت مندانہ صفائی تے عمل کرو۔ سٹور وچ داخل ہوندیاں ،پراڈکٹس نوں چھون توں بعد
اتے سٹور چھڈن دے بعد ہینڈ سینیٹائزر ورتو۔ بس اونہاں پراڈکٹس نوں چھوو جیناں نوں تُسی خریدنا
چاہندے او ،اتے جیدوں ممکن ہو سکے چھوے بنا ادائیگی دے طریقیاں نوں ورتو۔

اپنے گاہکاں لئی خطرے نوں گھٹاون لئی ،ریٹیل سٹورز وی کجھ تبدیلیاں لیان گے۔ ایناں وچ شامل
نیں:
▪ عملے دی  COVID-19دیاں عالمتاں لئی معائنہ کاری کرنا اتے بمار ہون دی صورت وچ واپس گھر بھیج
دینا۔
▪ جسمانی فاصلہ بندی نوں فروغ دین لئی لوکاں نوں  6فٹ دور رکھن لئی نشان ورتنا اتے اک ویلے وچ
سٹور وچ خریداراں دی تعداد نوں محدود کرنا۔
▪ گاہکاں دیاں تھاواں ،بشمول فٹنگ رومز وچ سارے سٹور وچ ہینڈ سینیٹائزر رکھ کے ہتھاں دی صحت
مندانہ صفائی نوں فروغ دینا۔
▪ پک کرنا کہ عملہ اتے گاہک دویں منہ ڈھکن آلی شے پاون۔
▪ بار بار چھوے جاون آلیاں تھاواں ،جیداں کہ ادائیگی دیاں ڈیوائسز ،پک اپ دے مقامات ،ریسٹ رومز اتے
کامن رومز دی صفائی نوں ودھانا۔
 COVID-19بارے ہور جانکاری لئی ،بشمول تناؤ دے خالف کیداں حفاظت کرنی اے،
 nyc.gov/health/coronavirusمالحظہ کرو۔
اپنے نیڑے ٹیسٹ کروان دی سائٹ لبھن لئی  nyc.gov/covidtestمالحظہ کرو یا  311تے کال کرو۔
 NYCمحکمہ صحت بدلدی حالت دے پیش نظر تجویزاں بدل سکدا اے۔
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