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 کے دوران ماسک پہننے سے تعلق رکھنے والی رہنمائی  19کووڈ 

 کی تبدیلیوں کا خالصہ  2022ستمبر  12
 ماسکس اور ریسپریڻرز سے ملنے والے تحفظ کی مختلف سطحوں سے تعلق رکھنے والی اضافی معلومات •
 Centers for Disease Control andاس کی تجدید عوامی نقل و حمل کے بند جگہوں کے لیے  •

Prevention  )CDC (کی ماسک پہننے سے تعلق رکھنے والی تجویز، مراکز برائے امراض اور کنڻرول 
 کے مطابق کرنے کے لیے کی گئی ہے

 میں پہننے کے حوالے سے تجدید شده تجاویز سے تعلق نہ رکھنے والی اجتماعی جگہوں صحتماسکس کو  •
• CDC  کو کب بند جگہوں میں ماسکس پہننے چاہیے،  عوامکی کمیونڻی سطحوں کے مطابق،  19-کی کووڈ

 اس کے متعلق تجدید شده تجاویز

 تعارف 
جیسے خاص فلڻرنگ کے ماسک) پہنتے ہیں تو آپ خود کو اور اپنے ارد گرد  N95جب آپ ماسک یا ریسپیریڻر (یعنی 

کے پھیالؤ میں   19ماسک یا ریسپیریڻر پہننے سے کووڈ موجود افراد کو محفوظ رکھنے میں اہم کرداد ادا کرتے ہیں۔
جا سکتا ہے۔   کمی ممکن ہے، جس سے جانیں بچ سکتی ہیں اور دکانوں اور دیگر کاروباروں کو بند کرنے سے بچایا

(چند اضافی زبانیں دستیاب ہیں) ڻیکے   پورےایک ساتھ ایک سے زیاده حکمت عملیاں استعمال کرنے سے، جیسے کہ 
کی روک تھام ممکن ہے اور صحت کے نظام پر  لگوانے کے ساتھ ماسکس یا ریسپیریڻرز پہننے سے شدید بیماری  

 بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 
(کچھ اضافی   ماسک یا ریسپیریڻر آپ کو اپنے چہرے پر سب سے اچھے سے بیڻھنے واال اور اعلی ترین معیار کا 

 National Institute زبانیں دستیاب ہیں) پہننا چاہیے جو آپ کو مل جائے۔ جب انہیں درست طور پر پہنا جائے تو 
 for Occupational Safety and Health )NIOSH ،   قومی اداره برائے بیشہ ور تحفظ اور صحت) کی طرف

) سب سے زیاده تحفظ فراہم کرتے  N95(صرف انگریزی زبان میں) (جیسے کہ    سے منظور ہونے والے ریسپیریڻر
) اور سرجیکل ماسکس آتے ہیں اور آخر میں KF94اور  KN95کے بعد بین االقوامی ریسپیریڻرز (جیسے کہ  ہیں۔ اس

کا خطره ہو تو اپنے ڈاکڻر سے پوچھیں کہ کیا آپ کو   19-شدید کووڈ  کپڑے کے ماسکس کا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ کو
NIOSH یا کیا آپ   کی طرف سے منظور ہونے والے ریسپیریڻر کی فڻنگ کے لیے ڻیسٹ کروانے کی ضرورت ہے

کو ایسے دوسرے ریسپیریڻرز کے بارے میں سوچنا چاہیے جن کے لیے اس ڻیسڻنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ فڻنگ کی  
ے ماسک پہننے کے متعلق اپنی مرضی سڻیسڻنگ اور ماسک منتخب کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

Washington State Department of Labor and Industries (L&I ،محکمہ برائے کے واشنگڻن  است یر
 (کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں) پر تشریف لے جائیں۔ مزدوری اور صنعت) کی ویب سائٹ 

مختلف قسموں کے ماسکس اور ریسپیریڻرز، اور ان کی فٹ بہتر بنانے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے 
(صرف انگریزی زبان میں)    ویب پیجتیاب ہیں)۔ اس پر جائیں (کچھ اضافی زبانیں دس ماسکس اور ریسپیریڻرز کی اقسام

سے فلڻر کرتے ہیں۔ اس میں  پر بتایا گیا ہے کہ مختلف قسموں کے ماسکس اور ریسپیریڻرز ذرات کو کتنی اچھی طرح 
یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فٹ کو بہتر بنانے کے لیے ماسک میں کب ترمیم کی جاتی ہے۔  جو افراد نشونما، رویے یا  

صحت کے مسائل کی وجہ سے ماسک نہیں پہن سکتے، وه پردے والی فیس شیلڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اچھی  
میں موجود بچے بھی ان کا استعمال   12سکے تو چائلڈ کیئر، ڈے کیمپ اور کے فڻنگ واال ماسک برداشت نہ کیا جا 

تاہم یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک اچھی فڻنگ والے ماسک یا ریسپیریڻر کے مقابلے    کر سکتے ہیں۔
 Washington State Department of Health )WA DOH (12 Schools-K میں کم تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ 

  Youth Development(ابتدائی تعلیم)،  Early Learning(چائلڈ کیئر)،  Child Careاسکولز),  12(کے 
افی زبانیں دستیاب ہیں) کی ماسکس کے (کچھ اض (ڈے کیمپ) پروگرام Day Camp(نوجانوں کی نشونما)، اور 

مخصوص افراد کے لیے اس کے متعلق فیصلہ کرنے کی  کی  CDC حوالے سے رہنمائی دیکھیں۔ اس کے عالوه
تجویز کرتے ہیں کہ سانس باہر نکالنے کے   DOH۔ انیں دستیاب ہیں) بھی دیکھیں(کچھ اضافی زب ضروری معلومات

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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لیے استعمال ہونے والے والو یا وینڻس، کپڑے کی ایک تہہ رکھنے والے ماسکس، ایک تہہ رکھنے والی سر کی پڻیاں،  
 ائے۔ یا منہ کو ڈھانپنے کے لئے استعمال ہونے والے موزوں کے ساتھ ماسکس کا استعمال نہ کیا ج

(صرف انگریزی میں) کی ہدایات کے مطابق جائے   L&Iسانس باہر نکالنے والے والو رکھنے والے ریسپیریڻرز کو 
 کار میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

ماسکس کے بارے براه مہربانی ماسکس کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سواالت کی فہرست دیکھنے کے لیے 
 (صرف انگریزی میں) پر جائیں۔    کے ویب پیج HDOمیں 

 باقی پورے دستاویز میں ماسکس اور ریسپیریڻرز دونوں ہی کے لیے 'ماسک' کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ 

 اس وقت ضروری اقدام اور صحت کے موجوده احکام
اور بالغ افراد کے قید خانوں میں ماسکس   صحت کی دیکھ بھال کرنے والے مقاماتموجوده عوامی احکام کے تحت 

ہو سکتا ہے کہ صحت کے حکام بعض حاالت میں ماسکس پہننا ضروری قرار دیں، مثال کے طور پہننا ضروری ہے۔ 
 پر وبا بھیلنے کی صورت میں۔ 

 کا حکم  Department of Healthریاست واشنگڻن 
زی میں) کے  (صرف انگری  ماسکس کے حوالے سے سیکریڻری برائے صحت کی طرف سے جاری ہونے والے حکم 

 مطابق بعض مقامات میں ماسک پہننا ضروری ہے، چاہے آپ کو ڻیکے لگے ہوں یا نہیں: 
   صحت کی دیکھ بھال کرنے والے مقامات  •
(ہسپانوی زبان دستیاب ہے) درمیانی یا زیاده ہو، اس  کی کمیونڻی کی سطح 19-کووڈ CDCجس کاؤنڻی میں  •

 فراد کے قید خانےمیں واقع بالغ ا
صحت کی دیکھ بھال  (صرف انگریزی) پر موجود ہے۔  حکماس حکم کی استثنی کی تعداد بہت کم ہے؛ ان کی فہرست 

میں بند جگہوں کے اندر رہتے وقت صحت کے شعبے میں کام کرنے والوں کے ساتھ تمام مالزمین   کرنے والے مقامات
ذمہ دار ہے؛ کاروباروں پر بھی   اور مالقاتیوں کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے۔ ہر کوئی اس حکم پر عمل کرنے کا 
 مالزمین اور گاہکوں سے اس حکم کی پابندی کروانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ 

 منسوخ کیا گیا: وفاقی حکم 
سے، ایک عدالتی حکم کے نتیجے میں، عوامی نقل و حمل اور نقل و حمل کے مراکز میں ماسکس   2022اپریل  18

و نہیں ہوتا۔ تاہم سفر اور عوامی نقل و حمل کو ہر کسی کے لیے محفوظ بنانے کو ضروری قرار دینے واال حکم الگ
بھی   WA DOH(کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں)،  کی طرح CDCکے لیے ماسکس اب بھی بہت ضروری ہیں۔  

مشوره دیتے ہیں کہ عوامی نقل و حمل سے تعلق رکھنے والے تمام مقامات میں، جس میں نقل و حمل کے مراکز شامل  
عوامی نقل و  ہیں، تمام مالزمین اور دو سال سے زیاده عمر کے مسافر ماسکس پہن کر رکھیں۔  اور جاننے کے لیے 

 دیکھیں۔   ل سے تعلق رکھنے والے مقامات حم

 ریاست واشنگڻن کے گورنر کا اعالن 
Proclamation 20- 25.19گاہکوں اور مالزمین کی طرف کاروباروں کی ذمہ داریوں کے متعلق معلومات 

19 Washington Ready-COVID  (صرف انگریزی میں) اور   واشنگڻن تیار) 19کووڈ  25.19-20(اعالن
Safe Workers –08 -Proclamation 21  (صرف انگریزی میں) پر موجود  محفوظ مالزمین)  - 08-21(اعالن

 ہے۔ 

Washington State Labor and Industries (L&I) اور گورنر کا اعالن 
مندرجہ باال گورنر کے اعالن کے مطابق زیاده تر دفاتر میں عام طور پر ماسکس پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن اس 

(صرف انگریزی زبان میں)    کی روک تھام کی ضروریات اور ہدایات 19کووڈ   کی L&Iکے باوجود مالزمین کے لیے  
کتے ہیں اور مالقاتیوں کو  پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے عالوه نجی کاروبار ماسکس پہننا ضروری قرار دے س

https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
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(گورنر کے    Safe Workers –08 -Governor’s Proclamation 21کرنا چاہیے۔  مقام کے اصولوں کا احترام 
مالزمین جائے کار میں ماسک پہننے کا   (صرف انگریزی زبان میں)، کے ذریعے   محفوظ مالزمین) - 08-21اعالن 

، واشنگڻن ministrative Code 296609 (Washington Ad-62-WAC 296-62-609حق رکھتے ہیں۔ 
(صرف انگریزی زبان میں) عوامی صحت سے تعلق رکھنے والے ہنگامی حاالت میں   )609-62-296انتظامی کوڈ 

(صرف انگریزی زبان میں) کے   WAC 296-62-609مالزمین کے ماسک پہننے کے حق کو محفوظ رکھتا ہے۔ 
بھی جائے کار اپنے مالزمین کو ماسکس، ریسپیریڻرز یا خود کو محفوظ رکھنے والے دوسرے آالت  مطابق، کوئی 

پہننے سے نہیں روک سکتا، عالوه ان حاالت کے جن میں قانون جائے کار کو ایسا کرنے کی اجازت دے۔ تاہم قانون  
کی روک تھام: ضروری   19-کووڈ  کی  L&Iمیں ماسکس پر پابندی لگانے کی گنجائش بہت کم ہے۔ اور جاننے کے لیے 

  دیکھیں۔ (کچھا اضافی زبانیں دستیاب ہیں) نہ ہونے کے باوجود کام کرتے وقت ماسک پہننے کا فیصلہ کرنا

 افسرانمقامی صحت سے تعلق رکھنے والے ادارے اور 
مقامی صحت کے افسران اپنے دائره کار میں بیماریوں کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے صحت سے تعلق رکھنے والے 
احکام جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ احکام ریاستی احکام سے زیاده سخت ہو سکتے ہیں، لیکن ریاستی احکام  

(صرف انگریزی زبان میں) سے بات کریں اور اس عالقے  مقامی طبی دائره کارسے کم سخت نہیں ہو سکتے۔ اپنے
 کے تمام صحت کے احکام پر عمل کریں۔

 تجاویز 
 ل ہیں۔  مندرجہ باال مخصوص ضروریات کے عالوه عوامی صحت سے تعلق رکھنے والی تجاویز درج ذی

 عوامی نقل و حمل سے تعلق رکھنے والے مقامات  
WA DOH  کچھ اضافی    عوامی نقل و حمل سے تعلق رکھنے والے مقامات کی بند جگہوں میںمشوره دیتے ہیں کہ)

زبانیں دستیاب ہیں) مالزمین یا دو سال یا اس سے زیاده عمر کے مسافر کو اچھی فڻنگ رکھنے واال ماسک یا  
ریسپیریڻر پہننا چاہیے۔ اس میں نقل و حمل کے ذرائع (جیسے کہ ہوائی جہاز، بس، ترین، فیری، سب وے، ڻیکسی،  

اکز (جیسے کہ ہوائی اڈے، بس یا فیری کے اڈے، ڻرین یا سب وے رائیڈ شیئر، اور غیرہنگامی طبی نقل و حمل) اور مر
کے اسڻیشن، اور سمندری اڈے) شامل ہیں۔ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں سے کئی افراد گزرتے ہیں، اور یہاں بھیڑ بھی ہو  

ین اور  سکتی ہے اور ہواداری کا نظام بھی ناکافی ہو سکتا ہے (مثال کے طور پر ہوائی اڈے کے جیٹ وے)۔ مسافر
مالزمین ہر کسی کے لیے سفر اور نقل و حمل کو زیاده محفوظ بنانے کے لیے اچھی فڻنگ رکھنے واال ماسک یا  

عوامی نقل و حمل  ریسپیریڻر پہن کر خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ براه مہربانی تفصیالت کے لیے 
یاد   (کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں) دیکھیں۔ تاہم یہ  کی ہدایات CDCسے تعلق رکھنے والے مقامات کے حوالے سے 

رکھیں کہ ماضی میں جو ضروریات تھیں، وه اب صرف تجاویز ہیں۔ اسکول کی بسوں پر ماسک پہننے سے تعلق 
  Early Learning(چائیلڈ کیئر)،   eChild Carاسکولز)،  12(کے  Schools-K 12رکھنے والی ہدایات کے لیے  

(ڈے کیمپ) کے پروگراموں   Day Camp(نوجوانوں کی نشونما) اور  Youth Development(ابتدائی تعلیم)،  
)wa.gov (کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں)   کے پھیالؤ کو کم کرنے کے لیے ضروریات اور ہدایات 19) میں کووڈ

النے والے تمام افراد کو ترغیب دیتے ہیں کہ ماسک پہننے والے تمام افراد عوامی نقل و حمل چ WA DOHدیکھیں۔ 
 کا ساتھ دیں۔   

 صحت کی دیکھ بھال کرنے والے مقامات میں ماسک پہننا
(صرف انگریزی زبان میں) کے مطابق، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے   صحت کے سیکریڻری کے ماسک کے حکم

صحت کی دیکھ بھال کرنے  مقامات میں ماسکس پہننا ضروری ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے تمام مقامات 
عارضی  کی جراثیم زدگی کی روک تھام اور قابو پانے سے تعلق رکھنے والی  CoV-SARS- 2والے مقامات میں 

(صرف انگریزی زبان میں) سے ذاتی تحفظاتی آالت اور ذرائع پر قابو پانے   )DOH 420 )wa.gov-391تجاویز 
 کے متعلق ہدایات حاصل کر سکتے ہیں۔

  

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
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 صحت کے عالوه اجتماعی مقامات کے لیے ماسکنگ کی تجاویز
(ہسپانوی زبان دستیاب ہے) درمیانی یا زیاده ہو  کی کمیونڻی کی سطح 19کی کووڈ  CDCاگر مندرجہ ذیل مقامات پر 

 تو دو سال سے زیاده عمر کے افراد کے لیے بند جگہوں کے اندر ماسک پہننے کا مشوره دیا جاتا ہے:  

 (صرف انگریزی زبان میں) بےگھر افراد کو سہولت فراہم کرنے والے مقامات •
کے لیے استعمال ہونے  (صرف انگریزی)، (جیسے کہ سمندری خوراک کی نقل و حمل ت تجارتی بحری مقاما •

والے تجارتی بحری جہاز، سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہاز، مسافر بحری  
 جہاز) 

جہاں کام کی نوعیت کی وجہ سے جسمانی فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو مثالً    تمالزمت کے پرہجوم مقاما •
کی سہولیات، اور جائے کار کی طرف سے گوداموں، کارخانوں، کھانا پیک کرنے اور گوشت پروسیسنگ 

 فراہم کرده نقل و حمل میں۔  
ایک دوسرے سے رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود ایک ساتھ رہنے والے افراد کے گھروں کے وه کمرے جو  •

ہر کوئی استعمال کرتا ہو (سونے کے کمروں کے عالوه)۔ اس میں مالزمت کی شرط پر جیل سے رہا ہونے 
یے بنائی گئی جگہیں، عارضی رہائش، نابالغ افراد کو معاشرے میں دوباره داخل ہونے میں والے افراد کے ل

، اور مالزمین کے لیے ان کے لیے خصوصی قید چانےمدد کرنے کے لیے قائم کی جانے والی سہولیات یا 
 عارضی رہائش شامل ہیں۔ 

بالغ افراد کے قید خانوں، نابالغ افراد کو معاشرے میں دوباره ضم کرنے  ایسے مقامات کی عمارتوں میں، جہاں  •
 (مثالً عدالتی کمرے) کی سہولیات یا نابالغ افراد کے خصوصی قیدخانوں میں قید افراد موجود ہوں 

o  نوٹ کریں کہ اگرCDC  درمیانی یا زیاده ہو تو سیکریڻری   کی کیمیونڻی کی سطح 19-کی کووڈ
کے  برائے صحت کے حکم کے تحت پانچ سال اور اس سے زیاده عمر کے افراد کے لیے بالغ افراد 

 ہے۔ ضروریقیدخانوں میں ماسک پہننا 
o  (چند اضافی زبانیں دستیاب ہیں) میں اضافی خطره ظاہر ہو تو   سہولیات کی سطح کے عناصراگر

 اصالحاتی سہولیات کو بھی ماسک پہننے کے بارے میں سوچنے کا مشوره دیا جاتا ہے۔ 
مندرجہ باال مقامات میں رہنے یا کام کرنے والے افراد جب ان مقامات سے باہر نکلیں (مثال کے طور پر جب وه 

 کمیونڻی میں باہر جائیں) تو انہیں انہی تجاویز پر عمل کرنا چاہیے جو عوام الناس کے لیے موجود ہیں۔ 
تنظیمیں)، وه بھی اپنی عمارتوں میں ماسک  ایسے ادارے جن کا تعلق صحت کے شعبے سے نہ ہو (جیسے کاروبار اور

پہننا ضروری قرار دے سکتے ہیں۔ ان اداروں کو اپنی عمارتوں میں ماسک پہننے ضروری قرار دینے کے بارے میں  
 فیصلہ کرتے وقت مندرجہ ذیل میں سے تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے: 

 اس مقام پر موجود افراد کو کتنا خطره ہو سکتا ہے •
o (کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں) ڻیکے نہیں لگوائے، ان کا کووڈ  تمامکے  19-د نے کووڈ جن افرا-

 کا شکار ہونے اور سنگین حد تک بیمار ہونے کا امکان زیاده ہے۔  19
o کا شکار ہونے کا   19-(کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں) کے شکار افراد کووڈ  مخصوص بیماریوں

 زیاده خطره رکھتے ہیں۔  
ہوا کے ذریعے پھیلنے اختیارات کے لیے،  معلومات اور ہوا داری کے -مقام میں ہواداری کے نظام کا معیار   •

عمارتوں  (صرف انگریزی زبان میں) اور  والی بیماریوں کا پھیالؤ کم کرنے کے لیے ہوا داری اور ہوا کا معیار
  ایجنسی برائے ماحولیاتی تحفظ) ،Environmental Protection Agency )EPAمیں صاف ہوا کا چیلنج، 

(صرف انگریزی زبان میں) دیکھیں۔ اس میں ان سہولیات کے متعلق معلومات شامل ہیں جہاں گرم کرنے کے 
انتظامات، ہواداری کے انتظامات اور ایئر کنڈیشننگ کے نظام موجود ہیں، اور ساتھ ہی ان سہولیات کے لیے 

 بھی معلومات شامل ہیں جہاں یہ نظام موجود نہیں ہیں۔
 حد تک جسمانی فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہیں اس جگہ پر لوگ کس •
 کی وبا کا مشتبہ طور پر یا تصدیق شده طور پر پھیلنا  19-اس مقام پر کووڈ  •

o   اگر کسی ایسے مقام پر وبا پھیلے جہاں ایک دوسرے سے رشتہ نہ رکھنے والے افراد ایک ساتھ ره
اندر ماسک استعمال  رہے ہوں اور جس کا تعلق صحت کی دیکھ بھال سے نہ ہو تو عمارت کے  

 کرنے کی پرزور تجویز دی جاتی ہے۔

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
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تجویز   DOHاور  CDCفی زبانیں دستیاب ہیں) زیاده ہو تو (کچھ اضا کی کمیونڻی کی سطح 19کی کووڈ  CDCجب 
کرتے ہیں کہ ہر کوئی عمارت کے اندر بھی ماسک پہن کر رکھے، چاہے انہوں نے ڻیکے لگوائے ہوں یا نہیں۔ اگر  

کوئی شخص ماسک پہننے کا فیصلہ کرے تو اداروں کو ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ انفرادی طور پر  
 سے تعلق رکھنے والی تجاویز اور خطرے کی بنیاد پر غور طلب باتوں کے لیے نیچے دیکھیں۔ ماسک پہننے

 انفرادی طور پر ماسک پہننے سے تعلق رکھنے والی تجاویز 
کے شکار کسی شخص سے   19-جو افراد عالمات کے شکار ہیں، جن کے ڻیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہو، یا جن کا کووڈ 

(کچھ اضافی زبانیں   کے ڻیسٹ کا نتیجہ مثبت ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے 19-کووڈ  رابطہ ہوا ہو، انہیں
کے   19-اگر آپ کا کووڈ (کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں)، اور  کی عالمات کے متعلق فیصلے 19-کووڈ  دستیاب ہیں)، 

(کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں) کے   شکار کسی شخص سے ممکنہ طور پر رابطہ ہوا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے
کے مطابق  اس وقت ضروری اقدام اور صحت کے احکام اگر مطابق اعلی معیار کا ماسک یا ریسپیریڻر پہننا چاہیے۔

 کسی جگہ پر ماسک پہننا ضروری ہو تو وہاں موجود افراد کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے۔
درجہ ذیل  آپ تمام حاالت میں ماسک پہننے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ماسک پہننے یا نہ پہننے کا فیصلہ کرتے وقت من

 باتوں پر غور کریں: 

کے  19-کووڈ  تمامکیا آپ اور آپ کے ارد گرد موجود دوسرے افراد نے ڻیکے لگوائے ہیں۔ جن افراد نے  •
شکار ہونے اور شدید بیمار ہونے کا امکان زیاده   کا 19-ڻیکے اور اضافی ڻیکے نہیں لگوائے، ان کا کووڈ 

 ہے۔  
 19-(بعض اضافی زبانیں دستیاب ہیں) اور آپ کے ارد گرد موجود شدید کووڈ   کن بیماریوں کے شکار ہیںآپ  •

 19-کا اضافی خطره رکھنے والے افراد کن بیماریوں کے شکار ہیں۔  چند بیماریوں کے شکار افراد کا کووڈ 
 کا شکار اور شدید بیمار ہونے کا خطره زیاده ہوتا ہے۔   

مثال کے طور پر، کیا وه پرہجوم ہے، کیا وہاں ہوا داری کا  آپ جس مقام پر موجود ہیں، وہاں کے حاالت ( •
 نظام صحیح نہیں ہے، کیا وه کسی عمارت کے اندر واقع ہے) 

• CDC  (کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں)  کی کمیونڻی کی سطح 19کی کووڈ 
o  ہو تو زیاده جب کمیونڻی میں بیماری کی سطحCDC  اورWA DOH   عمارتوں کے اندر بھی

 ماسکس پہننے کا مشوره دیتے ہیں، چاہے آپ نے ڻیکے لگوائے ہوں یا نہیں۔ 
o  ہو تو  زیادهیا   درمیانیجب کمیونڻی میں بیماری کی سطحCDC  اورWA DOH  ہیں  مشوره دیتے

ں  (کچھ اضافی زبانی بیمار ہونے کا بہت زیاده خطره رکھنے والے افراد کی وجہ سے  19کہ کووڈ 
دستیاب ہیں) کسی عوامی جگہ پر عمارتوں کے اندر رہتے وقت اعلی معیار کا ماسک یا ریسپیریڻر  
پہنیں۔ جو افراد شدید بیمار ہونے کا خطره رکھنے والے کسی شخص کے ساتھ ایک گھر میں رہتے  

ہیں یا جو ایسے شخص سے سماجی روابط قائم رکھے ہوئے ہیں، انہیں اس وقت اعلی معیار کا  
 ک پہننے کے بارے میں سوچنا چاہیے، جب وه ان کے ساتھ کسی عمارت کے اندر ہوں۔ ماس

 کے بارے میں اور معلومات اور وسائل 19کووڈ 
(صرف   کے اعالنات   Insleeگورنر (صرف انگریزی زبان میں)،  کی موجوده صورتحال 19واشنگڻن میں کووڈ 

 ، اب ہیں) (کچھ اضافی زبانیں دستی   کس طرح پھیالتا ہے   ، (کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں)    عالمات انگریزی زبان میں)،  
(ہسپانوی   ڻیکے کہاں دستیاب ہیں(ہسپانوی زبان دستیاب ہے)، اور  لوگوں کو کیسے اور کب ڻیسڻنگ کروانی چاہیے

اکثر پوچھے جانے والے  زبان دستیاب ہے) کے بارے میں تازه ترین معلومات رکھیں۔ اور جاننے کے لیے ہمارے  
  (صرف انگریزی زبان میں) دیکھیں۔ سواالت

کا شکار ہونے کے خطرے میں اضافہ نہیں   19-صرف کسی شخص کی نسل/نژاد یا قومیت کی وجہ سے ان کے کووڈ 
فید فام نہیں  کی وجہ سے زیاده متاثر ہو رہی ہیں جو س 19-ہوتا۔ تاہم یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایسی کمیونڻیاں کووڈ 

ہیں۔ ایسا نسل پرستی، خاص طور پر نظام میں شامل نسل پرستی، کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ  
بدنامی کا خوف اس بیماری کے  افراد کو اپنے آپ کو اور اپنی کمیونڻیوں کو محفوظ رکھنے کے کم مواقع ملتے ہیں۔ 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Urdu.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
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افواہوں اور غلط معلومات کو پھیلنے سے  (صرف انگریزی زبان میں)۔ خالف جنگ میں فائده مند ثابت نہیں ہوگا 
 روکنے کے لیے دوسروں تک درست معلومات پہنچائیں۔

میں نئی کرونا وائرس کی وبا (کووڈ  2019کے  Department of Healthواشنگڻن کی ریاست کے  •
 (صرف انگریزی زبان میں) )19

 (کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں)  ) پر ردعمل19-واشنگڻن کی ریاست میں کورونا وائرس (کووڈ  •
 زی) (صرف انگری   اپنا مقامی محکمۂ صحت یا ضلع تالش کریں •
• CDC   (کچھ اضافی زبانیں دستیاب ہیں )19کورونا وائرس (کووڈ( 

 ہماری کووڈ کی معلوماتی ہاٹ الئن کو اس نمبر پر کال کریں:  کیا آپ اور سواالت پوچھا چاہتے ہیں؟ 
 ہاٹ الئن کے اوقات: ۔ 1-800-525-0127

 بجے تک 10بجے سے رات  6پیر کی صبح  •
 بجے تک    6بجے سے شام  6منگل سے اتوار صبح  •
  بجے تک   6بجے سے شام  6(صرف انگریزی زبان میں) صبح  منائی جانے والی ریاستی چھڻیاں •

۔ اپنی صحت یا ڻیسٹ اپنی زبان کا نام کہیںاور  # دبائیں زبانی ترجمے کی سہولیات کے لیے، جب کوئی جواب دے تو
 نتیجے کے بارے میں سواالت پوچھنے کے لیے، براه مہربانی کسی ڈاکڻر یا نرس سے بات کریں۔کے 

۔ وه افراد  0127-525-800-1اس دستاویز کو کسی دوسرے شکل میں حاصل کرنے کے لیے، اس نمبر پر کال کریں: 
  ) Washington Relay(   171جو بہرے ہوں یا جن کی سننے کی حس کمزور ہو، براه مہربانی اس نمبر پر کال کریں  

 ۔ civil.rights@doh.wa.govیا اس ای میل ایڈریس پر ای میل بھیجیں 

 ضمیمہ اے:  

 صحت کی دیکھ بھال کرنے والے مقامات 
(صرف انگریزی زبان میں) کے مطابق، صحت کی   سیکریڻری برائے صحت کے ماسک سے تعلق رکھنے والے حکم 

بھال کرنے والے مقامات ان سرکاری یا نجی مقامات کو کہا جاتا ہے جن کا   دیکھ بھال اور لمبے عرصے تک دیکھ
مقصد لوگوں کی صحت کی دیکھ بھال کرنا ہو۔ تاہم، اس تعریف میں کچھ مقامات شامل نہیں ہیں۔ اگر کوئی سہولت کسی  

و، جیسے کہ کسی ایسی عمارت میں واقع ہو جسے عام طور پر صرف صحت کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کیا جاتا ہ
ہسپتال میں، تو پوری سہولت کو صحت کی دیکھ بھال یا لمبے عرصے تک دیکھ بھال کرنے واال مقام سمجھا جائے گا۔ 

منہ ڈھانکنے سے تعلق رکھنے والے حکم میں شامل استثنی جات کو چھوڑ کر، پوری سہولت میں منہ ڈھانک کر  
عمارت میں واقع ہو جسے عام طور پر کسی دوسرے مقصد   رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئی سہولت کسی ایسی

کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، جیسے کہ کسی کریانے کی دکان میں واقع دوا کی دکان یا کسی اسکول کی عمارت میں  
کسی نرس کا کلینک، تو صرف انہی حصوں کو صحت کی دیکھ بھال یا لمبے عرصے تک صحت کی دیکھ بھال کا  

ے گا جہاں صحت سے تعلق رکھنے والی سہولت موجود ہوگی۔ اس میں عمارت کے دوسرے حصے مقام سمجھا جائ 
شامل نہیں ہوں گے۔ منہ ڈھانکنے سے تعلق رکھنے والے حکم میں شامل استثنی جات کو چھوڑ کر، ان جگہوں پر  

چے ذکر نہ کیا  چہرے کو ڈھانک کر رکھنا ضروری ہے جہاں صحت سے تعلق رکھنے والی سہولت موجود ہے۔ اگر نی
صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ورانہ اسناد کی  گیا ہو تو، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے افراد میں 

(صرف انگریزی زبان میں) کے ساتھ ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہیں قانون کے مطابق کوئی بھی سند   ضروریات
صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات پیش ازت ملی ہو۔ رکھے بغیر صحت کی دیکھ بھال کی سہولت پیش کرنے کی اج

کرنے والے افراد کے ساتھ تمام مالزمین اور مالقاتیوں کے لیے اس وقت ماسک پہننا ضروری ہے جب وه کسی  
 صحت کی دیکھ بھال کی سہولت کی عمارت میں موجود ہوں۔

 ایک نامکمل فہرست مندرجہ ذیل ہے: صحت کی دیکھ بھال اور لمبے عرصے تک دیکھ بھال کرنے والے مقامات کی 
 شدید دیکھ بھال فراہم کرنے والے ادارے، جن میں ہسپتالوں اور ان کے عالوه دوسری سہولیات شامل ہیں؛  •
 لمبے عرصے تک شدید دیکھ بھال کرنے والی سہولیات؛   •
 داخل کئے جانے والے مریضوں کو دوباره کام کرنے کے قابل بنانے والی سہولیات؛  •

https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/ur/covid-19-nawl-kwrwna-wayrs-ryast-washngttn-myn-mlwmat-khdmat-awr-wsayl
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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داخل کئے جانے والے مریضوں کی رویے کی صحت سے تعلق رکھنے والی سہولیات، جن میں معائنہ اور   •
عالج کرنے والی سہولیات، گھر پر عالج کرنے والی سہولیات، محفوظ طریقے سے جسم کو منشیات سے پاک 

 کرنے والی سہولیات اور ان کے عالوه دوسری سہولیات شامل ہیں؛  
دیکھ بھال کرنے والی سہولیات، جن میں نرسنگ ہومز، زندگی گزارنے میں مدد  گھر پر لمبے عرصے تک •

کرنے والی سہولیات، بالغ افراد کے ہومز، سند رکھنے والے کمیونڻی میں رہنے کی سہولیات اور مدد کرنے 
  والے مقامات، اور اضافی سہولیات پیش کرنے والے مقامات اور ان کے عالوه دوسری سہولیات شامل ہیں؛ 

 موبائل کلینک یا صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات پیش کرنے والی دوسری گاڑیاں؛   •
داخل نہ ہونے والے مریضوں کی سہولیات، جن میں گردوں کو صاف کرنے والے مراکز، ڈاکڻروں کے  •

کلینک، اور رویے کی صحت سے تعلق رکھنے والی سہولیات (جیسے کہ ذہنی بیماریوں کے ڈاکڻروں کے 
نی بیماریوں سے تعلق رکھنے والے مشورے دینے والے افراد، اور منشیات کے استعمال کم کرنے  کلینک، ذہ

 میں مدد کرنے والے ڈاکڻر) اور ان کے عالوه دوسری سہولیات شامل ہیں؛  
 دانتوں اور دانتوں کی خصوصی مرمت کرنے والی سہولیت؛   •
 سہولیات؛  آنکھوں کا نمبر نکالنے والی اور آنکھوں کا عالج کرنے والی •
 دوا کی دکانیں (جن میں بیچنے واال حصہ شامل نہیں ہے)؛   •
مالش کے ذریعے تھراپی کرنے والے کلینک (اس میں وه مخصوص جگہیں شامل ہیں جہاں صحت سے تعلق  •

 نہ رکھنے والے مقام پر مالش کی جاتی ہو، جیسے کہ سپا اور فڻنیس/ویلنیس کے مراکز وغیره میں)؛  
 لق رکھنے والے مسائل کے کلینکس؛  ریڑھ کی ہڈی سے تع •
 دائی کی سہولیات اور بچوں کی پیدائش کے لیے بنائے گئے الگ مراکز؛   •
 علیحدگی اور/یا قرنطینہ کی سہولیات؛  •
 ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے والی سرجری کی سہولیات؛   •
 فوری دیکھ بھال کرنے والے مراکز؛   •
 بھال کے مراکز؛ اور موت کے قریب پہنچنے والے مریضوں کی دیکھ •
ایسے مقامات جہاں فیس کے بدلے گھر پر صحت کی دیکھ بھال، ذاتی دیکھ بھال، موت کے قریب پہنچنے  •

 والے افراد کی دیکھ بھال، یا کسی دوسری قسم کی دیکھ بھال کی جائے۔   
 نہیں ہیں: صحت کی دیکھ بھال اور لمبے عرصے تک دیکھ بھال کرنے والے مقامات میں مندرجہ ذیل شامل 

وه جگہینں جہاں کھیل یا کسی دوسری قسم کے مقابلے یا محفلیں ہوں (اس میں کھیل کے دوران تربیت کرنے  •
والوں کی طرف سے کھالڑیوں کی دیکھ بھال شامل ہے)۔ اس میں وه جگہیں شامل نہیں ہیں جنہیں عام طور پر  

دائی طبی امداد کے لیے قائم کی جانے والی  صحت کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، جیسے کہ ابت
 جگہیں (جنہیں صحت کی دیکھ بھال کرنے واال مقام سمجھا جاتا ہے)۔  

• Department of Children, Youth & Families )DCYF (محکمہ برائے بچے، نوجوان اور خاندان ،
 بھال نہیں کی جاتی؛  کی طرف سے الئسنس رکھنے والے فوسڻر ہومز جہاں بنیادی طور پر صحت کی دیکھ 

 تحقیق کرنے والی سہولیات جہاں لوگوں کے صحت کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی؛   •
 جانوروں کی صحت کا خیال رکھنے والی سہولیات؛  •
 جانوروں پر قابو پانے والی ایجنسیاں؛ •
 جانوروں پر ظلم روکنے کی غیر منافع بخش ادارے؛ اور  •
دکانیں بھی شامل ہیں جہاں طبی چرس سے تعلق رکھنے والے مشورے چرس بیچنے والی دکانیں، اس میں وه  •

 مل سکتے ہیں۔
اگر کسی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی سہولت کی عمارت سے باہر ماسک پہننا ضروری ہو تو آپ کو ان کے 

پر موجود معلومات  "مقام کے اصول"اصولوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جاننے کے لیے اوپر دیے ہوئے 
کی جراثیم   19-صحت کی دیکھ بھال کرنے والے مقامات میں کووڈ یلی ہدایات کے لیے دیکھیں۔ براه مہربانی زیاده تفص

(صرف    ذرائع پر قابو پانے کی ہدایات(صرف انگریزی زبان میں) کے پیج پر جائیں۔ اس میں  زدگی کو روکنا 
انگریزی زبان میں) اور چند صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات میں مالقات کرنے سے تعلق رکھنے والی ہدایات بھی  

 شامل ہیں۔

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
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 مقام کے اصول
اروں اور محکموں کو اپنے محکمے یا ادارے میں ماسک پہننے کے حوالے سے اپنے قواعد  کاروباروں، تنظیموں، اد 

ف انگریزی زبان میں) میں شامل تمام  (صر کی ضروریات L&Iخود طے کرنے کا حق حاصل ہے۔ کاروباروں کے لیے 
(صرف   سیکریڻری برائے صحت کے ماسک سے تعلق رکھنے والے حکم ضروریات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وه 

ہ عمارت سے باہر) ماسکس ضروری قرار دے  انگریزی زبان میں) سے زیاده تحفظ دینے کے لیے کچھ مقامات پر (جیسے ک
 سکتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ مقامی صحت کے افسران بھی کمیونڻی میں پھیالؤ کو کم کرنے کے لیے ماسک پہننے کے حوالے سے 
(صرف انگریزی   صحت کے سیکریڻری کے ماسک کے حوالے سے احکام یہ اصول  مزید تحفظاتی احکام جاری کریں۔

 سے زیاده تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم تحفظ نہیں فراہم کر سکتے۔ زبان میں) 

ری رکھنا ضروری ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وه اپنی  اس کے عالوه، ممکن ہے کہ چند افراد کے لیے ماسک پہننا جا
مرضی سے ماسک پہننے کا فیصلہ کریں۔ انہیں اس صورت میں بھی عوامی مقامات پر ماسک پہننے کا فیصلہ کرنے  

کا اختیار حاصل ہے، جب ریاستی یا مقامی ضوابط زیرعمل نہ ہوں۔ براه مہربانی ان کے اپنے، اپنے گھر والوں اور 
ز کے تحفظ کے لیے ماسک پہننے کے فیصلے کا احترام کریں۔ نوٹ کریں کہ اگر آپ ماسک پہننے کا  اپنی کمیونڻی 

فیصلہ کریں تو بعض صورتوں میں، جیسا کہ آپ کی شناخت کرنے کے لیے، آپ سے اسے تھوڑی دیر کے لیے 
 اتارنے کو کہا جا سکتا ہے۔ 

 

https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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