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 ] منی ر��ن وا� گروپ � ل�ی تازە ت��ن ہدا�ات  Shieldingل�ڈز � اندر حفاظیت پناە [

۔  �کم ا�ست � گھر � اندر حفاظیت پناە منی ر��ن � بار� منی ہدا�ت موقوف کر دی گیئ ��

وائرس � انف�کشن � سطح عروج پر جا�ف � بعد کم ہوگئئ  اس ل�ی حکومت �ف کہا �� کہ �ف الحال گھر پر چونکہ کورونا  
۔ وری نہنی �� ا�ر آپ ہدا�ات پر عمل کر�ف � ل�ئ اضا�ف احت�اطنی کرسک�ت  ہو ں تو آپ  � ل�ی  حفاظئت پناە منی ر�نا �ف

  ا�ف کا آغاز کرنا محفوظ ہوگا۔دوکانوں، عبادت گاہوں �ا کام � مقامات پر دو�ارە ج

ا�ر آپ � ڈا��ٹ �ف آپ کو  آپ � موجودە طئب عالج � وجہ � گھر � اندر حفاظئت پناە منی ر�نا جاری رکھ�ف  � ل�ی کہا �� 
  تو  براە کرم ان � مشور� پر عمل ک��ں۔

 

 

 

: محفوظ        ر��ن � ل�ی آپ کو یہ کرنا چاہ�ی

 
 � ساتھ 

گ
اپ�ف ہاتھوں کو باقاعد�

، خاص طور  پر جب  آپ گھر دھوئنی
۔   وا�س آئنی

 
اپ�ف گھر � باہر ف�س کورنگ استعمال  
ک��ں خاص طور پر جب  آپ  ک� 
عمارت � اندر موجود ہوں اور  

جسمایف فاصلہ  برقرار نہ رکھ 
/سکئت ہوں۔  سک�ت

 
اپ�ف گھر � باہر جسمایف فاصلہ برقرار 

۔   رکھنی
 

 
اس کو فوری طور پر کوڑ� دان منی ڈال دیں اور اس � بعد اپ�ف ہاتھ  اپئف کہئف �ا �شو � اندر چھینکنی مار�ں  اور  •

 صاف ک��ں۔
 م�وف�ت � اوقات منی م�وف جگہوں، خاص طور پر عمارات � اندر وا� جگہوں � اجتناب ک��ں۔ •
�ا ہو ر ا�ر آپ ب�مار محسوس کرر�� ہوں �ا آپ کو اپئف صحت � موجودە حالت کو سنبھال�ف منی مشکل کا سامنا ہو  •

�ف �  999 پر فون ک��ں۔ 111تو اپ�ف �ب یپ �ا این ایچ ا�س کو  پر فون ک��ں �ا ہنگا� صورتحال منی اے اینڈ ای ��ش
۔  جائنی

ر � ڻھہ��ں گھر پ – مت جائنی ا�ر آپ � اندر کورونا وائرس � عالمات ظاہر ہوں تو ہسپتال �ا اپ�ف �ب یپ � پاس  •
۔  test-coronavirus-a-for-www.nhs.uk/ask پر فون ک��ں �ا و�زٹ ک��ں:   119 اور ڻ�سٹ کروائنی

 

ا�ر انف�کشن � سطح منی ا�ک بار پھر اضافہ ہو جا�ئ تو گھر  پر حفاظئت پناە منی 
۔ ہ کام آپ کو محفوظ ر��ف منی ی ر��ف  � ہدا�ت دو�ارە � جاری � جا سکئت ��

 مدد دی�ف � ل�ی ک�ا جا�ئ گا۔ 

کورونا وائرس کا خطرە بدستور برقرار �� اس ل�ی اس � سطح منی ا�ک بار پھر 
۔  ۔ اضافہ ہو سکتا ��   محفوظ ر��ف � ل�ی تمام احت�اطنی برو�ئ کار الئنی

http://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
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 شاپنگ، ادو�ات � �س�ن اور سازوسامان: 

فوڈ بکس، ادو�ات � �س�ف �ا سپالیئ معمول � مطابق آپ کو فراہم نہنی � جا�ئ   
۔ 

گ
ا�ر آپ �ف ش�لڈنگ (حفاظئت پناە)  لی�ٹ  مل�ف � بعد اپ�ف آپ کو قو� ڻ�م �  �

ساتھ اندراج کروا�ا ہوا �� تو  آپ کو  س�پ مارک�ٹ � سودا سلف � گھر پر  
۔ 

گ
وری اش�اء کو بحفاظت  فراہ� تک ترج�� رسایئ حاصل ر�� � ا�ر آپ �ف

روا سک�ت ابطہ رضا�اروں � کحاصل کر�ف � بار� منی پ��شان ہنی تو ہم آپ کا ر 
۔ ا�ر آپ کو خورا�   ۔0113 378 1877فون ک��ں:   ہنی جو کہ مدد کر سک�ت ہنی

ورت ہو تو اس نم�ب پر رابطہ ک��ں:   ۔0113 376 0330 � فوری طور پر �ف

 مالزمت اور روزگار: 

ات ک��ں جو کہ  ب ا�ر آپ کو کام پر وا�س جا�ف � وجہ � صحت � متعلق خدشات ہنی تو اپ�ف ڈا��ٹ � •
۔   آپ کو انفرادی طور پر مشورە دے سک�ت ہنی

ط�کہ آپ اور آپ کا آجر  • ا�ر آپ گھر � کام نہنی کرسک�ت  تو اب آپ اپ�ف کام پر وا�س جاسک�ت ہنی ��ش
۔   محفوظ ط���ت � کام کر�ف � ط��قوں پر متفق ہو جائنی

نز ا�ڈوا�  ا�ر آپ اور آپ کا آجر متفق نہنی ہو سک�ت  تو آپ مالزمت • ف س � بار� منی مشور� � ل�ئ اسڻ�ی
 0113 223 4400ل�ڈز � ساتھ اس نم�ب پر رابطہ فرمائنی 

ا�ر آپ کو لگتا �� کہ آپ � کام � جگہ غ�ی محفوظ �� تو آپ اپ�ف آجر  � بار� منی خفیہ طور پر  اطالع  •
۔ /سکئت ہنی پر رابطہ  0300 790 6787 ہ�لتھ اینڈ س�فئٹ ا�گ��کڻو  � ساتھ اس نم�ب  ب� دے سک�ت

 فرمائنی  

؟ ' � طرف پلڻ�ن � بار� منی مضطرب محسوس کر�ت ہنی
گ

 ک�ا آپ  'معمول � زند�

۔  � طرف وا�س آ�ف �  آپ ا�ی� نہنی ہنی
گ

ل�ڈز � ہزاروں افراد جو حفاظئت پناە منی ر�� ہنی وە معمول � زند�
۔  تو  وائرس � ساتھ راب� منی آ�ف � اپ�ف ا�ر آپ محفوظ ر��ف � متعلق مشور�  پ��شان ہنی

گ
 پر عمل ک��ں �

۔
گ

  امکان کو کا�ف حد تک محدود کردیں �

 :  ہم آپ کو یہ مشورە دی�ت ہنی

  آپ مستقل مزا�ب � کام لنی اور سب کام ا�ک ساتھ کر�ف � کوشش نہ ک��ں۔ . 1
ورت ہو تو مدد او ر مشورە طلب ک��ں۔ . 2   ا�ر آپ کو �ف

۔  وری ��        آپ مینڻل ہ�لپ الئن کو ان نم�ب  ا�ر آپ مضطرب محسوس کر ر�� ہوں تو  مدد حاصل کرنا �ف
۔  0800 183 0558  پر فون کر سک�ت ہنی

 

 :  باخ�ب ر�نی

۔    محفوظ ر��ف � ل�ئ تازە ت��ن قو� اور مقا� ہدا�ات � باخ�ب ر�نی

 

 

 

 

 


