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ن کو مناسب  تمام مالزم�ی
صفا�ئ اور حفظان صحت 
ےک طریقوں یک تربیت دیں

6 ft.

سیلون یا سہولت مرکز م�ی 
ن  داخل ہو�ن ےس پہےل مالزم�ی
، اور جو  کو اسکرین کر ل�ی

بیمار ہوں انہ�ی گھر بھیج دیں

سیلون یا سہولت مرکز م�ی 
داخل ہو�ت وقت اور ایک 

گاہک ےس دورسے گاہک ےک 
درمیان ہاتھ صاف کریں

جہاں تک ممکن ہو 
دورسوں ےس کم ےس کم 6 
فٹ یک دوری برقرار رکھ�ی

ے ےک ب�ن  ڑ ناک اور منہ کو ک�پ
نقاب ےس ڈھانپ�ی

طیکہ  بال، ناخن، ٹیننگ سیلون اور حجام یک دکان�ی چل سک�ت ہ�ی ب�ش
ن کم از کم 6 فٹ کا سما�ج فاصلہ یقی�ن  وہ کام کر�ن وایل جگہوں ےک ماب�ی

۔ ان سہولیت مراکز م�ی افراد یک قربت یک وجہ ےس، صحت ےک  بنائ�ی
۔ وری �ہ پروٹوکول یک تعمیل کرنا �ن

گاہک ےس بات چیت:

 سیلون یا سہولیت مرکز م�ی لوگوں یک تعداد کو محدود کر�ن ےک ل�ئ 	 
ن 6 فٹ کا فاصلہ  اپائنٹمنٹس کا وقت مقرر کریں تاکہ گاہکوں ےک ماب�ی

ممکن ہو سےک 

 اپائنٹمنٹ ےک وقت گاہکوں کو اپ�ن ساتھ اضا�ن افراد ال�ن یک اجازت نہ دیں 	 

 گاہوکوں اور واک-ان والوں کو دورسوں ےس 6 فٹ یک دوری قائم 	 
رکھ�ت ہو�ئ باہر یہ انتظار کرنا چاہ�ئ جب تک کہ الئسنس یافتہ 

شخص تیار نہ ہوجا�ئ 

 یک سفارش یک جا�ت �ہ 	 
گ

بال رابطہ ادائی�

 اییس خدمات فراہم کر�ن پر غور کریں جو کم پیچیدہ ہوں اور انہ�ی 	 
کم وقت درکار ہو 

گاہکوں کو ریٹیل سامانوں کو چھو�ن نہ دیں 	 

سہولت مرکز ےک پروٹوکولس:

وری اشیاء کو ہٹا دیں جیےس رسائل 	  تمام غ�ی �ن

وں کو ہینڈل کر�ن اور جراثیم ےس پاک کر�ن 	  ن  کث�ی استعمال وایل چ�ی
ورت کو کم ےس کم کر�ن ےک ل�ئ ڈسپوز ایبل اشیاء کا استعمال  یک �ن

کریں 

ولز کو صاف اور جراثیم ےس پاک کریں اور 	 
ُ
 کث�ی استعمال واےل ٹ

ولز اور سامان ےس الگ رکھنا چاہ�ئ 
ُ
سامان کو گندے ہو�ئ ٹ

 ہر گاہک ےک درمیان ورک اسٹیشنوں اور سامانوں یک مکمل طور پر 	 
وری �ہ  صفا�ئ کرنا �ن

 فرش، سائٹ پر موجود النڈری اور دیگر سہولیات کو ہر روز 	 
اچیھ طرح ےس  صاف کریں 

 کمپیوٹرس اور لینڈ الئن فون سمیت دیگر تمام سطحوں کو ہر 	 
 ےس صاف کریں 

گ
استعمال ےک درمیان باقاعدیک

ین طریقوں یک یاددہا�ن کروا�ن 	   تمام لوگوں کو حفظان صحت ےک بہ�ت
ےک ل�ئ “بیماری کو روک�ن م�ی مدد کریں” پوس�ڑ کو چسپاں کریں 

مالزم یک صحت:

سیلون اور حجام یک دکانوں ےک ل�ئ رہنما�ئ

خدمات فراہم کر�ت وقت، 
اگر ممکن ہو تو، دستا�ن 

پہن�ی

URDU
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