
آسٹن پبلک ہیلتھ

COVID-19م بیماری کے بعد کا
پر واپس لوٹنا

کی عالمات ظاہر ہونے کی وجہ سے کام سے فارغ ہیں، وہ مندرجہ COVID-19ایسے مالزمین جو •

:ہیںذیل معیار پر پورا اترنے کے بعد گھر پر الگ تھلگ رہنا ختم کرکے کام پر واپس لوٹ سکتے

 (غیربخار کم کرنے والی دوائیاں استعمال کئے ب)گھنٹوں تک بخار نہ ہو 24مالزم کو کم از کم

اور

 مثال کے طور پر کھانسی، سانس میں کمی، تھکاوٹ، )دیگر عالمات میں بہتری

(سر درد، یا جسم میں درد میں بہتری آئی ہے

اور

 دن ہو چکے ہوں10ان میں شروعاتی عالمات کو ظاہر ہوئے کم از کم

عالمی وباء کے دوران آجر کی 

جانب سے دستاویزات کے تقاضے

ن سے عالمی وباء کے دوران، ایسے مالزمین جو کام پر واپس آنے کے لئے مذکورہ باال معیار پر پورا اترتے ہیں، ا  •

ں کرنا چاہئے۔کام پر واپس پر لوٹنے کے لئے آجروں کی جانب سے کسی ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کا نوٹ طلب نہی

نے ہدایت جاری کی ہے، (CDC)نیز بیماریوں کے کنٹرول کے مراکز (EEOC)کمیشن برائے مساوی مواقع روزگار •

عالمی وباء کے دوران مالزمت سے دور رہنے والے مالزمین سے کام پر ’’ جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں آجر 

‘‘  کتے ہیں،واپس آنے کے لئے تندرستی کی تصدیق کرنے والے کسی ڈاکٹر کا نوٹ فراہم کرنے کی مانگ کر س

وہیں ایسا کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔

•EEOC اورCDCان نصیحت کرتے ہیں کہ، عملی طور پر، ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر اور دیگر ہیلتھ کیئر فراہم کنندگ

بہت مصروف ہوں اور وہ اس قسم کے دستاویزات فراہم نہ کر پائیں، لہذا آجروں کو چاہئے کہ وہ جیسے 

مناسب سمجھیں، ان مالزمین کو کام پر واپس لوٹنے کی اجازت دینے پر غور کریں۔

‘‘  رنگکلیئ’’ہر گز یہ تجویز نہیں کرتا ہے کہ آجر اپنے مالزمین کو کام پر واپس رکھنے کی CDCاس کی وجہ سے، •

دینے کے لئے، ان سے کسی معالج یا ہیلتھ کئیر فراہم کنندہ کی جانب سے کوئی رپورٹ طلب کریں۔

لنکسمددگار

•CDC کاروباروں اور آجروں کیلئے رہنمائی
•EEOC کام کی جگہ میںthe عالمی وباء کے انتظامات

سے متعلق معلومات COVID-19آسٹن پبلک ہیلتھ •

ںایسے آجروں کے لئے ہدایات جن کے مالزمین کام پر واپس لوٹ رہے ہی

URDU

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act#q16
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/businesses-and-industries

