
03.10.21  1 
Urdu 

 
COVID-19 : رہائشی عمارتوں کے حوالے سے عمومی سواالت 

 
کے بارے میں عمومی سواالت کے جوابات   COVIDیہ دستاویز رہائشی عمارت کے مالکان اور مینیجرز کے لیے  

  nyc.gov/health/coronavirusکے بارے میں تازه ترین معلومات کے لیے،   COVID-19فراہم کرتی ہے۔
 مالحظہ کریں۔

 
کی ویکسینیں  COVID-19 ویکسین لگوانے کے اہل ہو گئے ہیں۔ COVID-19نیویارک کے کئی مزید باشندے 

کی بیماری، ہسپتال داخل ہونے سے اور زندگی بچانے   COVID-19ویکسین لگوانا اپنے آپ کو  محفوظ اور موئثر ہیں۔
 ویکسین کے بارے میں مزید معلومات کے لیے COVID-19 کا سب سے اہم طریقہ ہے۔

 nyc.gov/covidvaccineتمام اہل گروپوں کی فہرست کے لیے  مالحظہ کریں۔
nyc.gov/covidvaccinedistribution اگر آپ اہل ہیں تو ویکسین لگوانے کی سائٹ تالش کر   مالحظہ کریں۔

اگر آپ کو سڻی کے زیر انتظام چلنے   مالحظہ کریں۔  vaccinefinder.nyc.govاپوائنڻمنٹ لینے کے لیےکے 
 پر کال کریں۔ 4692-829-877والی کسی ویکسینیشن سائٹ پر اپوائنڻمنٹ لینے کے لیے مدد درکار ہو تو 

 
کی منتقلی  COVID-19کی ویکسین لگ چکی ہو، تب بھی  COVID-19ہائشیوں کو چاہے آپ، آپ کے مالزمین یا ر

  کو روکنے کے لیے ان چار اقدامات پر عمل کرنا یاد رکھیں:
اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی صحت کی نگرانی کریں اور گھر میں ہی رہیں اور  اگر بیمار ہیں تو گھر پر رہیں: •

) حاصل کرنے اور دیگر ضروریات کے لیے ہی  کا ڻیسٹ COVID-19صرف ضروری طبی نگہداشت (بشمول 
  ۔گھر سے باہر نکلیں

  فٹ کے فاصلے پر رہیں۔ 6لوگوں سے کم از کم  جسمانی فاصلہ رکھیں: •
آپ عالمات کے بغیر بھی   اپنے آپ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں۔ چہرے پر نقاب پہنیں: •

متعدی ہوسکتے ہیں اور اس وقت بیماری پھیال سکتے ہیں جب آپ کھانستے، چھینکتے، بات کرتے یا سانس  
 کے پھیالؤ کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ COVID-19چہرے کے نقاب  لیتے ہیں۔

اپنے ہاتھوں کو اکثر صابن اور پانی سے   اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اور صفائی کے اصولوں پر عمل کریں: •
بار چھونے والی  دھوئیں یا اگر صابن اور پانی دستاب نہ ہوں تو الکحل پر مبنی ہینڈ سینیڻائزر استعمال کریں؛ بار

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

 
 کے کیس  COVID-19رہائشیوں اور عملے میں 

کے ممکنہ کیسوں سے کس طرح نبرد آزما ہوا  COVID-19صحت کی اسکریننگ اور عمارت کے عملے میں 
Cases in the Workplace: What Employers -COVID 19جائے، اس بارے میں معلومات کے لیے "

wNeed to Kno 19" (کام کی جگہ پر-COVID   کے کیسوں سے نبرد آزما ہونا: آجروں کے لیے ضروری
 معلومات) مالحظہ کریں۔

 
  ہے یا وه اس کی زد میں آئے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ COVID-19اگر عمارت کے عملے کو 

کی عالمات ہیں یا ان کا ڻیسٹ مثبت آیا ہے، حال ہی میں وه  COVID-19عملے کو یاد دہانی کروائیں کہ اگر ان کو 
19-COVID  سے متاثره کسی شخص سے قریبی رابطے میں رہے تھے، یا اگر ان پرNYS   کے سفر سے متعلق

یہ یقینی بنانے کے لیے کہ عملہ ضرورت کے مطابق گھر پر ہی  ی رہیں۔کاطالق ہوتا ہے تو وه گھر پر ہ قرنطینہ
متبادل عملہ   رہے، رخصت بمعہ اجرت پیش کریں اور ان کے لیے چھڻیوں کی پالیسی کو صورتحال کے مطابق ڈھالیں۔

تالش کرنے یا رہائشی رضاکاروں سے کاموں میں مدد کے لیے درخواست کرنے کے بارے میں سوچیں، جیسے کہ 
عارضی کارکنوں کو جسمانی فاصلہ رکھنے، چہرے پر  پیکیج کی ترسیل، اور معمول کی صفائی اور جراثیم کشی۔

  سے متعلق دیگر حفاظتی اقدامات کے بارے میں ہدایات فراہم کرنا یقینی بنائیں۔ COVID-19نقاب پہننے اور 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory


2 
 

ہے تو کیا اسے صحت عامہ کے افسران  COVID-19اگر عمارت کی انتظامیہ کے علم میں آئے کہ کسی رہائشی کو 
  کو اس بارے میں مطلع کرنا چاہیے؟

ہے تو اس بارے میں صحت عامہ کے افسران کو   COVID-19نہیں۔ اگر آپ کے علم میں آئے کہ کسی رہائشی کو 
  مطلع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

 
کا ڻیسٹ   COVID-19کیا سڻی عمارت کے مالکان یا رہائشیوں کو مطلع کرے گا اگر کوئی رہائشی بیمار ہے یا اس کا 

  مثبت آیا ہے؟
کا ڻیسٹ مثبت آئے تو سڻی عمارت کے مالکان یا دیگر   COVID-19نہیں۔ اگر کوئی رہائشی بیمار ہو یا اس کا 

ان تمام لوگوں کو انڻرویو کرنے کی کوشش کرے    NYC Test & Trace Corpsرہائشیوں کو مطلع نہیں کرے گا۔
کی مثبت تشخیص ہوئی ہے تاکہ ممکنہ طور پر زد میں آنے والے قریبی رابطوں کی نشاندہی  COVID-19گا جن کی 

کیا عمارت کے عملے یا رہائشیوں کی ممکنہ قریبی رابطوں کے طور پر نشاندہی ہوتی ہے تو ان کے  کی جا سکے۔
 کی جانب سے رابطہ کیا جائے گا۔  NYC Test & Trace Corpsساتھ 

 
  جسمانی فاصلہ اور چہرے کے نقاب

  کیا عمارت کے عملے کو کام پر جسمانی فاصلہ قائم رکھنے پر عمل کرنا ہو گا؟
فٹ کا جسمانی فاصلہ   6ہاں، جب بھی ممکن ہو عمارت کے عملے کو الزمی طور پر دوسروں سے کم از کم  جی 

رش والی صورتحال سے بچنے کے لئے، ایلیویڻرز (لفٹ) اور دیگر مشترکہ جگہوں  رکھنے پر عمل کرنا چاہیے۔
 داد کو محدود کر دینا چاہیے۔(جیسے کہ النڈری روم) میں ایک ہی وقت میں لوگوں کے اکڻھے موجود ہونے کی تع

لوگوں کو صرف ان کی اپنی پارڻی کے ساتھ لفٹ میں جانے، سیڑھیاں استعمال کرنے یا اگلی لفٹ کے لیے انتظار  
  کرنے کے لیے تجویز دینی چاہیے۔

 
  کیا عمارت کے عملے کو کام پر چہرے پر نقاب پہننے کی ضرورت ہے؟

فٹ کا فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکتا تو انہیں چہرے   6دوسروں کے درمیان کم سے کم اگر عمارت کا عملہ اپنے اور 
فٹ سے قریب آ   6عملے کے ممبران کے پاس چہرے کا نقاب موجود ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی  پر نقاب پہننا چاہیے۔

ے پر نقاب پہننا درکار کر  فٹ کا فاصلہ قائم رکھنا ممکن ہو تب بھی آپ عملہ سے چہر  6 جائے تو وه اسے پہن سکیں۔
  سکتے ہیں۔

 
 چہرے کا نقاب منتخب کرتے وقت یہ باتیں مِدۤ نظر رکھیں۔ 

  چہرے پر نقاب پہنیں جو پھسلے بغیر آپ کی ناک اور منہ کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھے۔ •
یر فلڻر  سانس کے ساتھ ہوا باہر نکالنے والے والو واال چہرے کا نقاب مت استعمال کریں کیونکہ اس سے غ •

 شده ہوا باہر جاتی ہے۔ 
غیر فلڻر شده ہوا کو باہر نکلنے سے زیاده بہتر طریقہ سے روکنے کے لیے باریک بُنائی والے میڻیریل کی دو  •

 یا تین تہوں واال چہرے کا نقاب استعمال کریں۔
میں اضافہ   چہرے کے دو نقاب پہننا (ڈسپوزیبل ماسک کے اوپر کپڑے کا بنا چہرے کا نقاب) کپڑے کی تہوں •

 How to"  کر کے اضافی حفاظت فراہم کر سکتا ہے اور ساتھ میں بہتر فِٹ ہونے کا باعث ہو جاتا ہے۔
Wear Two Face Coverings (چہرے کے دو نقاب پہننے کا طریقہ) کے متعلق "NYC   محکمہ صحت

ماسک استعمال کرنے پر بھی   KN95کارکن ایک بہتر درجہ کا ماسک جیسے  کی رہنمائی مالحظہ کریں۔
 غور کر سکتے ہیں۔ 

  
چہرے کے نقابوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، بشمول چہرے کے مناسب نقاب کون سے ہوتے ہیں، 

nyc.gov/health/coronavirus  مالحظہ کریں اور"Face Coverings FAQ چہرے کے نقابوں کے) "
  بارے میں عمومی سواالت) تالش کریں۔

 
  کیا عمارت کے رہائشیوں اور زائرین کے لیے چہرے پر نقان پہننا ضروری ہے؟

عمارت کے رہائشیوں اور زائرین سے درکار کیا جانا چاہیے یا ان کو بھرپور انداز سے تاکید کرنی چاہیے کہ وه اس  
وقت چہرے پر نقاب پہن کر رکھیں جب وه اپنے اپارڻمنٹ سے باہر موجود ہوں، جیسے کہ برآمده، البی، النڈری روم، 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
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
http://nyc.gov/health/coronavirus
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فٹ کا فاصلہ قائم نہیں   6ے باہر چہرے پر نقاب پہننا چاہیے اگر ہر کسی کو اپارڻمنٹ ک ایلیویڻرز (لفٹ) اور سیڑھیاں۔
ره پاتا (سوائے دو سال سے کم عمر کے بچوں اور ان لوگوں کے جو چہرے پر نقاب کو طبی طور پر برداشت نہیں کر 

  سکتے ہیں)۔
 

  کیا عمارت کی انتظامیہ کو عمارت کے عملے کے لیے چہرے کے نقاب فراہم کرنے چاہیے؟
عمارت کی انتظامیہ کو عمارت کے عملے کو کسی الگت کے بغیر چہرے کے نقاب فراہم کرنے چاہیے اور   اں۔جی ہ

انتظامیہ عملے کو اپنے چہرے کے نقاب النے اور پہننے کی اجازت  مناسب فراہمی کو برقرار رکھنا یقینی بنانا چاہیے۔
  رے اترتے ہیں۔دے سکتی ہے اگر ان کے چہرے کے نقاب کم از کم معیارات پر پو

 
  6اگر عمارت کے عملے نے چہروں پر نقاب پہن رکھے ہیں تو کیا ان کو اپنے اور دوسروں کے درمیان کم سے کم 

  فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا ہو گا؟
عمارت کے عملے کو جب بھی ممکن  چہرے پر نقاب کا استعمال جسمانی فاصلہ قائم کرنے کا متبادل نہیں ہے۔ جی ہاں۔
  فٹ کے فاصلے پر ہی رہنا چاہیے۔ 6روں سے کم از کم ہو دوس

 
  ہاتھوں کی حفظان صحت اور صفائی کے پروڻوکول

عمارتوں کے مالکان، مینیجرز اور دیکھ بھال کا عملہ، ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت کو فروغ دینے کے لیے  
  کیا کر سکتے ہیں؟

دھونے والے سنک میں ہر وقت تازه پانی، صابن اور کاغذ کے تولیے یقینی بنائیں کہ مشترکہ جگہوں میں ہاتھ  •
  موجود ہوں۔

عمارت کے رہائشیوں میں ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت کے فروغ کے لیے، مشترکہ جگہوں (مثال  •
  60کے طور پر البی، باتھ روم، النڈری روم، داخلی اور خارجی راستے، اور لفٹ) اور عملے کو کم ازکم %

  والےہینڈ سینیڻائزرز فراہم کریں۔ الکحل
 باتھ رومز اور دیگر مشترکہ جگہوں پر ہاتھ دھونے کے بارے میں پوسڻر لگائیں۔ •

nyc.gov/health/coronavirus  " مالحظہ کریں اور متعدد زبانوں میں دستیابWash Your Hands 
Poster for Adults " (بالغوں کے لیے ہاتھ دھونے کے بارے میں پوسڻر) دیکھنے کے لیے "Posters 

and Flyersئیرز) تالش کریں۔" (پوسڻرز اور فال  
 

عمارت کے عملے کو مشترکہ جگہوں، جیسے البی، مشترکہ باتھ روم یا النڈری رومز کی کتنی بار صفائی کرنی  
  چاہیے؟
عمارت کی دیکھ بھال کے عملے کو باقاعدگی سے کم از کم روزانہ ایک بار صفائی اور جراثیم کشی کرنی  •

 چاہیے۔ 
o  زیاده چھوئی جانے والی سطحوں (جیسے کہ دروازے کے ہینڈل، مشترکہ اشیاء (جیسے اوزار) اور

سیڑھیوں کی ریلنگ، لفٹ کے بڻن، الئٹ سوئچ، استقبالیہ ڈیسکس، ہاپر دروازے، پش اینڈ پل پلیڻس، میل  
باکس اور آالت)، زیاده نقل و حمل والی یا مشترکہ جگہوں (جیسے باتھ روم، البی، لفٹ، النڈری روم اور  

 اده کثرت سے صفائی اور جراثیم کشی کی جانی چاہیے۔ میل روم) کی زی
سطحوں کی صفائی اور جراثیم کشی کے طریقہ کار اور جھاڑن اور کپڑوں جیسے صفائی کے اوزار کو  •

کے تقاضے پورے کرنے میں  NYSاور  NYCسینیڻائز کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، اور 
 Generalپر "  nyc.gov/health/coronavirusلیے،  معاونت کے لیے الگ کا نمونہ دیکھنے کے

Health Care Settings-sinfection for NonGuidance for Cleaning and Di نگہداشت) "
صحت کے عالوه دیگر ترتیبات میں صفائی اور جراثیم کشی کے حوالے سے عمومی رہنمائی) مالحظہ  

  کریں۔
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.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
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  عمارت کے عمومی آپریشنز
تحفظ کے لیے میں عمارت کے عملے اور دیگر لوگوں کے  منتقل کرسکتا ہے؟ COVID-19 کیا وینڻیلیشن کا نظام

  کیا اقدامات کر سکتا ہوں؟
 موجوده شواہد محدود ہیں اور یہ تجویز نہیں کرتے ہیں کہ ہوا کی نکاسی کے نظام میں داخل ہونے والی ہوا 

 COVID-19 تاہم، ایئر کنڈیشنگ یونڻوں، سپالئی ایئر ڈکڻس یا پنکھے (ذاتی یا کمرے کے   کو منتقل کرے گی۔
  فٹ سے آگے دھکیل سکتی ہے۔ 6وں پر آنے والی تیز ہوا بوندوں کو پنکھے) سے پاس کی جگہ

 
  اپنی جگہ کی مناسبت سے، وینڻیلیشن کو بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کریں:

 ہوا کی گردش میں اضافے کے لیے بیرونی ہوا کو اندر الئیں۔ •
o جتنا زیاده ممکن ہو کھڑکیاں اور دروازے کھول کر رکھیں۔ 

  بات کو یقینی بنائیں کہ کھلی کھڑکیوں سے گرنے کا خطره نہ ہو۔ مناسب طور پر ونڈو گارڈز اس
 نصب کریں۔

o جگہ کو ہوادار بنانے کے لیے چھت اور کھڑکیوں کے پنکھے استعمال کریں۔ 
 اگر ممکن ہو تو ان جگہوں تک ہوا کی ترسیل میں اضافہ کریں جہاں لوگ موجود ہیں۔ •

o  باتھ رومز اور باورچی خانے میں ایگزہاسٹ فینز موجود ہوں تو یقینی بنائیں کہ یہ فعال  اگر اپارڻمنڻس میں
 ۔یںہیں اور مکمل صالحیت سے کام کر رہے ہ

o ) اگر مکینکل ہیڻنگ، وینڻیلیشن، اور ائر کنڈیشنگheating ventilation and air conditioning, 
HVAC  انڈور درجہ حرارت برقرار رکھنے پر توجہ دیتے ہوئے  ) کا نظام موجود ہے تو جگہ پر آرام ده

  باہر کی ہوا کے اندر بہاؤ کو زیاده سے زیاده رکھیں۔
o ) اگر ڈیمانڈ کنڻرول وینڻیلیشنdemand-control ventilation, DCV  موجود ہے تو اسے غیر فعال (

جود لوگوں کی کر دیں، جو خود کار طریقے سے کنڻرول کرتا ہے اور درجہ حرارت، کمرے میں مو
  تعداد یا دیگر انڈور حاالت کی بنیاد پر ہوا کی فراہمی کو روک سکتا ہے۔

o  اگر کمرے میں مناسب مقدار میں تازه ہوا حاصل کرنے سے قاصر ہیں تو کمرے کے سائز کے لحاظ
نے ایسے ایئر پیوریفائر استعمال کر ایئر پیوریفائر یا ایئر کلینر استعمال کرنے کا سوچیں۔ HEPAسے 

 EPAمزید معلومات کے لئے "  سے گریز کریں جو اوزون یا دیگر کیمیائی مادے ہوا میں چھوڑتے ہیں۔
Information About Ozone Generators بارے میں " (اوزون پیدا کرنے والے عناصر کے

EPA ۔ کی جاری کرده معلومات) مالحظہ کریں 
 سسڻم موجود ہے تو وائرس کے ذرات کو روکنے کے لیے ہوا کو فلڻر کریں۔ HVACاگر عمارت میں  •

o  ہوا کی نکاسی کے مرتب شده ڈیزائن کو نمایاں طور پر کم کیے بغیر مرکزی ہوائی فلڻریشن کو زیاده سے
 فلڻرز کی سفارش کی جاتی ہے۔ 14یا  MERV 13جب ممکن ہو تو  زیاده بہتر بنائیں۔

o  مناسب فلڻر فٹ کو یقینی بنانے کے لیے فلڻر ہاؤسنگ اور ریکس کا معائنہ کریں اور فلڻر بائی پاس کو کم
  سے کم کرنے کے طریقے دیکھیں۔

کے لیے  وائرس کے زرات کو ہوا میں جمع ہونے سے روکنے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات •
) کے  Disease Control and Prevention, CDCمراکز برائے امراض پر کنڻرول اور روک تھام (

" (گھر میں وینڻیلیشن کو  Improving Ventilation in Your Homeسینڻرز پر تشریف الئیں اور "
یاد رہے کہ ہوا  " (عمارتوں میں وینڻیلیشن) مالحظہ کریں۔Ventilation in Buildingsبہتر بنانا) اور "

کا سبب بننے والے وائرس کی زد میں آنے   COVID-19کی صفائی یا فلڻریشن کرنا بذات خود لوگوں کو 
کی منتقلی کی   COVID-19اس دستاویز کے آغاز میں بیان کیے گئے  سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔

جب فلڻریشن کو ان اقدامات اور دیگر بہترین طریقوں   پر عمل کرنا جاری رکھیں۔ روک تھام کے چار اقدامات
کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ کمرے کے اندر ہوا میں وائرس کے زرات کے جمع ہونے کو روکنے کے  

  ہ بنائی جا سکتی ہے۔منصوبے کا حص
 

  وائرس پولز اور گرم ڻبوں سے پھیل سکتا ہے؟ COVID-19کیا 
پولز اور  پولز اور گرم ڻبوں کے ذریعے لوگوں میں پھیل سکتا ہے۔ COVID-19اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 

اور برومین کے ساتھ)  گرم ڻبوں کو مناسب طریقے سے چالنے، دیکھ بھال کرنے اور جراثیم کشی (جیسے کہ کلورین
 Guidanceمالحظہ کریں "  کا سبب بننے واال وائرس ہٹ جانا یا غیر فعال ہو جانا چاہیے۔ COVID-19کرنے سے 

for Pool Operators(پول چالنے والوں کے لئے رہنمائی)۔ " 

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
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  اں) مختلف طریقے سے سنبھالنی چاہیے؟کیا عمارت میں ہونے والی ڈیلیوریاں (جیسے پیکیجز یا کھانے کی ڈیلیوری

عمارت میں مقیم افراد (عملہ اور رہائشی) کو پیکجز، میل وصول کرتے اور عمارت میں داخل یا باہر نکلتے وقت  
ایسی بڑی رہائشی عمارت میں جہاں پیکیجوں کو البی میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے،   جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔

ہائشیوں کے اپارڻمنٹ کے دروازے کے باہر ڈیلیوری چھوڑ کر ان کی مدد کرنے پر غور کر سکتا  عمارت کا عملہ ر
  ہے۔

 
) میں "خصوصی ہدایات" Amazonاور  Uber Eats  ،FreshDirect کچھ ڈیلیوری کی خدمات (مثال کے طور پر،

درخواست درج کرسکتے ہیں، مثال کے  کے لیے ایک آن الئن سیکشن بھی موجود ہے جہاں لوگ مزید معلومات اور 
طور پر، کہ پیکجز ان کے دروازے تک پہنچا دیے جائیں، یا ڻیکسٹ یا کال کر کے پکیج کو دروازے پر چھوڑ دیا 

رہائشیوں کو کسی قسم کی بھی خاص   جائے تاکہ شخصی طور پر رابطہ اور سطحوں کا چھو جانا کم سے کم رہے۔
و انہیں اپنے ریسڻورنٹ آرڈرز اور دیگر ڈیلیوری کی خدمات کو دینی چاہئیں تاکہ  ہدایات کے بارے میں مطلع کریں ج

 جسمانی فاصلے کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسروں سے رابطہ کم سے کم ہو۔
 

  اگر عمارت میں آگ کا االرم بجتا ہے تو عمارت میں مقیم افراد کو کیا کرنا چاہیے؟
رہائشیوں کو عمارت کے معیاری پروڻوکول پر عمل کرنا چاہیے اور فائر اگر آگ کا االرم بجتا ہے تو عمارت کے 

آگ اور عمارت کے ضابطوں پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور  سیفڻی کے حوالے سے ہرگز سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہیے۔
یوں کو عمارت کے رہائش آگ کے وقت نکلنے والے دروازوں کو کسی چیز کے سہارے سے کھال نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 

فٹ کی دوری برقرار رکھنے کی ترغیب دیں جب وه اس طرح کے واقعے کے دوران  6ایک دوسرے سے کم سے کم 
  عمارت سے باہر نکل رہے ہوں۔

 
  اگر کسی مخصوص یونٹ (مثال کے طور پر پلمبنگ یا دیکھ بھال) میں مرمت کی ضرورت ہو تو کیا ہو گا؟

تھام کے اقدامات پر عمل کرنا چاہیے، جیسے ہاتھوں کی صحت مند   عمارت کے رہائشیوں اور کارکنوں کو روک
رہائشیوں اور کارکنوں کو بھی چہرے پر نقاب   حفظان صحت اور جب کام ہو رہا ہو تو جسمانی دوری برقرار رکھنا۔

گہ کارکنوں کو رہائشیوں سے درخواست کرنی چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو، وه اپارڻمنٹ میں جس ج پہننا چاہیے۔
بعد میں کام کرنے کی جگہوں کی صفائی اور جراثیم  مرمت کا کام ہو رہا ہے وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پر رہیں۔

  پر nyc.gov/health/coronavirus کشی کریں ( سطحوں کو صاف اور جراثیم سے پاک کرنے کے لئے
 "Health Care Settings-General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non "  نگہداشت )

صحت کی جگہوں کے عالوه دیگر مقامات پر صفائی اور جراثیم کشی کے حوالے سے عمومی رہنمائی) مالحظہ 
  کریں۔

 
رہائشی عمارت کے مالکان اور پراپرڻی مینیجر اس وقت کے دوران رہائشیوں کو صحت مند رہنے اور تنہائی کے 

  احساس کو کم کرنے میں اور کیسے مدد کر سکتے ہیں؟
اگر عمارت کے عملے کے لیے ایسا کرنا ممکن ہو تو فون یا ڻیکسٹ میسیج کے ذریعہ (ذاتی طور پر نہیں) رہائشیوں 
 کی خیریت دریافت کر لیں، خاص طور پر بزرگ افراد اور دیگر لوگ جن کو اضافی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ 

 
 وسائل 
• 19-COVID  کے بارے میں مزید معلومات کے لیےnyc.gov/health/coronavirus  اور

cdc.gov/covid19 مالحظہ کریں۔ 
ہیلتھ + ہاسپڻلز ترک وطن کی حیثیت، بیمہ کی   NYCاگر آپ کو نگہداشت صحت فراہم کننده کی ضرورت ہو تو  •

مزید   ت یا ادائیگی کرنے کی صالحیت سے قطع نظر، نیو یارک کے تمام باشندوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔حیثی 
مالحظہ   nychealthandhospitals.orgمعلومات اور نگہداشت صحت فراہم کننده تالش کرنے کے لیے 

  پر کال کریں۔ 311 یا  4692-692-844کریں، یا 
پر   311مالحظہ کریں یا  nyc.gov/covidtestingاپنے قریب ڻیسٹ کروانے کا مقام تالش کرنے کے لیے  •

 بہت سی سائڻیں ڻیسڻنگ کی مفت سہولت پیش کرتی ہیں۔ کال کریں۔
 

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

http://www.nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.cdc.gov/covid19
http://www.nychealthandhospitals.org/
http://nyc.gov/covidtest
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