COVID-19ےک پھیالؤ یک رفتار کو کم کرنا
می مد ںد کرسکتں ہیں اور کمیونٹں میں جن ک ںو زیادہ
افراد ،آجر اور تنظیمیں کورونا وائرس) (COVID-19ےکپھیالو کو روکنں ں
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عوام ےک لی مشورہ
ً
ہ آپ ک ںو
ئ پرخو ںد ک ںو  14دنوں ےک لتں الزماںتنہائںاختیارںکرئںچا ہنں  ،چا ں
ےس آئں ہوئں تمام لوگوں کو آسییلیا آ ں
ک ں
• ںبیون مل ں
عالمات نہ ظاہ ںر ہوں۔
س ٹشو
پرہی کریں ،اپٹں کہٹں یا ک ں
ےس  20سیکنڈوں تکںدھوئیں  ،اپنں چہرے ک ںو چھوئں ےس ں
ن اور پائں ں
اکی صاب ں
• اپنں ہاتھوں کو ں
ی
ےس جراثی ںم
باقاعدیک ں
ں
اکی چھوںا جاتا ہو انہیں
ن سطحوں کو ں
میں کھانسیں اور چھینکیں صحت یک اچھے اصولوں پر عمل کریںں۔ ج ں
کش ادویات ےس دھوئی۔
• اگرآپ بیمار ہیں تو گھر میں رہیں اور جن لوگوں ک ںوںخطرہ الحق ہ ںواورںانہیں ہسپتالوں ،عمر رسیدہ افرا ںد ےک لتں قائ ںم سہولتوں
ی یا ذیابیطس ہو ےک پاس ن ںہ جائیں ں۔
یک بیمار ں
میںںرکھاںگیاںہو یا جنہیں دل ،پھیپھڑے یا گردے ں
ت ٹھیک نہ ہو
ےس سکول یا چائلڈ کییں میں نہ بھیجیں تا وقتیکہ اس یک عالما ں
ص بیمار ہ ،ت ںو ا ں
• اگر آپ کا بچ ںہ/ک ںم عمر کںا شخ ں
جائی۔
ی
ں
باقاعدیک
ی کرلی۔
ےک بارے میں منصوبہ بند ں
ص ں
•ںمستقبل میں اگ ںر چائلڈ کییں یںا سکول کو بند کرنا پڑںا ت ںو اپنں بچں /ک ںم عمر شخ ں
ن معلومات ں۔
ائ تازہ تری ں
کیساتھ چیک کریں  The Department of Educationاور  Catholic Schools NSWبر ں
• کمیونٹں میں دورسوں یک مد ںد کریں دوستوں اور خاندان یک دیکھ بھال کرےک۔
ی میل اور سوشل میڈیا ےک
پرہی کریں اور خاندان ،دوستوں اور کام پر ساتھیوں کیساتھ فون ،ا ں
• کالوڈ نہ کہ مجمع – اجتماع ےس ں
ساتھ رابےط میں رہیں۔
• سالم ےک طور پر ہاتھ مالئں ےس ،گ ںل ملتں اور چومنں ےس اجتناب کریں،
ی منصوبوں پر دوبارہ غور کریں
• بیون ملک اور بیں الریاسٹں سفر ں
س حصول ےک لتں ۔
ں اپنں اور اپنں خاندان ےک لتں باقاعدہ ادویات ےک ایمرجن ں
ےس بات کری ں
ڈاکی اور فارماسسٹ ں
ں
• اپنں
ں NSW Health
ی ےس تبدیل ہ ںو رہں ہی ،تازںہ ترین صورتحال ےک لتں ان سائیٹس کو چیک کری ں
• مطل ںع رہیں :چونکہ حاالت تی ں
ےسNSW Health Facebook page.
COVID-19 websiteاور ا ں

آجرین اور خدمات مہیا کرن والوں ےک لی مشورہ
ائ کریں
یک حوصلہ افز ں
•ںلچکدار کام/سیکھنں ےک انتظامات یک حوصل ںہ افزائں کریں اور اگر عمل ںہ بیمار ہو تو ان ےک گھر پ ںر قیام ں
ی سفر ےس پرہیں کریں
ائ کریں ک ںہ وہ غیضور ں
یک حوصلہ افز ں
• عمل ں
ےک اعیل میعار ک ںو یقیٹں بنائیں
• باقاعدہ صفائں ں
ا
ں پر دستیاب
یک جگہوں اور مش ںیکہ جگہو ں
یک اشیا کو خریدںیں)مثال الکوحل ہینڈ سینیٹائیزرز) اور انہیں عمارت ےک داخل ں
• صفائں ں
ےس دھوئں اور ہینڈ سینیٹائیرز ےک استعمال یک حوصلہ افزائں کریں ں۔
کریں۔ہاتھوں کو کیت ں
ال کر -کالئینٹس کو علیحدہ کریں،
ئ کریں اپٹں رسگرمیوں/خدمات میں تبدییل ں
سماج فاصل ںہ رکھنں ےک عمل یک حوصلہ افزںا ں
ں
•
قطار اور بند جگہوں پر ن ںہ کھڑے ہوں
ن ہو۔
ےس پرہیں کریں اگر مکم ں
ت ں
ی ےک اندر بڑے اجالس اور لنچ ےک کمروں اور باہ ںر ےک مقاما ں
•ںچار دیوار ں
یک ضوریات کا خیال کریں۔
• بوڑےھ لوگوں ،معذور افرا ںد اور دیگر لوگ جنہیں رسائں یا کام ےک لتں مد ںد درکار ہوئں ہں ں
• باخیں رہیں :جائیں یہںا ں پرSafeWork NSW's COVID-19: Advice and guidance for NSW workplaces.

کن کو ٹیسٹ کروانا چاہی؟
•

کوئں بھ شخص جےس نزلہ یا زکام جیس عالمات الحق ہوں اور جو بیون ملک ےس آیا ہو یا جو  COVID-19ےک کس تصدیق شدہ
ج ئں کو پہےل یہ فون کریں یہ
کروائ یک ضورت ہ۔اگر آپ کو عالمات ہی ،تو اپنں ں
ں
کیس ےک ساتھ رابےط میں رہا ہو ،کو ٹیسٹ
ئ ےک لتں کہ آپ ےک لتں انتظامات کینں جا سکیں۔
یقیٹں بنا ں

رابط ےک مفید ذرائع
• NSW Health COVID-19 website
• NSW Health Facebook page
• Australian Department of Health
• The Department of Education
• Catholic Schools NSW
• Transport for NSW

