








































گھر پر اپنا خود کا اور دو��وں کا خیال رکھنا

جسمانی فاصلہ قائم کریں۔
• م��قاتیوں کو نہ آنے دیں۔

• دو��وں سے کم از کم 6 فٹ دور رہیں۔
• اگر آپ ک�� ایس� شخص کے ساتھ بستر شیئر کرت� ہوں جو بیمار 

ہو تو جس طرف اس کا �� ہو اس طرف اپنا پیر کر کے سوئیں یا 
صوفے پر سو جائیں۔

• جو لوگ بیمار ہیں انہیں ان لوگوں سے علیحدہ رکھیں جنہیں 
سنگین بیماری کا خطرہ ہو۔

اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی اور بیمار ہو تو:

صاف صفائی رکھیں۔
• ٹشوز کو استعمال کے فوراً بعد کوڑے دان میں پھینک دیں۔

• کثرت سے ہاتھ دھوئیں، خاص طور پر جب آپ کو کھان�� یا چھینک آئے۔
• سطحوں کو بار بار صاف کریں۔

• تولی�، چادریں اور کپڑے ڈٹرجنٹ سے حتی ا��مکان زیادہ گرم سیٹنگ پر 
دھوئیں، اور پورے طور پر خشک کریں۔

• کھانے کے برتن دو��وں کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور ہر استعمال کے بعد 
انہیں دھوئيں۔

COVID-19 کے پھی��ؤ کی رفتار دھیمی کرن� سے متعلق مزید 
on.nyc.gov/coronavirus معلومات کے لی� م��حظہ کریں

ڈھکیں۔
• جب آپ دو��وں سے 6 فٹ سے کم فاصلے پر ہوں تو اپنا منہ 

اور ناک ک�� فیس کورنگ سے ڈھک کر رکھیں۔
• اپنی کھان�� یا چھینک کو ک�� ٹشو یا اپنی کہنی کے اندرونی حّصہ سے ڈھانپ لیں۔



COVID-19  کے لیے جانچ کب کرائيں
آپ کو  COVID-19  کی جانچ کرانی چاہیے، اگر:

آپ میں  COVID-19  کی علامات ہوں، عمر، دیرینہ 	 
عوارض یا پیشے سے قطع نظر

آپ کسی ایسے شخص کے قریبی رابطے میں آجاتے 	 
ہیں جس کو  COVID-19  ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، 

اس سے قطع نظر کہ آیا آپ میں علامات ہیں
آپ کسی اجتماعی رہائشی سیٹنگ میں کام کرتے 	 

ہوں )مثال کے طور پر کوئی نرسنگ ہوم، شیلٹر یا 
ایڈلٹ کیئر فیسیلٹی(، اس سے قطع نظر کہ آیا آپ 

میں علامات ہیں

 اپنے آس پاس کوئی جانچ مرکز تلاش
.nyc.gov/covidtest   کرنے کے لیے، دیکھیں



COVID-19 کے دوران تارک وطن 
کمیونڻیز کے لیے وسائل 

bit.ly /moia-covid-ur 

bit.ly/moia-covid-ur






www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

اپنی یا اپنے کسی عزیز کی مدد کرنے کے 
لیے جو کہ ڈیڻنگ، خانگی یا صنف پر مبنی 
تشدد کا سامنا کر رہا ہو معلومات اور وسائل 

حاصل کریں۔
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