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نیویارک سٹی کو دوبارہ کھولنا: تھوک فروش تجارتی کاروباروں کو کیا جاننے کی ضرورت 
 ہے

 
پہلی ( نے صحت عامہ کے ان سنگ میلوں کو پورا کر لیا ہے جو دوبارہ کھولے جانے کی NYCاب جبکہ نیویارک سٹی )

وہ تھوک فروش تجارتی کاروبار جو   دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ تھوک فروش تجارتی کاروبارکی اجازت دیتے ہیں تو فیز 
کھل رہے ہیں اور وہ تھوک فروش تجارتی کاروبار جو ایک ضروری کاروبار کے طور پر کھلے رہ کر  بالکل ابھی دوبارہ

 چلتے رہے ہیں، ان کو نئے فرمان کی پیروی کرنی چاہیے۔
 

“ :Reopening New York Cityدوبارہ کھولنے کے بارے میں اہم سواالت کے جوابات کے لیے، براہ کرم
Asked Questions“Frequently  )پڑھیں۔ تمام سواالت متعلقہ نہیں   )نیو یارک سٹی کو دوبارہ کھولنا: عمومی سواالت

محکمہ  NYCہ اس سے آپ کو نئے تقاضوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد ملے گی۔ ہوں گے، لیکن ہم امید کرتے ہیں ک
صحت عامہ کی   COVID-19پر  کاروباروں کے لیے صفحے COVID-19صحت اور ذہنی حفظان صحت کے 

 دوران آپریشنز کو دوبارہ کھولنے اور برقرار رکھنے کے لیے اضافی معلومات اور ٹولز موجود ہیں۔ایمرجنسی کے 
 

اور منتقلی کو کم   COVID-19دیکھیں۔ وقت کے ساتھ جیسے ہم  nyc.gov/health/coronavirusاپ ڈیٹس کے لیے 
سٹی اور کرنے اور نیو یارک کے باشندوں کو محفوظ رکھنے کے بہترین طریقوں کے بارے میں مزید جانیں گے تو 

 سکتے ہیں۔  اسٹیٹ کے تقاضے تبدیل ہو
 

19-COVID  :کی منتقلی کو روکنے کے لیے چار اہم اقدامات کو یاد رکھیں 
اگر آپ بیمار ہیں تو گھر میں ہی رہیں جب تک کہ آپ ضروری طبی نگہداشت  اگر بیمار ہیں تو گھر پر رہیں: •

 کا ٹیسٹ کروانا( یا دیگر ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔ COVID-19)بشمول 
 فٹ کے فاصلے پر رہیں۔ 6ں سے کم از کم دوسرو جسمانی فاصلہ: •
اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کریں۔ آپ عالمات کے بغیر بھی متعدی ہوسکتے ہیں  چہرے پر نقاب پہنیں: •

-COVIDاور اس وقت بیماری پھیال سکتے ہیں جب آپ کھانستے، چھینکتے یا بات کرتے ہیں۔ چہرے کے نقاب 
 دیتے ہیں۔ کے پھیالؤ کو کم کرنے میں مدد 19

اپنے ہاتھوں کو اکثر صابن اور پانی سے دھوئیں یا اگر صابن   ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت پر عمل کریں: •
اور پانی دستاب نہ ہوں تو الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں؛ بار بار چھونے والی سطحوں کو باقاعدگی 

چھونے سے پرہیز کریں، اور اپنی کھانسی یا چھینک کو   سے صاف کریں؛ ان دھلے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو
 پنے ہاتھوں کی بجائے اپنی آستین سے ڈھانپیں۔ ا

 
  COVID-19اگرچہ آپ مندرجہ ذیل مراحل پر عمل پیرا ہونے پر اپنے کام کی جگہ کو دوبارہ کھول سکتے ہیں، لیکن 

کے پھیالؤ کو کم کرنے اور مالزمین کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر سے ہی کام کرنا جاری 
 کی منتقلی کو کم کر سکتے ہیں۔ COVID-19میں  NYCجائے۔ ہم مل کر رکھا 

 

 قانونی طور پر اپنے کاروبار کو دوبارہ کھولنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہو گا؟  
 

 آپ کے دوبارہ کھولنے سے پہلے درکار اقدامات 

 تیار کریں اور اسے اپنے کام کی جگہ پر پوسٹ کریں۔حفاظتی منصوبہ ایک عدد  •

اسٹیٹ کا تقاضا ہے کہ آپ اس بات  پڑھیں اور تعمیل کی تصدیق کریں۔  ( کے رہنما خطوطNYSنیویارک اسٹیٹ )  •
ں سمجھتے  کی تصدیق کریں کہ آپ نے اسٹیٹ کے جاری کردہ صنعت کے رہنما خطوط کا جائزہ لیا ہے اور انہی

پر تصدیقی فارم   affirmation-forward-forms.ny.gov/s3/nyآپ  ہیں اور آپ ان پر عمل درآمد کریں گے۔
 پُر کرسکتے ہیں۔

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

https://forward.ny.gov/phase-one-industries
https://forward.ny.gov/phase-one-industries
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskindoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation

