
ن پبلک  COVID-19 ےک پھیالؤ کو کم کر�ن اور چائلڈ کی�ئ ےک عمےل، بچوں اور خاندانوں کو محفوظ رکھ�ن م�ی مدد کر�ن ےک ل�ئ آس�ٹ
۔ ہیلتھ )اے �پ ایچ( یک مندرجہ ذیل سفارشات ہ�ی

COVID-19 ےک دوران والدین/رسپرستوں ےک ل�ئ چائلڈ 
کی�ئ اور سمر کیمپ یک ہدایات

کیس چائلڈ کی�ئ سین�ٹ م�ی جا�ن ےس پہےل، اپ�ن اور اپ�ن ب�چ یک بخار، 
کھانیس، رس درد، سانس یک قلت، سانس لی�ن م�ی دشواری، گےل یک 

، بو یا ذائقہ م�ی کیم، اسہال، رسدی، یا پٹھوں م�ی درد جییس  خرا�ب
۔ عالمات یک جانچ کرل�ی

جو ب�چ بیمار ہ�ی انہ�ی گھر پر یہ رہنا 
۔ چاہ�ئ
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ٓاپ ےک چائلڈ کی�ئ فراہم 
کنندہ یک جانب ےس بتا�ئ جا�ن 

واےل ڈراپ آف ےک طریقہ کار 
پرعمل کریں۔

ب�چ کو چھوڑ�ن اور ےل کر جا�ن ےک وقت والدین اور 
رسپرستوں کو چاہ�ئ کہ وہ چہرے کو ڈھانپ�ی اور دورسوں 

۔ ےس 6 فٹ یک ُدوری بنا�ئ رکھ�ی

والدین اور رسپرستوں ےک ل�ئ سفارشات:

۔ 	   6 ےس زائد سال یک عمر ےک بچوں کو چہرے ڈھانپ�ن چاہ�ئ
2 سال ےس کم عمر ےک بچوں کو چہرے نہ�ی ڈھانپ�ن چاہ�ئ ۔

بچوں کو چاہ�ئ کہ وہ گھر ےس نکل�ن ےس پہےل، چائلڈ کی�ئ 	 
پروگرام م�ی وقت گزار�ن ےک دوران، اور جیےس یہ وہ گھر 

۔ ، اپ�ن ہاتھ دھوئ�ی واپس لوٹ�ت ہ�ی

اس بارے م�ی غور کریں کہ آپ اپ�ن ب�چ ےک ل�ئ دن بھر کا کھانہ 	 
۔ ہر شام یا دن ےک ل�ئ روانہ  اور پینا کس طرح تیار کر�ت ہ�ی

ہو�ن ےس پہےل دوبارہ استعمال ہو�ن وایل تمام اشیاء کو جراثیم 
ےس پاک کر�ن پرغور کریں۔

ایےس کھلو�ن ال�ن ےس گریز کریں جنہ�ی روزانہ صاف نہ�ی کیا 	 
جاسکتا۔

اپ�ن ب�چ کو چھوڑ�ن ےک بعد ہاتھ دھوئ�ی یا جراثیم ےس پاک کریں۔	 

، تو اپ�ن چائلڈ کی�ئ فراہم کنددہ ےس 	  اگر آپ ےک معذور ب�چ ہ�ی
بات کریں اور جان�ی کہ آپ ےک بچوں کو کس طرح وہ مدد ملنا 

۔ ورت �ہ جاری رہ سک�ت �ہ جس یک انہ�ی �ن

COVID-19 م�ی مبتال ب�چ ےس 65 سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک 	 
، اگرچہ کہ اس م�ی وائرس یک  افراد ےک ل�ئ خطرہ ےس آگاہ رہ�ی

کو�ئ عالمت نظر نہ ٓا �ت ہو۔

www.AustinTexas.gov/COVID19
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