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-COVIDچائلڈ کیئر اور کیمپوں میں بچوں واےل خاندانوں ےک لیں  
 یک سفارشات  19

  ماسک 

• APH  19تجویز دیتا ہے کہ-COVID   یک صورت میں جملہ چائلڈ کیئر   کمیونٹی یک سطح 
ےک بلند ہونے

ے  سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک ہر فرد ےک لیں گھر ےک اندر ماسک پہننا الزیم قرار دیں۔ یہ   2پروگرامز اور کیمئ 

ن لوگوں پر الگو ہ
ُ
۔   ا ن پر بیھ جنہوں نے ابیھ نہیں لگوائر

ُ
ے لگوا چےک ہیں اور ا  وتا ہے جو ویکسیں

یا انہوں نے لوگوں ےک لیں گھر ےک   •
ٓ
کمیونٹی یک سطح ےک بلند نہ ہونے پر چائلڈ کیئر پروگرامز اس بات کا انتخاب کر سکیے ہیں کہ ا

۔  ۔ ان پروگراموں ےک APHاندر ماسک پہننا الزیم قرار دینا ہے یا نہیں   فیصلوں یک حمایت کرتا ہے

•  :  حٹے کہ جب ماسک پہننا الزیم نہ ہو، تب بیھ آپ ان صورتوں میں اپنے بچے کو ماسک پہنانے کا انتخاب کر سکیے ہیں

o  ہے یا وہ ابیھ تک 
ی
ے نہیں لگ  کا اہل نہیں ہے   COVID-19آپ ےک بچے کو ویکسیں

ے لگوانے  یک ویکسیں

o  ےس آپ ےک بچے کا مدافعٹے نظام کمزور ہے
ُ
 یک بیماری کا شدید خطرہ الحق ہے  COVID-19یا ا

o  ے نہیں لگوائر ہے  ویکسیں
 آپ ےک خاندان ےک دیگر افراد کو شدید بیماری کا زیادہ خطرہ الحق ہے یا انہوں نے

، یا جو  • یا ہے
ٓ
، جن ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا ،    COVID-19جن لوگوں میں عالمات ہیں  ہیں

نر
ٓ
ا ےک کیس مریض ےک رابےط میں 

 
ُ
۔ اس دوران 10نہیں ا ۔  دنوں تک ماسک پہننا چاہنں نہیں اییس جگہوں پر جانا یہ نہیں چاہنر جہاں وہ ماسک نہیں لگا سکیے

ُ
 ا

 آپ ےک بچے کا ماسک  •
ٓ
۔ رام دہ اچیھ طرح ےس ِفٹ اور ا  ہونا چاہنر

 قریبی رابےط          

• COVID-19   ےس متاثرہ کیس شخص ےک ساتھ

نے ےک بعد تمام قریٹی  
ٓ
ا خری مرتبہ رابےط میں 

ٓ
ا

نے واےل افراد کو اگےل 
ٓ
ا دنوں تک اپنے گھروں میں   10رابےط میں 

۔   اور عوام ےک درمیان دورسوں ےک ارد گرد ماسک لگانا چاہنں

ے لگوا چےک ہیں اور   ن لوگوں پر الگو ہوتا ہے جو ویکسیں
ُ
یہ ا

ن پ
ُ
نہیں بیھ عالمات  ا

ُ
۔ ا ر بیھ جنہوں نے ابیھ نہیں لگوائر

۔    پر نظر رکھٹے چاہنر

نے واےل افراد  •
ٓ
ا ے ےک   COVID-19اگر قریٹی رابطہ میں  ویکسیئے

و ڈیٹ سلسلہ میں 
ُ
پ ٹ

َ
نہوں نے کوئر بیھ   ا

ُ
، ا نہیں ہیں

COVID-19   یا پچھےل ، ے نہیں لگوائر ہے دنوں   90ویکسیں

نہیں   COVID-19میں انہیں مصدقہ طور پر 
ُ
نہیں ہوا ہے تو ا

۔  گھر پر یہ رہنا چاہنں اور قرنطینہ کرنا چاہنں

o 5   اگر وہ ماسک پہن سکیے    لیں قرنطینہ، دنوں ےک

، پینے یا سونے وقت دورسوں ےس   اور ہیں    6کھانے

۔ بصورت دیگر،    10فٹ ےک فاصےل پر ہوسکیے ہیں

 دن ےک لیں قرنطینہ۔

   ٹیسٹنگ 

• COVID-19    ےک شکار کیس

شخص ےک ساتھ قریٹی رابطہ میں  

ن ےس 
ُ
نے واےل افراد کو آخری مرتبہ ا

ٓ
نے ےک   قریٹی رابطہا

ٓ
ا میں 

  5کم از کم 
ُ
۔ یہ ا ن لوگوں پر  دن بعد ٹیسٹ کرانا چاہنں

بیھ الگو ہوتا ہے جن میں کوئر عالمات نمایاں نہیں  

۔ )اگر قریٹی رابےط  < ہیں   ے لگوا چےک ہیں اگرچہ وہ ویکسیں

نے واےل شخص کو گزشتہ  
ٓ
ا   COVID-19دنوں میں  90میں 

ورت نہیں ہے سوانر   ہوا تھا، تو انہیں ٹیسٹ کرانے یک ضے

۔( اس ےک کہ ان میں عالمات نمایاں   ہیں

جییس عالمات نمایاں    COVIDجس شخص میں بیھ  •

۔ یہ ہر   ےس فوری طور پر ٹیسٹ کرانا چاہنں
ُ
 ہیں ا

ہوئے

ے   ن لوگوں ےک جو ویکسیں
ُ
، بشمول ا ایک پر الگو ہوتا ہے

ن پر بیھ جنہیں پہےل 
ُ
ہو   COVID-19لگوا چےک ہیں اور ا

۔   چکا ہے

https://www.austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11748:%2Bup%20%2Bto%20%2Bdate%20%2Bcovid%20%2Bvaccine:sem.b:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/determine-close-contacts.html
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COVID-19  ےس متاثرہ یاCOVID جییس عالمات  

، تو انہیں گھر میں یہ رہنا چاہنں اور ٹیسٹ ےک نتائج کا انتظار کرنے اگر   • کیس بچے میں عالمات نمایاں ہیں

۔  چاہنں
 اختیار کرئے

ی
 ہونر علیحدیک

نہیں گھر میں یہ رہنا چاہنں اور کم از کم   COVID-19جن بچوں ےک  •
ُ
، ا  ہیں

نے
ٓ
ا  اختیار  10ٹیسٹ ےک نتائج مثبت 

ی
دن تک علیحدیک

۔ یہ پابندی  ن بچوں پر الگو   اور صحت یک خدماتٹیکساس محکمہ برانر سماجی کرئے چاہنر
ُ
۔ یہ ا یک جانب ےس عائد کردہ ہے

ےس  
ُ
، بچے ےک لیں الزیم ہے کہ ا ۔ پروگرام میں واپس آنے ےک لیں ن پر بیھ جن میں نہیں ہیں

ُ
ہوتا ہے جن میں عالمات نماں ہیں اور ا

س یک دیگر   24بغئں کیس دوا ےک کم از کم 
ُ
یا ہو اور ا

ٓ
 ریہ ہو۔ گھنیی تک کوئر بخار نہ ا

ٓ
ی ا  عالمات میں بیھ بہئے

ے دورسوں ےک   • نہیں اپنے گھروں میں اور عوام ےک مابیں
ُ
، ا یا ہے

ٓ
وہ لوگ جن میں عالمات نمایاں ہیں یا جن ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا

ن لوگوں ےک   10ارد گرد پورے 
ُ
، بشمول ا ۔ یہ ہر ایک پر الگو ہوتا ہے ے لگوا چےک ہیں اور دنوں تک ماسک پہننا چاہنں جو ویکسیں

ن پر بیھ جنہیں پہےل 
ُ
 ۔ ہو چکا ہے  COVID-19ا
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https://www.dshs.state.tx.us/IDCU/health/schools_childcare/School-Health.aspx

