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کووڈ 19-ےک دوران ماسک یک رہنمائ
 14مارچ  2022یک تبدیلیوں کا خالصہ
•

ر
سیکریٹی ےک ماسک آرڈر (رصف انگریزی) اور گورنر ےک اعالمی (رصف انگریزی) یک تبدیلیوں ےک ساتھ
صحت ےک
ے
ے
ے
ہم آہنگ کرن ےک لی ترمیم یک گئ۔

تعارف
کھن می مدد ے
اپن ارد گرد موجود افراد کو محفوظ ر ے
پہنی ہی تو آپ خود کو اور ے
جب آپ ماسک ے
دین ہی۔ اس عالیم وبا
ےک ردعمل می ہم ے
ن سیکھا کہ چند اوقات و مقامات پر ماسک ے
پہنی ےس افراد می کووڈ 19-یک منتقیل بڑی حد تک گھٹ
ے
سکئ ہی اور معیشت کو محفوظ و سمجھدار طریق ےس کھوےل ر ے
کھن می مدد ے
ے
ے
ملئ ےہ۔ تہوں یک
سکئ ےہ ،جانی بچ
ے
ے
صورت می انسدادی حکمت عملیاں ،جیسا کہ تمام ویکسیٹ لگوانا اور ماسک پہننا شدید بیماری ےس بچاؤ می مدد دے
ے
سکئ ہی اور نگہداشت صحت ےک نظام پر دباؤ ے
ے
گھٹات ہی  -خاص کر اس وقت جب منتقیل یک رشح زیادہ
پڑن کا امکان
ہو۔
ے
 ،CDC( Centers for Disease Control and Preventionمراکز بران امراض پر قابو اور انسداد) ےک مطابق کچھ
ماسک اور آالت تنفس دیگر یک نسبت بڑی سطح پر تحفظ فراہم ے
کرن ہی اور کچھ کو برداشت کرنا یا دوشوں ےک گرد
ے
ے
طریق ےس پہنی،
انتہات اہم ےہ کہ آپ اچیھ فٹنگ واال ماسک یا آلہ تنفس درست
مسلسل پہننا مشکل ہو سکتا ےہ۔ یہ
اور یہ آپ ےک ےلی آرام دہ ہو اور اچھا تحفظ فراہم کرے۔  CDCےک ویب صفےح پر ماسکس اور آالت تنفس یک اقسام ےک
ے
سکئ ہی۔
بارے می مزید معلومات دیکیھ جا
سکی وہ پردے وایل فیس شیلڈ استعمال کر ے
جو افراد نشونما ،رون یا صحت ےک مسائل ےک باعث ماسک نہی پہن ے
سکی
ے
ہی۔ اگر اچیھ فٹنگ واال ماسک برداشت نہ کیا جا سےک تو چائلڈ ے
کیٹ ،ڈے کیمپ اور ےک 12-ماحول می موجود بچوں
سکی ہی۔ ماسک ے
سمیت تمام افراد پردے وایل فیس شیلڈز بیھ استعمال کر ے
پہنی یک معلومات ےک متعلق Department
ے
ے
ے
رہنمات ےک ےلی ےک 12-اسکول ،چائلڈ کیٹ ،ابتدات تعلیم ،یوتھ ڈیویلپمنٹ اور ڈے
 ،DOH( of Healthمحکمۂ صحت) یک
کیمپ پروگرامز (اردو) دیکھی۔ اس ےک عالوہ مزید معلومات ےک ےلی  CDCکا سیکشن افراد ےک مخصوص گروہوں ےک ےلی
لین ےک سوراخوں واےل ماسکس یا ایک تہہ واےل ر
غور طلب باتی دیکھی۔  DOHسانس ے
کٹے ےک ماسک اور منہ اور گردن
ڈھانپن واےل ر
ے
گیٹز یک تجویز نہی دیتا۔
جا ے
سکئ ہ۔ سانس ے
ن مالزمت می چند اقسام ےک ماسکس یا آالت تنفس یک ےرصورت ہو ے
لین ےک سوراخوں واےل آالت
ے
رے
واشنگی محکمۂ صحت) اور
تنفس کو  ،DOH( Washington State Department of Healthریاست
ے
ر
ے
 ،L&I( Washington State Department of Labor & Industriesریاست واشنگی محکمہ بران مزدوری و صنعت)
ے
رہنمات ےک مطابق استعمال کیا جا سکتا ےہ۔
(رصف انگریزی) یک شائع کردہ
ے
ے
ماسک ےک متعلق ر
اکٹ پوچھے جان واےل سواالت یک فہرست ےک ےلی براہ مہربات  DOHکا ماسکس ےک متعلق ویب صفحہ
(رصف انگریزی) مالحظہ کریں۔

موجودہ ضوابط اور ہیلتھ آرڈز
درج ذیل موجودہ عوایم آرڈرز کا تقاضا ےہ کہ افراد مخصوص مقامات می ماسک پہنی ،بشمول:
•
•

نگہداشت صحت ےک مقامات
ے
اصالیح اور حر ے
اسئ ادارے (بالغ افراد ےک قید خان اور جیلی)

•

عوایم ذرائع نقل و حمل (رصف انگریزی):

رے
واشنگی محکمۂ صحت کا آرڈر
ریاست
ر
رے
واشنگی
سیکریٹی ےک ماسک آرڈر) (رصف انگریزی) کا تقاضا ےہ کہ
( Secretary of Health Mask Orderصحت ےک
ےک بایس ویکسینیشن یک حیثیت ےس باالتر ہو کر اور محدود استثنات ےک ساتھ نگہداشت صحت ےک مقامات اور بالغ افراد
ےک قید خانوں اور جیلوں می ماسک پہنی۔ افراد اس آرڈر یک تعمیل ےک ےلی انفرادی طور پر ذمہ دار ہی ،تاہم کاروباروں پر
ے
ے
کرن یک ذمہ داری عائد ے
مالزمی اور گاہکوں پر اس کا نفاذ ے
بیھ ے
ے
مہربات درج ذیل
اضاف معلومات ےک ےلی براہ
ہوت ےہ۔
اپن
آرڈرز دیکھی۔

ے
وفاف آرڈر
( Centers for Disease Control and Prevention orderمراکز بر ےان امراض پر قابو اور انسداد کا آرڈر) (رصف
انگریزی) می عوایم ذرائع نقل و حمل ےک ے
تقاض درج ہی۔ اس آرڈر کا تقاضا ےہ کہ تمام عوایم ذرائع نقل و حمل اور نقل و
ے
ےے
اسیٹشٹ می مسافر ماسک پہنی ،بشمول مگر بال تحدید ہوات جہاز ،بحری جہاز ،فٹی ،ٹرینی ،سب وے،
حمل ےک
ے
ے
ے
بسی ،ٹیکسیاں اور مشٹکہ گاڑیاں۔ رصوری ےہ کہ عوایم ذرائع نقل و حمل ےک منتظمی تمام مسافروں ےس گاڑی می
ے
چڑھی ،ے
اترن اور سفر ےک دوران ماسک ے
ے
قانوت حکام ےک ویب صفےح (رصف انگریزی) پر مزید
پہنی کا تقاضا کریں۔  CDCےک
ے
معلومات دیکیھ جا سکئ ہی۔
ے
ابتدات نگہداشت اور تعلیم/چائلڈ ے
کیٹ ( )ECEپروگرامز ےک زیر انتظام بسوں
نج ےک 12-اسکول سسٹمز یا
 CDCشکاری یا ی
یا وینوں می موجود افراد ےس ماسک ے
پہنی کا تقاضا نہی کرتا۔ اسکول سسٹمز اور  ECEپروگرامز ے
اپئ صوابدید پر بسوں یا
ے
پہنی کا تقاضا کر ے
وینوں می افراد ےس ماسک ے
مہربات
سکی ہی۔ بس یک آمدورفت ےک متعلق مزید معلومات ےک ےلی براہ
ابتدات تعلیم ،یوتھ ڈیویلپمنٹ اور ڈے کیمپ پروگرامز می کووڈ 19-یک منتقیل گھٹانے
ے
ے
 DOHےک 12-اسکولوں ،چائلڈ کیٹ،
ے
ے
ےک ت ے
رہنمات (اردو) یک رہنمات دیکھی۔
قاض اور

رے
واشنگی ےک گورنر کا اعالمیہ
ریاست
ے
مالزمی ےک حامل کاروباروں یک ذمہ داریاں اور ان ےس وابستہ توقعات گورنر ےک اعالمیہ  25.19-20کووڈ 19-ےک
گاہکوں اور
رے
واشنگی (رصف انگریزی) اور اعالمیہ  – 08-21محفوظ کارکنان (رصف انگریزی) می درج ہی۔
ےلی تیار

رے
واشنگی مزدوری و صنعت اور گورنر کا اعالمیہ
ریاست
اکٹ جا ے
اگرچہ درج باال گورنر ےک اعالمی ےک مطابق ر
نج کاروبار ے
اپئ
ن مالزمتوں می ماسک پہننا درکار نہی ،پھر بیھ ی
ے
مہربات مقام ےک اصولوں کا ے
پہنی کا تقاضا کر ے
صوابدید پر ماسک ے
احٹام کریں۔ مزید براں گورنر کا محفوظ
سکی ہی۔ براہ
ے
مالزمی کو صحت ےک مخصوص خدشات درپیش ہوں یا جو شدید
کارکنان کا اعالمیہ (رصف انگریزی) ےک مطابق جن
ے
ے
ے
ے
کووڈ 19-ےک خطرے می مبتال لوگوں ےک ساتھ رہن ہوں ،انہی اب بیھ ماسک پہنی یک رصورت ہو سکئ ےہ یا وہ اس کا
ے
کمیونئ ےک تحفظ ےک ےلی ماسک پ ے
مالزمی کو ے
انتخاب کر ے
ر
فیملٹ اور ے
اپن ،ے
ے
ہنی کا حق حاصل ےہ۔ 2021
اپئ
اپئ
سکی ہی؛
می مقننہ ے
مالزمی ےک ماسک ے
ے
پہنی ےک
ن متبادل سینیٹ بل  5254پاس کیا جو کہ صحت عامہ یک ہنگایم صورتحال می
ے
ر
ے
واشنگی کا نظر ثات شدہ کوڈ)
حق کا تحفظ کرتا ےہ ،اور اب یہ تحفظ ،RCW( Revised Code of Washington
( 49.17.485رصف انگریزی) می درج ےہ۔
ے
ے
جا ے
ے
ے
ن مالزمت ےک متعلق مزید معلومات ےک لی براہ مہربات  L&Iےک کووڈ 19-ےک انسداد ےک تقاض اور رہنمات (رصف
ے
ے
ڈھانپن اور ماسک ےک تقاضوں ےک متعلق عام سواالت (رصف انگریزی)
مالزمی ےک منہ
انگریزی) اور کووڈ 19-می
دیکھی۔
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مقایم صحت عامہ ےک ادارے اور عہدیداران
کرن ےک ےلی صحت ےک آرڈر جاری ے
پان اور انسداد ے
مقایم طئ عہدیداران کو ان ےک دائرہ کار می مرض ےک پھیالؤ پر قابو ے
کرن
ی
ریاسئ سطح پر موجود آرڈرز ےس زیادہ سخت ہو ے
ے
سکی ہی لیکن کم سخت نہی۔ مقایم
کا اختیار حاصل ےہ۔ یہ آرڈر
طئ دائرہ کار (رصف انگریزی) ےس بات کریں اور اس عال ے
ق ےک تمام صحت ےک آرڈرز پر عمل کریں۔
ی

تجاویز
رہن واےل ے
اگرچہ درج باال معلومات می ےف الحال مخصوص اقسام ےک مقامات می برقرار ے
تقاض درج ہی ،درج ذیل
معلومات می عام صحت عامہ یک تجاویز دی ے
گئ ہی جنہی زیر غور الیا جا سکتا ےہ۔

غٹ نگہداشت صحت ےک مجمویع ماحول می ماسک ے
پہنی یک تجاویز
ے
پہنی یک تجویز دی ے
ے
مہربات ذیل می س ر
ہون پر اندرون عمارت ماسک ے
یکٹ ےک
جات ےہ۔ براہ
درج ذیل مقامات می ممکن
ے
رہنمات دیکھی۔
لحاظ ےس
• نگھر افراد کو خدمت فراہم ے
کرن واےل مقامات (رصف انگریزی)
ی
ً
ے
ے
تجارت سمندری خوراک ےک جہاز (رصف انگریزی) ،کارگو جہاز ،کروز
تجارت بحری ماحول (رصف انگریزی) مثال
•
جہاز)
• مالزمت ےک پرہجوم مقامات (رصف انگریزی) جہاں کام یک فطرت ےک باعث جسمانیفاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو
ً
کرن اور گوشت کا انتظام ے
فیکٹیاں ،اور خوراک پیک ے
مثال گودام ،ر
کرن ےک ادارے۔
ہائش حےص (بیڈرومز ےک عالوہ) ،بشمول کام ےک ےلی باہر جا ے
ہائش اداروں ےک مجمویع ر ر
• مجمویع ر ر
ن یک اجازت
اسئ ادارے اور ے
ے
ے
عارض رہائش ،نوعمر افراد یک بحایل یا حر ے
عارض کارکنان یک رہائش۔
دین واےل ادارے،
• اندرون عمارت ماحول جن می بالغ افراد ےک قید خانوں ،بالغ افراد یک جیلوں ،نوعمر افراد یک بحایل ےک اداروں یا
ً
ے
نوعمر افراد ےک حر ے
عدالئ کمرے)
اسئ اداروں می قید افراد موجود ہوں (مثال
درج باال مقامات می رہائش یا مالزمت ر ے
کھن واےل افراد کو چاہن کہ جب وہ ان مقامات می نہ ہوں تو عام عوام پر الگو
ً
ے
ے
ر
ہون وایل تجاویز پر عمل کریں (مثال جب باہر کمیونئ می ہوں)۔ صحت عامہ ےک حکام چند حاالت می ماسک پہنی کا
تقاضا کر ے
سکی ہی ،جیسا کہ پھیالؤ یک صورت می۔
ے
ہون ہی (جیسا کہ کاروبار یا تنظیمی) ،وہ ماسک ے
جن غٹ نگہداشت صحت اداروں می افراد ر
پہنی کا تقاضا کر
اکھن
ے
ے
ے
اپن ماحول می ماسک ے
سکی ہی۔ ان اداروں کو ے
ے
پہنی کا تقاضا کرن کا فیصلہ کرن ہون درج ذیل تمام عوامل کو مدنظر
رکھنا چاہن:
•

•

•
•
•

طئ کمزوری
ماحول می موجود افراد یک ی
ے
ے
 oجن افراد ے
ے
ے
ن تمام کووڈ 19-ویکسیٹ نہی لگوائی ،انہی کووڈ 19-ہون اور شدید مرض پیدا ہون کا
امکان زیادہ ےہ۔
طئ کیفیات ےک حامل افراد کو شدید کووڈ 19-مرض کا زیادہ خطرہ الحق ےہ۔
 oمخصوص ی
ے
ے
ے
ماحول می ہوا کا بہاؤ  HVAC -سٹم رکھن اور نہ رکھن واےل اداروں ےک لی معلومات اور ہوا ےک بہاؤ ےک اختیارات
ےک ےلی کووڈ 19-یک منتقیل گھٹا ے
ن ےک ےلی ہوا کا بہاؤ اور ہوا کا معیار )( (wa.govرصف انگریزی) اور عمارات می
ہوا کا بہاؤ |  CDCدیکھی
ے
ے
ماحول می موجود افراد یک جسمات فاصلہ اختیار کرن یک اہلیت
ماحول می کووڈ 19-کا مشتبہ یا مصدقہ پھیالؤ  -جب غٹ نگہداشت صحت مجمویع ماحول می پھیالؤ ہو تو
کرن یک پرزور تجویز دی ے
اندرون عمارت ماسک استعمال ے
جات ےہ
کمیونئ می مرض یک سطح زیادہ ے
ر
ہوت ےہ تو  CDCاور  DOHیک تجویز ےہ کہ ویکسینیشن یک حیثیت ےس
جب
ر
باالتر ہو کر تمام افراد اندرون عمارت ماسک پہنی۔  CDCکووڈ 19-کمیونئ یک سطحی دیکھی۔
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شکئ نہی ے
کرت چاہن۔ ذیل می ماسک ے
ے
پہنی یک انفرادی
اگر افراد ماسک پہننا چاہی تو ان اداروں کو ان یک حوصلہ
تجاویز اور خطرے یک بنیاد پر غور طلب باتی دیکھی۔

ماسک ے
پہنی یک انفرادی تجاویز
کرن واےل افراد کو کووڈ 19-کا مثبت ٹیسٹ آ ے
مثبت ٹیسٹ ےک حامل یا کووڈ 19-می مبتال شخص ےس سامنا ے
ن پر کیا کرنا
ے
چاہن (رصف انگریزی) ،کووڈ 19-می مبتال شخص ےس ممکنہ سامنا ہون ےک بعد کیا کرنا چاہن (رصف انگریزی) اور
پہنی کا تقاضا کیا جا ے
کووڈ 19-یک عالمات ےک فیصےل کا درخت ےک مطابق ماسک پہننا چاہن۔ اگر کش مقام پر ماسک ے
ن تو
ےرصوری ےہ کہ وہاں موجود افراد ماسک پہنی۔ تقاضوں یک معلومات ےک ےلی موجودہ ضوابط اور ہیلتھ آرڈز دیکھی۔
سکی ہی جو ے
اگر درج باال حاالت کا اطالق نہ ہو ،تب بیھ لوگ ے
ذات ترجیح یک بنیاد پر ماسک پہن ے
ر
کمیونئ
ذات طور پر یا
ے
ے
ے
مبئ ہو گا۔ افراد کو ماسک ے
می خطرے یک رشح پر ے
پہنی کا تقاضا کرن کا فیصلہ کرن ہون درج ذیل عوامل کو مدنظر
رکھنا چاہن:
•

•
•
•

انفرادی ویکسینیشن یک حیثیت اور فیمیل ،دوستوں اور ے
اپن گرد موجود دیگر افراد یک ویکسینیشن یک حیثیت -
ے
ے
جن افراد ے
ےے
ویکسیٹ نہی لگوائی ،انہی کووڈ 19-ہون اور شدید مرض پیدا ہون کا امکان زیادہ
ن تمام کووڈ19-
ےہ۔
ے
طئ کیفیات جو شدید کووڈ-
طئ کیفیات اور فیمیل ،دوستوں اور اپن گرد موجود دیگر افراد کو الحق ی
انفرادی ی
ے
 19مرض کا خطرہ بڑھات ہوں۔
ً
آپ جس ماحول می موجود ہی اس یک خصوصیات (مثال پرہجوم ،کم ہوا واال)
کمیونئ می مرض یک سطح زیادہ ے
ر
ہوت ےہ تو  CDCاور  DOHیک تجویز ےہ کہ ویکسینیشن یک حیثیت ےس
جب
ر
باالتر ہو کر تمام افراد اندرون عمارت ماسک پہنی۔  CDCکووڈ 19-کمیونئ یک سطحی دیکھی۔

کووڈ 19-یک معلومات و وسائل ےک متعلق مزید
رے
واشنگی می کووڈ 19-یک موجودہ صورتحال (اردو) ،گورنر انسیل ےک اعالمی (رصف انگریزی) ،عالمات (رصف انگریزی)،
ے
باخٹ رہی۔
یہ کیےس پھیلتا ےہ (رصف انگریزی) ،اور لوگ کیےس اور کب ٹیسٹ کروان ہی (رصف انگریزی) مالحظہ کر ےک ی
اکٹ پوچھے جا ے
مزید معلومات ےک ےلی ہمارے ر
ن واےل سواالت (رصف انگریزی) دیکھن۔
کش شخص یک نسل/تہذیب یا قومیت خود بخود اےس کووڈ 19-ےک بڑے خطرے می مبتال نہی کر ے
دیئ۔ تاہم ڈیٹا ےس
ے
ے
پرسئ
کمیونٹٹ غٹ متناسب طور پر کووڈ 19-ےس اثر انداز ہو ریہ ہی ،اس یک وجہ نسل
ظاہر ہو رہا ےہ کہ غٹ سفید فام
کمیونئ ےک تحفظ ےک لیے
ے
ر
پرسئ ےک اثرات ہی ،جن ےک نتیےح می چند گروہوں کو اپن اور ے
ے
اپئ
اور خاص کر منظم نسل
ی
زیادہ مواقع نہی مل ے
پان۔ تعصب بیماری ےس جنگ می مددگار نہی (رصف انگریزی)۔ افواہوں اور غلط معلومات کو
پھیلن ےس ے
ے
روکن ےک ےلی دوشوں تک درست معلومات پہنچائی۔
•
•
•
•
•

رے
واشنگی محکمۂ صحت  2019نیا کوروناوائرس کا پھیالؤ (کووڈ( )19-اردو)
ریاست
ر
ے
ریاست واشنگی می کوروناوائرس پر ردعمل (کووڈ( )19-اردو)
اپنا مقایم محکمۂ صحت یا ر
ڈسٹکٹ تالش کریں (رصف انگریزی)
 CDCکوروناوائرس (کووڈ( )19-رصف انگریزی)
رسات ،سماعت ےس محروم افراد ےک ےلی مناسب ماسک کیےس بنایا جا ے
ے
ن )( (HSDCرصف انگریزی)
قابل
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ے
معلومات ہاٹ الئن پر کال کریں1-800-525-0127 :
مزید سواالت ںہی؟ ہماری کووڈ 19-یک
ے
ے
ے
بےح۔
بےح ،منگل تا اتوار اور منات جان وایل ریاسئ تعطیالت (رصف انگریزی) پر صبح  6تا شام  6ی
پٹ  -صبح  6تا رات  10ی
ے
ے
ز ے
ی
ے
ے
دبائی اور اپن زبان کا نام ںلی۔ اپئ صحت ،کووڈ 19-ےک ٹیسٹ یا
بات ترجےم یک خدمات ےک لی فون اٹھان جان پر #
ں
ے
طئ معالج ےس رابطہ کریں۔
ٹیسٹ ےک نتائج ےک متعلق سواالت ےک ےلی براہ مہربات کش ی
اس دستاویز کو کش اور شکل می حاصل ے
کرن ےک ےلی  1-800-525-0127پر کال کریں۔ سماعت ےس محروم یا اونچا ے
سنی
ے
ے
مہربات  (Washington Relay) 711پر کال کریں یا  civil.rights@doh.wa.govپر ای میل کریں۔
صارفی براہ
واےل
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ضمیمہ اے :لغت
نگہداشت صحت کا ماحول
ر
( Secretary of Health’s Mask Orderصحت ےک سیکریٹی کا ماسک آرڈر) (رصف انگریزی) ےک مطابق نگہداشت
صحت ےک ماحول اور طویل ے
نج ماحول ےہ جےس چند استثنات ےک
مدت نگہداشت ےک ماحول ےس مراد ہر وہ شکاری یا ی
کرن ےک ےلی استعمال کیا جا ے
سامی نگہداشت صحت یک خدمات مہیا ے
ے
عالوہ بنیادی طور پر افراد کو ے
ن۔ اگر یہ ایےس
آمی
ادارے می موجود ہو جےس بنیادی طور پر نگہداشت صحت یک خدمات یک فراہیم ےک ےلی استعمال کیا جاتا ےہ ،جیسا کہ
مدت نگہداشت کا ماحول تصور کیا جا ے
ہسپتال ،تو پورے ادارے کو نگہداشت صحت کا ماحول یا طویل ے
ن گا اور الزیم ہو
گا کہ ادارے بھر می چہرہ ڈھانپا جا ے
ے
ڈھانپن ےک آرڈر ےک استثنات اور چھوٹ ےس ر
مشوط ہو گا۔ اگر یہ ایےس
ن ،یہ چہرہ
ادارے می موجود ہو جےس بنیادی طور پر کش اور مقصد ےک ےلی استعمال کیا جاتا ہو ،جیسا کہ گروشی اسٹور ےک اندر
دفٹ ،تو نگہداشت صحت ےک ماحول یا طویل ے
موجود فارمیش یا اسکول یک نرس کا ے
مدت نگہداشت ےک ماحول می رصف
ہون ہی جنہی بنیادی طور پر نگہداشت صحت یک فراہیم ےک ےلی استعمال کیا جا ے
ے
ن ،لیکن ادارے ےک دیگر
وہ حےص شامل
ے
ے
ے
ے
حےص اس می شامل نہی ہون۔ رصوری ےہ کہ بنیادی طور پر نگہداشت صحت یک فراہیم ےک لی استعمال ہون واےل
حصوں می چہرہ ڈھانپا جا ے
ے
ڈھانپن ےک آرڈر ےک استثنات اور چھوٹ ےس ر
مشوط ہو گا۔ اگر درج ذیل می اخراج
ن ،یہ چہرہ
نہ کیا گیا ہو تو نگہداشت صحت ےک فراہم کنندگان می نگہداشت صحت یک پیشہ وارانہ اسناد ےک ے
تقاض (رصف
ے
ے
قانوت طور پر کش سند ےک بغٹ نگہداشت صحت یک خدمات مہیا کرن یک اجازت
انگریزی) یک فہرست می درج افراد اور
ر ے
ں ی
مالزمی اور مالقاتیوں ےس اندرون عمارت
کھن واےل افراد شامل ہی۔ نگہداشت صحت ےک ماہرین ےک عالوہ تمام
می ماسک ی
پہنن کا تقاضا کیا جاتا ےہ۔
نگہداشت صحت ےک ماحول ں
ذیل می نگہداشت صحت ےک ماحول اور طویل ے
نگہداشئ ماحول یک غٹ جامع فہرست دی ے
ے
گئ ےہ:
مدت
• مخترص نگہداشت ےک ادارے ،بشمول مگر بال تحدید ہسپتال؛
• طویل ے
ے
نگہداشئ ادارے؛
مدت مخترص
• داخل مریضوں یک بحایل ےک ادارے؛
• داخل مریضوں یک رویہ ے
ر
تجزن اور عالج ےک ادارے ،رہائش عالج
جات صحت ےک ادارے ،بشمول مگر بال تحدید
ے
ےک ادارے ،محفوظ ڈیٹاکس ادارے؛
رہائش طویل ے
ر
ر
ے
نگہداشئ ادارے ،بشمول مگر بال تحدید نرسنگ ہوم ،معاون رہائش ادارے ،بالغ افراد یک
مدت
•
رہائش خدمات اور امداد فراہم یک جا ےت ہو ،اور بہٹے
ر
ر
فیمیل یک گھر ،ایےس ماحول جن می سند یافتہ کمیونئ یک
خدمات ےک ادارے؛
ے
• موبائل کلینک یا دیگر گاڑیاں جن می نگہداشت صحت مہیا یک جات ہو؛
دفٹ ،اور رویہ جاتے
• بٹ ے
سنٹ ،فزیشن کا ے
ڈایاالئش ر
ے
وت مریضوں ےک ےلی موجود ادارے ،بشمول مگر بال تحدید
ے
صحت ےک ادارے (بشمول سائیکاٹرسٹ کا دفٹ ،ے
ذہئ صحت ےک مشٹ اور مواد ےک غلط استعمال ےک ڈس آرڈر
ےک ماہرین)؛
• ڈینٹل اور دانتوں ےک خصوض ادارے؛
• امراض جشم و امراض بصارت ےک ادارے؛
• فارمیسیاں (پرچون ےک حصوں ےک عالوہ)؛
/
• مساج تھٹات ےک دفاتر (اس می غٹ نگہداشت صحت ماحول ،جیسا کہ اسپا اور بہبود فٹنس مراکز ےک ایےس
تفویض شدہ حےص شامل ہی جن می مساج کیا جاتا ےہ)؛
• کائروپریکٹک دفاتر؛
ی
• دایہ گٹی یک پریکٹس اور علیحدہ زچگ مراکز؛
ی
• علیحدیک اور/یا قرنطینہ ےک ادارے؛
ر
ایمبولیٹی شجیکل ادارے؛
•
ے
نگہداشئ مراکز؛
• فوری
ے
نگہداشئ مراکز؛ اور
• ہسپتال ےک
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ی
کرن واےل فراہم کنندگان گھر پر نگہداشت صحت ،گھر پر نگہداشت ،ے
ادائیگ وصول ے
ذات
• ایےس ماحول جن می
نگہداشت یا ہاسپائس نگہداشت یک خدمات فراہم ے
کرن ہی۔
نگہداشت صحت ےک ماحول اور طویل ے
مدت نگہداش ےئ ماحول می درج ذیل شامل نہی:
• ایےس ماحول جن می کھیلوں یا دیگر تماشائیوں وایل تقریبات یا دیگر میل جول کا انعقاد ہوتا ےہ (بشمول جب
ے
رہ ہوں) ،ان حصوں ےک عالوہ جنہی بنیادی طور پر
سند یافتہ ایتھلیٹک ٹریٹ کھالڑیوں کو نگہداشت فراہم کر ے
نگہداشت صحت یک خدمات یک فراہیم ےک ےلی استعمال کیا جاتا ےہ (جو نگہداشت صحت ےک ماحول ہی)؛
ے
بےح ،نوجوان اور خاندان) -الئسنس
•  ،DCYF( Department of Children, Youth & Familiesمحکمہ بران ے
فوسٹ ہومز جو بنیادی طور پر نگہداشت صحت یک خدمات مہیا نہی ے
ر
کرن؛
یافتہ
ے
ے
• تحقیقات ادارے جن می لوگوں کو نگہداشت صحت فراہم نہی یک جات؛
• جانوروں یک نگہداشت صحت کا ماحول؛
• جانوروں پر قابو ے
پان یک ایجنسیاں؛
ے
روکن یک غٹ منافع بخش سوسائٹیاں؛ اور
• جانوروں پر ظلم
ے
طئ مشٹ خدمات فراہم کرن ہی۔
• چرس یک پرچون یک دکانی ،بشمول وہ جن می چرس ےک ی
اگر کش نگہداشت صحت ےک ادارے کا تقاضا ہ کہ بٹون عمارت ماسک ے
پہن جائی تو آپ کو ان ےک کاروبار ےک اصولوں
ے
ے
مہربات نگہداشت صحت
پر عمل کرنا ہو گا۔ مزید معلومات ےک ےلی درج باال "مقام ےک اصول" یک معلومات دیکھی۔ براہ
رہنمات بشمول ماخذ پر قابو ے
ے
پان یک
ےک ماحول می کووڈ 19-انفیکشن کا انسداد (رصف انگریزی) ےک صفےح پر تفصییل
ے
ے
رہنمات دیکھی۔
رہنمات (رصف انگریزی) اور چند نگہداشت صحت ےک اداروں می مالقاتیوں یک
مقام ےک اصول
پہنی ےک متعلق خود اصول ےط ے
اپن محکےم یا ادارے می ماسک ے
کاروباروں ،تنظیموں ،اداروں اور محکموں کو ے
کرن کا حق
حاصل ےہ۔ کاروباروں ےس درکار ےہ کہ وہ  L&Iیک ہدایات (رصف انگریزی) می درج تمام تقاضوں پر عمل کریں اور وہ
ً
سیکریٹی ےک ماسک آرڈر (رصف انگریزی) ےس زیادہ تحفظ فراہم ے
ر
کرن ےک ےلی دیگر ماحول (مثال بٹون
چاہی تو صحت ےک
ے
عمارت) می ماسک کا تقاضا کر سکی ہی۔
کمیونئ می منتقیل کو محدود ے
ے
ر
حفاظئ ماسک آرڈرز نافذ کر
کرن ےک ےلی مزید
مقایم صحت عامہ ےک عہدیداران بیھ
ر
ے
ے
سکی ہی۔ یہ اصول صحت ےک سیکریٹی ےک ماسک آرڈر (رصف انگریزی) ےس زیادہ محفوظ ہو سکی ہی لیکن اس ےس کم
محفوظ نہی ہو ے
سکی۔
مزید براں ،ممکن ہ کہ چند افراد کو ماسک پہننا جاری ر ے
کھن یک ےرصورت ہو یا وہ اس کا فیصلہ کریں۔ انہی عوایم
ے
ے
پہنی کا فیصلہ ے
مقامات پر ماسک ے
کرن کا اختیار حاصل ہ ،خواہ ر ے
یاسئ یا مقایم ضوابط فعال نہ ہوں۔ براہ مہربات ان ےک
ے
کھن ےک فیصےل کا ے
ے
کمیونٹٹ ےک تحفظ ےک ےلی ماسک پہننا جاری ر ے
ے
اپن ،ے
احٹام کریں۔ نوٹ کریں کہ اگر آپ
اپئ فیمیل اور
ے
ے
ماسک پہنی کا فیصلہ کریں تو کچھ حاالت می ،جیسا کہ شناخت ےک مقصد ےس آپ ےس اےس مخترص طور پر اتارن یک
ے
سکئ ےہ۔
درخواست یک جا
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