
  مريضعزيزه/عزيزم 

کے سبب ہم جس مشکل صورتحال ميں آپ سے واقف ہوں گی/ گے اور ہميں اميد ہے کہ آپ صحت مند اور  COVD-19ابهی 
  تندرست ہوں گی/ گے۔

اس وقت حکومت ہم سبهی کو جتنا زياده سے زياده ممکن ہو گهر پر رہنے کا مشوره دے رہی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے ساته 
رابطہ کو ممکنہ حد تک محدود رکها جائے اور اس طرح سے ہم کورونا وائرس کے پهيالؤ کو روکنے ميں مدد کريں گے۔  اگر 

ميٹر کی دوری رکهنا ياد رکهيں خواه آپ دُکان پر جائيں يا  2سی بهی شخص سے آپ کو گهر سے باہر جانا ہو تو، براه کرم ک
سرجری ميں ہم سے ملنے کے ليے آئيں۔  اس کا اطالق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہيں آپ جانتے ہيں اور ان پر بهی جنہيں آپ 

ويب سائٹ پر 'اپنے گهر سے  GOV.UK براه کرم -نہيں جانتے۔  ہمارا مشوره ہے کہ جب آپ باہر جائيں تو فيس ماسک پہنيں 
  باہر محفوظ رہنا' والے صفحہ سے رجوع کريں

  ہم درج ذيل کی سفارش بهی کريں گے:

  نہ کريں   کريں
  سيکنڈز  20ايسا کم از کم  –اکثر اپنے ہاتهوں کو صابن اور پانی سے دهوئيں

  تک کريں۔
  استعمال کريںاگر صابن اور پانی دستياب نہ ہو تو ہينڈ سينيٹائزر ِجل کا  
  گهر ميں داخل ہونے پر اور گهر ميں کچه اور کرنے سے قبل جتنی جلدی ممکن

  ہو اپنے ہاتهوں کو دهوئيں
  جب آپ کو کهانسی يا چهينک ہو تو، اپنے منہ اور ناک کو ٹشو پيپر يا اپنی

  آستينوں (اپنے ہاتهوں سے نہيں) سے ڈهانپ ليں۔
 ڈال ديں اور اس کے بعد اپنے ہاته دهو  استعمال شده ٹشو کو فوراً کوڑے دان ميں

  ليں
  جب عوامی مقامات پر لوگوں سے دور رہنا مشکل ہو، اور اگر آپ کے ليے

ممکن ہو تو کچه ايسا پہنيں جو آپ کی ناک اور منہ کو ڈهک لے۔  اگر آپ بهيڑ 
جون سے، سرکاری  15والی جگہ ميں اندر وقت گزارتے ہيں تو يہ بہت اہم ہے۔ 

ر اور جب آپ ہسپتال آئيں، خواه مالقاتی يا مريض کے طور پر، تو ٹرانسپورٹ پ
چہرے کو ڈهکنا الزمی ہوگا۔ اگر سرجری ميں آپ کا اپائنٹمنٹ ہو تو بهی 

  مہربانی کرکے چہرے کا ماسک پہنيں يا چہرے کو ڈهک کر رکهيں۔

  جب آپ کے ہاته صاف نہ ہوں
تو اپنی آنکهوں، ناک يا منہ کو 

  چهونا
 

    

ميں ذيابيطس، وزن اور فشار خون پر قابو پانا خاص طور پر اہم ہے۔ اگر آپ کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس وقت 
  براه کرم ہم سے سرجری ميں رابطہ کريں۔

لينے کے  Dہم اس بات کے ليے بهی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہيں گے کہ اپنی صحت ميں مدد کے ليے پورے سال وٹامن 
مائيکروگرامز فی دن ہے۔ آپ اسے کسی کيمسٹ يا سپر مارکيٹ سے خريد  10ر عمل کريں۔ مجوزه خوراک سرکاری مشورے پ

  سکتے ہيں۔

سے متعلق تازه مشورے کی ياد دہانی کرواديں۔  اگر آپ کو تيز بخار ہو، نئی اور  COVID-19المختصر، آپ کو ايک بار پهر 
سب طرح سے محسوس نہ کرپائيں تو، آپ کو ممکنہ طور پر کورونا وائرس مسلسل کهانسی ہو اور/يا چيزوں کا ذائقہ يا بو منا

  کو فون کريں جو آپ کی مدد کرسکے گا۔ NHS 111ہو سکتا ہے۔ براه کرم گهر پر رہيں اور 

  آپ کی مدد کے ليے موجود ہے اور کهال ہوا ہے۔ NHS –براه کرم جهجکيں نہيں  

 

  پر جائيں www.gov.uk/coronavirusتازه ترين معلومات حاصل کرنے کے ليے 
  تک درست ہے 29/06/20تمام رہنمائی اور ڈيٹا 

 


