
خطرے ےک مراحل کو سمجھ�ن ےک ل�ئ اس رنگوں واےل کوڈ الرٹ سسٹم کا استعمال کریں۔ یہ چارٹ اس ضمن م�ی سفارشات پیش کرتا 
۔ خطرے یک انفرادی قسم�ی جن یک شناخت یک گ�ئ �ہ  �ہ کہ وبا�ئ امراض ےک دوران محفوظ رہ�ن ےک ل�ئ لوگوں کو کیا کرنا چاہ�ئ
۔ صورت حال م�ی بڑھوتری ےک ساتھ یہ یہ چارٹ تبدیل ہو   اور موت ےک معلوم خطرات ےک متعلق ہ�ی

گ
وہ COVID-19 ےس پیچیدیک

۔ سکتا �ہ

CoVID-19: خطرے پر مب�ن ہدایات
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تمام کاروبار

وری اور دوبارہ کھوےل گ�ئ  �ن
کاروبار

وری اور دوبارہ کھوےل گ�ئ  �ن
کاروبار

وری  سوا�ئ توسیع شدہ �ن
کاروبار

وری کاروبار �ف �ن

کون یس کام یک جگہ�ی 
گ

کھل�ی یک

اجتماعات ےس 
اجتناب کریں

وری  غ�ی �ن
سفر ےس 

اجتناب کریں

باہر کھا�ن / 
 خریداری کر�ن 
ےس اجتناب کریں

زیادہ خطرہ واےل افراد
، دل، پھیپھڑوں  عمر +65 سال، ذیابیطس، ہا�ئ بلڈ پری�ش

اور گردوں یک بیماری، مامونیت باختہ، موٹاپا

اجتماعات ےس 
اجتناب کریں

وری  غ�ی �ن
سفر ےس 

اجتناب کریں

باہر کھا�ن / 
 خریداری کر�ن 
ےس اجتناب کریں

اچیھ حفظان 
صحت یک 
مشق کریں

اگر بیمار ہوں تو 
گھر پر یہ رہ�ی

 سما�ج دوری 

برقرار رکھ�ی

چہرے پر نقاب 

پہن�ی

بیمار افراد ےس 
ن کریں پرہ�ی

25 ےس زیادہ

10 ےس زیادہ

سوشل اور 
10 ےس زیادہ

گھر ےس باہر

 سوشل اور 
2 ےس زیادہ

25 ےس زیادہ

اجتماع کا سائز 
TBD

سوا�ئ احتیایط 
تداب�ی ےک ساتھ

سوا�ئ اس ےک 
وری ہو کہ �ن

سوا�ئ اس ےک 
وری ہو کہ �ن

سوا�ئ اس ےک 
وری ہو کہ �ن

سوا�ئ اس ےک 
وری ہو کہ �ن

سوشل اور 
10 ےس زیادہ

سوشل اور 
10 ےس زیادہ

گھر ےس باہر

سوا�ئ توسیع 
وری  شدہ �ن
کاروباروں ےک

سوا�ئ اس ےک 
وری ہو کہ �ن

۔ 
گ

ح پر منحرص ہویک * ہسپتال م�ی داخل ہو�ن یک صحیح اوسط محرک اضا�ن یک �ش
ن اضافہ پانچویں مرحےل ےک خطرے یک سفارشات کو  روزانہ یک اوسط م�ی ایک ت�ی

۔
گ

متحرک کرے گا جب تعداد اس حد ےک نچےل �ے تک پہن�چ یک


