ﻋﺎم ﮐﺎروﺑﺎری ادارے دوﺑﺎرﮦ کھوﻟﻦے کے ﻟﯿﺊے ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﯽ
فﮦرﺳﺖ
یﮦ ﭼﯿﮏ ﻟﺲٹ )ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﯽ فﮦرﺳﺖ( آپ ﮐﻮ ﻻک ڈاؤن ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽں ﻣﺮﺣﻞﮦ وار ﮐﻤﯽ کے دوران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﻮروں ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
درآﻣﺪ ﮐﺮنے ﻣﯽں ﻣﺪد ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﺗﯿﺎر ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ یﮦ ﺿﺮوری ﮨﮯ کﮦ آپ اﭘﻨﯽ ﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﻮ ﮐﻮویڈ  19کے ﺣﻮالے
سے اﭘﻦے آپ ﮐﻮ ،اﭘﻦے ﻋﻤﻞے اور آپ کے ﮦاں آنے والے ﮦر ﺷﺨﺺ )ﺟﯿﺲے کﮦ ﮔﺎﮦک ،ﭨﮫﯾﮑﯿﺪار ،ﺗﺮﺳﯿﻠﯽ ﻋﻤﻞﮦ وﻏﯿﺮﮦ( کے
ﻟﯿﺊے ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻨﺎﺋﯽں۔
اﻗﺪاﻣﺎت  /ﺗﺒﺼﺮات
.1

یﮦ آپ ﮐﯽ ذمﮦ داری ﮨﮯ کﮦ آپ اﭘﻦے ﮐﺎروﺑﺎری ادارے کے ﻟﯿﺊے ﺧﻄﺮات ﮐﺎ ﺗﺠﺰیﮦ ﮐﺮیں ﺗﺎکﮦ آپ
اﭘﻦے آپ ﮐﻮ ،اﭘﻦے ﻣﻼزﻣﯿﻦ اور ﮔﺎﮦﮐﻮں ﮐﻮ وﺑﺎﺋﯽ ﺟﺮاﺛﯿﻢ کے ﺧﻄﺮات سے ﺑﭽﺎﺋﯽں۔ ﻟﯿﻤﺒﺖھ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﯽ
وﯾﺐ ﺳﺎئٹ ﭘﺮ رﺳﮏ اﺳﺴﻤﻦٹ ٹﯾﻤﭙﻠﯽٹ )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺮات ﮐﺎ ﺗﺠﺰیﮦ ﮐﺮنے کے ﻟﯿﺊے ﺳﺎﻧﭻﮦ( دﺳﺘﯿﺎب ﮨﮯ۔
آپ ﮐﻮ اﭘﻦے ﻋﻤﻞے ﮐﻮ ﮐﺴﯽ بھی ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں آﮔﺎﮦی ﮐﺮﻧﺎ ﮦوﮔﯽ اور انﮦیں ﮐﺴﯽ بھی ﻧﺊے
ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر ﮐﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﺎ ﮦوﮔﯽ۔

.2

ﻋﻤﻞے ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ اور ﺗﺮﺑﯿﺖ
اس اﻣﺮ ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮیں کﮦ ﻋﻤﻞے کے اﻓﺮاد ﮐﺎم کے ﻟﺊے ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﮦیں اور ﮐﻮویڈ  19ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت /
آﺛﺎر ﻇﺎﮦر نﮦیں ﮐﺮرﮨﮯ ﮦیں ﺟﺲ ﻣﯽں درج ذﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮦوﺳﮑﺖے ﮦیں:
 .aﻣﻌﻤﻮل سے زﯾﺎدﮦ درجﮦ ﺣﺮارت
 .bﻧﺌﯽ ،ﻣﺴﻠﺴﻞ کھاﻧﺴﯽ
 .cﺳﻮﻧﮓھنے ﯾﺎ ذاﺋﻖے ﮐﯽ ﺣﺲ ﻣﯽں ﺧﺮاﺑﯽ
)
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-coronaviru
/s-symptoms
اﮔﺮ ﻋﻤﻞے کے اﻓﺮاد ﻣﯽں ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮦو ﺗﻮ انھیں گھر بھﯾﺠﯽں اور انﮦیں ٹﯾﺲٹ
ﮐﺮوانے ﮐﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﺮیں
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-a
/ntigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus
ﻋﻤﻞے ﮐﻮ ﻻﺣﻖ ﺧﻄﺮات ﮐﺎ ﺗﺠﺰیﮦ ﮐﺮواﺋﯽں۔ ﻋﻤﻞے کے ﺟﻮ اﻓﺮاد ﮐﻤﺰور ﮦوں اُن کے گھر سے ﮐﺎم
ﮐﺮنے ﮐﺎ اﮦﺗﻤﺎم ﮐﺮنے ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮیں )ﮐﻤﺰور سے ﮐﯿﺎ ﻣﺮاد ﮨﮯ درج ذﯾﻞ ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮیں(
https://www.gov.uk/government/publications/staying-alert-and-safe-social-distan
cing/staying-alert-and-safe-social-distancing#clinically-vulnerable-people

.3

ﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﯽں ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻤﻞے اور ﮔﺎﮦﮐﻮں کے درﻣﯿﺎن  2ﻣﯽٹر ﮐﯽ دوری ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎنے کے ﻟﯿﺊے
ﺳﻮﺷﻞ ڈسٹﻧﺲ کے اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺮیں
 .aﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﯽں ﮐﺴﯽ اﯾﮏ وﻗﺖ کے دوران ﮔﺎﮦﮐﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮیں۔ اس اﻣﺮ ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ
ﮐﺮیں کے  2ﻣﯽٹر ﮐﺎ ﻓﺎﺻﻞﮦ ﺑﺮﻗﺮار رکھنے کے ﻟﯿﺊے آپ ﮐﯽ ﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﯽں ﮐﺘﻦے اﻓﺮاد
ﺳﻤﺎ ﺳﮑﺖے ﮦیں ،اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮیں۔
 .bاداﺋﯿﮕﯽ کے ﻟﯿﺊے ﻗﻄﺎر ﺑﻨﺎنے والے ﮔﺎﮦﮐﻮں ﻣﯽں ﻓﺎﺻﻞﮦ ﺑﺮﻗﺮار رکھنے کے ﻟﯿﺊے ﻓﺮش ﭘﺮ 2
ﻣﯽٹر کے ﻓﺎﺻﻞے ﭘﺮ ٹﯾﭗ ﯾﺎ ﭘﯿﻦٹ کے ﻧﺸﺎﻧﺎت ﻟﮕﺎﺋﯽں۔
 .cﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﯽں ﭼﺎروں ﻃﺮف ﭘﻮسٹر ﻟﮕﺎﺋﯽں ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ  2ﻣﯽٹر دور رﮦنے ﮐﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﮐﺮیں https://www.lambeth.gov.uk/coronavirus-covid-19/information-for-b
Business
 .dجﮦاں کﮦیں بھی ﻣﻤﮑﻦ ﮦو ﮔﺎﮦﮐﻮں اور ﻋﻤﻞے کے اﻓﺮاد ،دوﻧﻮں کے ﻟﺊے اور ﺗﺮﺳﯿﻠﯽ اﻓﺮاد
ﯾﻌﻨﯽ ڈﻟﯿﻮری ﮐﺮنے واﻟﻮں کے ﻟﯿﺊے ﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ کے اﻧﺪر ﯾﮑﻄﺮفﮦ ﭼﻠﻦے کے راﺳﺖے ﺑﻨﺎﺋﯽں،
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اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﯽں ﭼﻠﻦے کے راﺳﺖے  2ﻣﯽٹر سے ﮐﻢ ﭼﻮڑے ﮦوں ﺗﻮ یﮦ ﺧﺎص ﻃﻮر
ﭘﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﮦو ﮔﺎ۔
 .eاﮔﺮ آپ کے ﮦاں اﯾﮏ سے زﯾﺎدﮦ داﺧﻠﯽ راﺳﺖے ﮦیں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ اﯾﮏ داﺧﻠﯽ راﺳﺖﮦ اور دوﺳﺮا ﺑﺎﮦر
ﻧﮑﻠﻦے ﮐﺎ راﺳﺖﮦ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦئے۔
.f

 .fاﮔﺮ آپ کے ﮦاں ﭼﻠﻦے کے راﺳﺖے )آﺋﯿﻞ( دو ﻣﯽٹر سے ﮐﻢ ﭼﻮڑے ﮦیں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﺷﯿﻠﻒ ﭘﺮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻟﮕﺎنے کے وﻗﺖ اُن راﺳﺘﻮں ﮐﻮ وﻗﺘﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮ دﯾﻦے ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮦوﮔﯽ

 .gدﮐﺎن کے اﻧﺪر ،ﻋﻤﻞے ﮐﻮ اس اﻣﺮ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮦو ﮔﺎ کﮦ ﻟﻮگ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮیں
 .hﮐﺎونٹر کے ﻋﻤﻞے ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ کے ﻟﺊے اﯾﮏ ﭘﺮﺳﭙﯿﮑﺲ ﺳﮑﺮﯾﻦ ﻟﮕﺎنے ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮیں
.i

اﮔﺮ آپ کے ﺧﻄﺮات کے ﺗﺠﺰیے سے ﭘﺖﮦ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ کﮦ آپ ﮐﺎ ﻋﻤﻞﮦ ﻗﺮﯾﺐ رﮦ ﮐﺮ ﮐﺎم ﮐﺮنے سے
ﮔﺮﯾﺰ نﮦیں ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ پھر انﮦیں چﮦرے ﮐﻮ ڈھاﻧﭙﻦے ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻓﺮاﮦم ﮐﺮیں۔

.j

اداﺋﯿﮕﯽ کے ﻟﯿﺊے ﺻﺮف ﮐﻦٹﯾﮏٹ ﻟﯿﺲ ﮐﺎرڈ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻐﯿﺮ چھونے کے ﮐﺎرڈ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل( ﻗﺒﻮل ﮐﺮنے
ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮیں

 .kاﮔﺮ ﮔﺎﮦک ﻣﺼﺮوف ﺗﺮﯾﻦ اوﻗﺎت کے دوران ﺑﺎﮦر سے دﯾﮏھ نﮦ ﺳﮑﺖے ﮦوں ﺗﻮ یﮦ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ کﮦ
آپ دﮐﺎن کے داﺧﻠﯽ راﺳﺖے ﭘﺮ ﻋﻤﻞے ﮐﺎ اﯾﮏ ﻓﺮد کﮬﮍا ﮐﺮیں ﺟﻮ ﮔﺎﮦﮐﻮں ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺳﮏے کﮦ
داﺧﻞے کے ﻟﺊے ﮐﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﮨﮯ
.l

ﺑﺎﮦر ﻗﻄﺎر ﻣﯽں ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺎﮦﮐﻮں کے ﻟﺊے  2ﻣﯽٹر ﮐﺎ ﻓﺎﺻﻞﮦ ﻇﺎﮦر ﮐﺮنے کے ﻟﺊے جﮦاں بھی
ﻣﻤﮑﻦ ﮦو ﻓﺮش ﯾﺎ دﯾﻮار ﭘﺮ ﻧﺸﺎن ﻟﮕﺎﺋﯽں

 .mاس اﻣﺮ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں بھی ﺳﻮﭼﺊے کﮦ آپ کے ﮔﺎﮦﮐﻮں ﮐﯽ ﻗﻄﺎر ﺳﺎتھ واﻟﯽ دﮐﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻗﻄﺎر
کے ﻗﺮﯾﺐ ﮦو ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور اس سے ﺑﭽﻦے کے ﻃﺮﯾﻘﻮں ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮیں
.4

ﺻﻔﺎﺋﯽ اور ﺟﺮاﺛﯿﻢ ﮐﺸﯽ
 .aاس اﻣﺮ ﮐﯽ پڑﺗﺎل ﮐﺮیں کﮦ آﯾﺎ آپ ﮐﺎ ﻋﻤﻞﮦ اﭘﻦے ﮦاتھوں ﮐﻮ اچھی ﻃﺮح اور ﺑﺎر ﺑﺎر دھو رﮦا
ﮨﮯ اور یﮦ کﮦ ﮐﯿﺎ وﮦ ﺟﺎﻧﺖے ﮦیں کﮦ یﮦ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ
https://www.youtube.com/watch?v=x3v521MTjio&feature=youtube
 .bﮦاتھ دھونے والے ﺑﯿﺴﻦ ﮐﻮ دن بھر اچھی ﻃﺮح سے ﺟﺮاﺛﯿﻢ ُﮐﺶ ﻣﺎدوں سے ﺻﺎف ﮐﺮیں ،واﻓﺮ
ﻣﻘﺪار ﻣﯽں ﺻﺎﺑﻦ اور ﮐﺎﻏﺬ کے ﺗﻮﻟﯽے ﻓﺮاﮦم ﮐﺮیں
 .cﻋﻤﻞے ﮐﻮ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦئے کﮦ چھﯾﻨﮏ اور کھاﻧﺴﯽ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽں ﺻﺮف اﯾﮏ دﻓﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﯿﺊے ﺟﺎنے والے ٹﺷﻮ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦئے اور اس کے ﺑﻌﺪ ﮦاتھ اچھی ﻃﺮح سے دھونے
ﭼﺎﮦیں۔
 .dداﺧﻠﯽ راﺳﺘﻮں ﭘﺮ ﮔﺎﮦﮐﻮں اور ﻋﻤﻞے کے اﺳﺘﻌﻤﺎل کے ﻟﺊے ﮦﯾﻦڈ ﺳﯿﻨﯿﺎئٹرز ) ٪60سے زﯾﺎدﮦ
اﻟﮑﺤﻞ( ﻓﺮاﮦم ﮐﺮیں
 .eﭘﻮرے دن کے دوران ﮦاتھ ﻟﮕﻦے واﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﮓﮦوں )ﺷﺎﭘﻨﮓ ﺑﺎﺳﮏٹ  /ٹراﻟﯽ ﮦﯾﻦڈﻟﺰ ،دروازوں
کے ﮦﯾﻦڈل ،داﺧﻠﯽ دروازے ،ﮐﺮیڈٹ ﮐﺎرڈ ﻣﺸﯿﻨﯽں ،روﺷﻨﯽ کے بٹن وﻏﯿﺮﮦ( ﮐﻮ ﺟﺮاﺛﯿﻢ ُﮐﺶ
ﻣﺎدوں سے اچھی ﻃﺮح سے ﺻﺎف ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦئے۔
.f

.5

جﮦاں ﻣﻤﮑﻦ ﮦو ﮦاتھوں سے چھونے کے ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﮐﻢ سے ﮐﻢ ﮐﺮنے کے ﻟﯿﺊے دروازوں ﮐﻮ
کھﻻ رکھنے )آگ سے ﻓﺮار کے دروازوں کے ﺳﻮا( کے ﻟﯿﺊے اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺮیں۔

ﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﯽں ﺗﺤﻔﻆ
اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﻮ ﮐﭻھ ﻋﺮصﮦ کے ﻟﺊے ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﯾﺎ ﮔﯿﺎ تھا ﺗﻮ ،آپ ﮐﻮ اس اﻣﺮ ﮐﯽ پڑﺗﺎل ﮐﺮﻧﺎ
ﮦوﮔﯽ کﮦ آپ کے ﻧﻈﺎم اور ﺳﺎﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮﯾﻖے سے ﮐﺎم ﮐﺮ رﮨﮯ ﮦیں:
 .aآپ کے ﮦاں ﮔﯿﺲ ﮐﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮاﮦﻣﯽ – اس سے ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺴﻠﮏ ﺷﺪﮦ ﺳﺎﻣﺎن و آﻻت ﮐﺎ ﻣﻌﺎﺋﻦﮦ ﮐﺮیں
اور یﮦ کﮦ کﮦیں ﮔﯿﺲ ﮐﯽ ﺑﺪﺑﻮ نﮦ آ رﮦی ﮦو۔
 .bآگ ﻟﮕﻦے ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽں ﺑﺎﮦر ﻧﮑﻠﻦے کے ﻣﺨﺼﻮص راﺳﺖے – ﺑﺎﮦر ﻧﮑﻠﻦے کے راﺳﺘﻮں ﮐﻮ
رﮐﺎوٹوں سے ﭘﺎک رکھیں ،آگ کے اﻻرم اور آگ ﺑﺞھانے والے آﻻت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ پڑﺗﺎل ﮐﺮیں
 .cﮐﯽڑوں اور ﭼﻮﮦوں ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ -ﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ کے اﻧﺪروﻧﯽ اور ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺣﺼﻮں ﮐﺎ ﻣﻌﺎﺋﻦﮦ ﮐﺮیں کﮦ
وﮦاں ﮐﯽڑے ﻣﮑﻮڑوں ﯾﺎ ﭼﻮﮦوں ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﺗﻮ نﮦیں۔ اﮔﺮ ﮦو ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎنے والے ادارے ﮐﻮ
ﻓﻮن ﮐﺮیں۔
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 .dﭘﺎﻧﯽ – ﭘﺎﻧﯽ کے ﻧﻈﺎم سے ﭘُﺮانے ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﻧﮑﺎﻟﻦے کے ﻟﯿﺊے ﻧﻠﮑﻮں ﮐﻮ کھوﻟﯽں
ﻣﯽں نے اس اﻣﺮ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎنے کے ﻟﺊے کﮦ ﻣﯿﺮی ﺟﮓﮦ ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﻮویڈ  19سے ﻣﺤﻔﻮظ ﮨﮯ ﻣﻨﺪرجﮦ ﺑﺎﻻ ﺟﺎﻧﭻ پڑﺗﺎل ﮐﯽ ﮨﮯ۔
دﺳﺘﺨﻂ

……………………… ادارے ﻣﯽں عﮦدﮦ ……………………….ﺗﺎرﯾﺦ

ﺣﮑﻮﻣﺖ نے ﻣﺤﻔﻮظ ﻃﺮﯾﻖے سے ﮐﺎم ﮐﺮنے کے ﻟﺊے رﮦﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﮦداﯾﺎت ﺗﯿﺎر ﮐﯽ ﮦیں۔ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت کے ﻟﯿﺊے درج ذﯾﻞ ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﯿﺠﺊے :
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
ﻓﻮڈ ،ﮦﯾﻠﺖھ اﯾﻦڈ ﺳﯿﻒٹی ٹﯾﻢ سے اس ای ﻣﯿﻞ ﭘﺖﮦ ﭘﺮ راﺑﻂﮦ ﮐﺮیںfoodhealthandsafety@lambeth.gov.uk  :
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