
COVID-19 ےک دوران تعطیالت
COVID-19 ےک پھیالؤ کو کم ےس کم کر�ن ےک ل�ئ اور یہ یقی�ن بنا�ن ےک ل�ئ کہ تمام لوگ محفوظ اور 

ن پبلک ہیلتھ اجتماعات ےک ل�ئ خطرے یک رہنما�ئ فراہم کر  ، آس�ٹ صحتمند چھ�ٹ کا موسم منائ�ی
۔ رہا �ہ

اپ�ن گھر والوں ےک ساتھ جشن منانا	 

اپ�ن رہائ�ش جگہ کو سجانا	 

 دوستوں اور رشتہ داروں ےک ساتھ ورچوئل 	 
با�ن کرنا ن اجتماع یک م�ی

 روای�ت پکوان تیار کرنا اور انہ�ی بال رابطہ طور 	 
پر تقسیم کرنا

چھٹیوں ےک موضوع وایل فلم�ی یا شو دیکھنا	 

 ک� مقایم خاندان اور دوستوں ےک ساتھ 	 
با�ن کرنا ن باہر ایک چھو�ٹ یس دعوت یک م�ی

کت کرنا	  و�ن اجتماع م�ی �ش ک� ب�ی

 ایےس باغات اور درختوں کا فارم م�ی جانا 	 
وں کو چھو�ن ےس پہےل ہینڈ  ن جہاں چ�ی

سینیٹائزر کا استعمال کیا جا رہا ہو

باہر پریڈ یا فلم یک رات منعقد کرنا	 

ولنگ یا گھر گھر جا�ن وایل 	   روای�ت ک�ی
�گرمیوں م�ی حصہ لینا

ٹ بھاڑ واےل، اندرو�ن اجتماعات م�ی 	   بھ�ی
کت کرنا �ش

 ک� دو�ے گھر ےک افراد ےک ساتھ پرایل 	 
یک س�ی پر جانا

 ااجتماعات اور تقریبات ےک ل�ئ اپ�ن کمیون�ٹ 	 
ےس باہر کا سفر کرناا

کم خطرے وایل رسگرمیاں

درمیا�ن خطرے وایل رسگرمیاں

زیادہ خطرے وایل رسگرمیاں

COVID-19 ےک پھیالؤ کو روک�ن م�ی 
مدد کر�ن ےک ل�ئ ہماری تجویز �ہ کہ 
تمام زیادہ خطرے وایل رسگرمیوں ےس 

ن کریں اور تمام درمیا�ن خطرے وایل  پرہ�ی
۔ رسگرمیوں م�ی محتاط رہ�ی

مندرجہ ذیل رسگرمیوں م�ی ماسک پہننا اور 
: جسما�ن دوری بنا�ئ رکھنا شامل ہونا چاہ�ئ

www.AustinTexas.gov/COVID19
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COVID-19 ےک دوران تعطیالت
ان ےک ساتھ جشن منانا یہ سب  اس بار چھٹیوں ےک موسم م�ی ورچوئل طور پر یا اپ�ن گھر ےک مم�ب
، لیکن اگر آپ پھر بیھ روای�ت طور پر اجتماع کر�ن کا انتخاب کر�ت ہ�ی تو ایسا  ین ٓاپشن �ہ ےس بہ�ت

ن پبلک ہیلتھ ہدایت پر عمل کریں۔ محفوظ طریق ےس کر�ن ےک ل�ئ آس�ٹ

www.AustinTexas.gov/COVID19

کت نہ کریں اگر: ذا�ت طور پر تقریبات م�ی رسش

 حال یہ م�ی ٓاپ م�ی COVID-19 یک 	 

تشخیص ہو�ئ �ہ

ٓاپ م�ی COVID-19 یک عالمات ہ�ی	 

ٓاپ ٹیسٹ ےک نتائج کا انتظار کر ر�ہ ہ�ی	 

 	 COVID-19 ٓاپ شاید پچھےل 14 دنوں م�ی 
آ�ئ ہوں ےس متاثرہ ک� شخص ےک رابےط م�ی 

 یا ٓاپ ےک گھر ےک ک� فرد کو COVID-19 یک 	 

وجہ ےس شدید بیماری کا زیادہ خطرہ �ہ

حفاظ�ت اقدامات:

و�ن �گرمیاں اندرو�ن �گرمیوں ےس 	   ب�ی
ٹ وایل، کم  کہ�ی زیادہ محفوظ ہ�ی - بھ�ی

ہوادار اور مکمل طور پر بند اندور�ن 
ن کریں جگہوں ےس پرہ�ی

 خود کو اور دو�وں کو صحت مند رکھ�ن 	 
م�ی مدد ےک ل�ئ سامان اپ�ن ہمراہ الئ�ی 

)جیےس اضا�ن ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر(

 اجتماع ےس پہےل 14 دنوں ےک ل�ئ دو�ے 	 
گھرانوں ےس تعلق رکھ�ن واےل افراد ےس رابےط 

کر�ن ےس گریز کر�ن پر غور کریں

 قری�ب رابےط کو فروغ دی�ن وایل حرکات کو 	 
کم ےس کم کریں )یع�ن گےل مل�ن اور مصافحہ 

کرنا(

 جن لوگوں ےک ساتھ آپ نہ�ی رہ�ت ان ےک 	 
ٓاس پاس جسما�ن دوری بنا�ئ رکھ�ی اور 

ماسک پہن�ی 

ن 	  ، نعرے لگا�ن یا چیخ�ن چال�ن ےس پرہ�ی  گا�ن
کریں، خاص طور پر جب ٓاپ �ن ماسک 

نہ پہنا ہو یا جسما�ن دوری نہ یک ہو

 اک�ث چھو�ئ جا�ن وایل سطحوں اور ہر 	 
کہ اشیاء کو استعمال ےک درمیان مش�ت

صاف اور جراثیم ےس پاک کریں 

اجتماعات دیگر متعدی امراض ےک پھیالؤ 
۔ کیس بیھ  کا موجب بن سک�ت ہ�ی

اجتماع ےس قبل، اپ�ن اور اپ�ن اہل خانہ 
یک صحت یک حفاظت ےک ل�ئ فلو کا ٹیکہ 

۔ لگوائ�ی


