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گھرانوں � ل�� سفارشات ق���� حلقوں م�� 
ر��� وا�

-ڻ��وس �اؤن�� � ر�ا��� ق���� حلقوں م�� ر��� ہ�� ج�� چھو�� ا�ارڻمنٹ �ا متعدد �سلوں وا�  � بہت سار� آس��
، �شمول  ۔ آپ کو ان لوگوں � حفاظت کر�� چاہ�� جو آپ � گھر والوں م�� سب � ز�ادە �مزور ہ�� گھرا��

، جن کو COVID-19 � وجہ � شد�د ب�ماری  بزرگوں اور ا�� لوگوں � جو کہ دائ� ط�� حالت � دو چار ہ��
۔ الحق ہو�� �ا ز�ادە خطرە ��

گھر � وە افراد جو ب�مار ہ�� انہ�� ال� کردیں:

•  ا�ک عل�حدە ب�ڈروم اور �اتھ روم فراہم ک��ں، اور ب�مار فرد 
کو گھر � دو�� افراد � ال� کردیں

� کو �طور  •  ب�مار فرد � �س�� کو ال� کر�� � ل�� ک� چ��
تقس�م استعمال کر�� پر غور ک��ں

وری �� تو، ب�مار فرد  •  ا�ر ا�ک � �اتھ روم استعمال کرنا ��
کو چاہ�� کہ وە ہر �ار استعمال � �عد سطحوں کو صاف 

کر� اور جراث�م � �ا� بنا��

•  ب�مار افراد کو چاہ�� کہ وە عل�حدە ہو کر کھائ�� اور وە د�گر 
۔ افراد � ل�� گھر پر کھانہ نہ ��ائ��

•  ب�مار فرد � د�کھ بھال � ل�� اپ�� گھر � ک� ا�ک �م خطرە 
وا� فرد کو مخصوص ک��ں

•  گھر � ا�� دو�� افراد جن کو روزمرە � �اموں م�� مدد 
، ان � ل�� ا�ک ال� د�کھ بھال کر�� واال  ورت ہو�� �� �� �

مخصوص ک��ں

•  ا�ر آپ � �اس محفوظ ط���� � ال� تھل� ر��� � جگہ 
 � سہولت مرکز �ا 

�
� شہر عل�حد� نہ�� �� تو ک� آس��

استعمال کر�� � ل�� 7554-810-512 پر فون ک��ں

اپ�� �ا ک� ع��ز � ل�� 
مفت COVID-19 ڻ�س�نگ 
� ل�� پہ� � اندراج ک��ں۔

ا�ر آپ �ا وە لوگ جن � 
چی��  ساتھ آپ ر��� ہ�� ��
، ن�ند � ��،  اور پ��شا��

ز�ادە �ا �م بھوک ل�نا،
۔ �ا ادا� اور اف�دە مزا�� �ا ش�ار ہ��

دما�� صحت چ�ک ک��ں

ڈرائیو اپ ڻ�س�نگ
مالحظہ ک��ں 

Aus�ntexas.gov/COVID19

CommUnityCare
ڈرائیو اپ اور وا� اپ ڻ�س�نگ

آ�� � پہ� 8775-978-512 پر فون ک��ں 
کیونکہ مختلف مقامات پر دن اور اوقات 

۔ مختلف ہو�� ہ��

تو برا�� مہ��ا�� درج ذ�ل � را�طہ ک��ں: 
ان��گرل کی�� � 42 گھن�� چالو کرا�سس 

512-472-HELP (4357) :ہاٹ الئن

ڻ�سٹ کروائ��



ز�ادە خطرە وا� افراد خانہ � ل�� خطرات کو محدود ک��ں:

AustinTexas.org/COVID19

•  ا�ر آپ � گھر م�� �ف ا�ک � �مزور فرد �� تو، گھر � تمام افراد کو ا�� محتاظ ر�نا چاہ�� کہ ج�� 

ان سب کو ز�ادە خطرە ��

وری �اموں کو انجام دی�� � ل�� ج�� ک��ا�� � د�ان پر جانا، ک� �م خطرە وا� گھر � فرد کو مقرر  ��  •
 � � ، بھ�� � � ب�� ماسک � چہرە ڈھانپ�� � وری �ام � سلسلہ م�� �اہر ن�ل�� تو، ا�ک ک�� ک��ں· جب ��

، اور سما�� دوری پر عمل ک��ں �چ��

ان � ساتھ �اڑ�وں م�� سفر کرنا محدود ک��ں۔ ا�ر اس ط�ح  •  پ�ل� ڻرا�سپورٹ �ا استعمال اور غ�� گھر � مم��
وری �� تو، حفظان صحت � مناسب ط��قوں پر عمل ک��ں �ا سفر کرنا ��

•  ا�ر ممکن ہو تو، ز�ادە خطرە وا� افراد اپ�� گھر � ب�مار لوگوں اور �چوں � د�کھ بھال کر�� � گ��ز ک��ں
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