دوبارہ کھو لنے کا اگال مرحلہ  27مئی سے ہوگا۔
حکومت جمعرات  27مئی کی رات ,نصف شب سے دوبارہ کھو لنے کے م نصوبے کے دوسرے مرحلے کی حانب بڑھے گی۔ ہے
س
اس کے نعد جہاں انفیکشن بہت کم ہوگیا  ,آج کے مقا بلے میں زبادہ لوگ جمع ہو سکنے ہیں اور کیڈر گارٹن اور اسکول سبز طح کے
اقدامات بر حا سکنے ہیں ۔ آج سے ہی ابدرون ملک سفرکی حوصلہ سکئی بہیں کی حاتی ہے۔
مس
ہمیں اسپیالوں میں داحلوں کی نعداد میں نماباں کمی نظر آرہی ہے ۔ انفیکشن کی سرح تحکم ہے .اب  18سال سے زابد عمر کے جھتیس ف نصد افراد کو وبکسین
ب
کی بہلی حوراک لگ حکی ہے ۔ و کسپتیشن م نصوبے کے مطابق حاری ہے ۔ اس لنے مجموعی حابزے کے نعد حکومت کا خیال ہے کہ باروے کے دوبارہ کھلنے کے

اگلے کی طرف بڑھیا میاشب ہے ۔ وزبر اعظم ابربا سولبرگ بے کہا کہ اب ہم باروے کو دوبارہ تبزی سے کھو لنے کی سلسلے میں بہبر کوشش کر سکنے ہیں۔
دوسرے مرحلے میں حابے کا ف نصلہ بارویجن ڈابربک ٹورنٹ برابے صحت اور محکمہ برابے صحت عامہ کی سقارسات بر مپئی ہے۔

س
اگرچہ اب ہم قومی طح بر برمی کر رہے ہیں  ،لیکن ہمیں محیاط رہیا حا ہنے۔ کجھ حگہوں بر مقامی وبا اور زبادہ انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ مقامی طور بر سحت قوانین
کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھر میں اقدامات میں فرقکے لنے اب بھی نیار رہیا حا ہنے۔
س
ابہوں بے کہا کہ جب ہم قومی طح بر کھو لنے ہیں بو یہ ضروری ہے کہ بلدبات کے باس اس بات کا حابزہ لپنے کا وفت ہو کہ آبا ابہیں انفیکشن بر قابو رکھنے کے
لنے مقامی طور بر سحت قوانین کی ضرورت ہے با بہیں۔ اس لنے یہ نیدبلیاں  27مئی بک باقذ بہیں ہوں گی ،وزبر اعظم بے زور دبا۔

نیدریج دوبارہ کھو لنےکے حکومئی م نصوبے میں اقدامات میں کجھ معمولی برمیم کی حارہیہے۔ اس کا اطالق مرحلہ  3اور  4بر بھی ہوبا ہے۔

س
بارنےہاگے اور اسکولوں میں سبز طح کے اقدامات

س
س
اب بک نمام باربےہاگے اور اسکولوں میں قومی طح بر ن یلے ربگ کے اقدامات کی طح کا ف نصلہ کیا گیا ہے۔  27مئی سے بلدبات حود ف نصلہ کر سکئی ہیں کہ مقامی
س
طور بر انفیکشن کی صوریحال کی نپیاد بر اسکولوں اور باربےہاگے میں کس طح کی کاررواتی کا اطالق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم انفیکشن والی بلدبات
س
اب ابدازہ لگا سکئی ہیں کہ آبا وہ برنقک النٹ ماڈل میں سبز طح بر حابا حاہئی ہیں۔
ابہوں بے کہا کہ جب حکومت باروے کو کھولئی ہے بو ہم یچوں اور بوحوابوں کو برختح د ن نے ہیں۔ ابہیں بالغوں کے مقا بلے میں کم سحت اقدامات ملیں گے۔
ن
مرحلہ دو کا مطلب ہے بہت سے باربےہاگے اور اسکولوں میں روزمرہ کی زبدگی زبادہ عام ہوگی ۔ وزبر علیم و انضمام گوری میلئی کا کہیا ہے کہ طلیا کے لنے زبادہ
جسماتی موحودگی کی احازت دی حاتی ہے باکہ وہ مل سکیں اور بہبرٹن بدریس حاصل کر سکیں۔
سبز سطح بر حابے کی نیسگی سرط یہ ہے کہ بلدیہ کو وفت کے سابھ سابھ بہت کم انفیکشن ،اجھی نیسٹ کی صالخیت اور انفیکشن کے واقعات کی نعداد کا حاری
س
حابزہ ہے۔ ان کے باس ن یلے با سرخ ابکشن کی طح بک تبزی سے بڑھنے کا م نصویہ بھی ہوبا حا ہنے۔

بون ٹورسپ ٹوں اور کالچوں میں جسماتی بدریس کے لنے مزبد کھو لنے کے لنے ،باقاعدگی سے حایچ اور اس کی رجسبریشن کا زبادہ اسنعمال م نعارف کرابا حابا ہے باکہ
انفیکشن بربکیگ کو آسان نیابا حاسکے۔

تفریحی سرگرمیاں
 20سال سے زبادہ عمر کے بالغوں کے لنے بڑے نیمابے برکھیلوں اور نقافئی اور نفریحی سرگرم ٹوں میں م نظم برن یت کے لنے گروپ سابز کی سقارش کی گئی ہے:
ابدرون حایہ  10سے  20افراد بک ،اور تبرون حایہ  20سے  30افراد بک۔ کئی گروپ ابک ہی وفت میں قعال ہو سکنے ہیں ،یشرطیکہ ابہیں محیلف گروہوں میں

الگ رکھا حابے۔

تفرییات

مرحلہ 2میں یچوں اور بوحوابوں کے لنے نفرن یات میں زبادہ سرکاء جمع ہو سکنے ہیں۔ ابدرون حایہ نفرنیات میں  100افراد اسی بلدیہ سے نعلق رکھنے والے  20سال
سے کم عمر کے سرکاء کو جمع کرسکنے ہیں۔

 مجھے حوسی ہے کہ اب ہم یچوں اور بوحوابوں کے لنے مالقات اور سرگرم ٹوں میں مشغول ہوبا آسان نیا رہے ہیں۔ یہ کوتی نقاصا بہیں ہے کہ وہ ابک ہی بلدیہسے نعلق رکھنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یچے اور بوحوان حو ابک بلدیہ میں رہنے ہیں ،لیکن حو برن یت لپنے ہیں ،مشق کربے ہیں اور اس طرح کی ایجم ٹوں،
کھیلوں کے کلٹوں با کلٹوں کے سابھ  ،میال کے طور بر بڑوسی بلدیہ میں ،بڑوسی بلدیہ میں ایجمن کے سابھ نفرنیات میں بھی حصہ لے سکنے ہیں "،یچوں اور
حابداتی امور کے وزبر شیل ابگولف رویسپیڈ کہنے ہیں۔

عوامی ابدرون حایہ نفرنیات میں ا یسے لوگوں کی نعداد  10سے بڑھا کر  50کر دی حاتی ہے حو مفررہ ،مسنقل یشسٹوں کا اسنعمال بہیں کربے ۔
یحی اخیماعات میں حو یحی گھروں ،باعات اور کانتجز میں بہیں ہوبے ،ابدرون حایہ کی نعداد  10سے بڑھا کر  20افراد اور تبرون حایہ  20سے بڑھا کر  30کر دی
حاتی ہے۔ میال کے طور بر اس کا اطالق کرابے کے مقامات با عوامی مقامات بر نفرنیات بر ہوبا ہے۔

یحی گھروں میں ،آپ کو مہمابوں کی نعداد بایچ سے دس بک بڑھاتی حاتی ہے ،جب بک آپ  1میبر کا قاصلہ رکھ سکنے ہیں۔
گھر میں مہمان آبے کی صورت میں  ،محفوظ افراد (لووڈ ن یا) کو زبادہ سے زبادہ کی نعداد کی سقارش میں سامل بہیں کیا حابا ۔ حو افراد محفوظ بہیں ہیں ان کے درمیان قاصلہ
رکھیا اب بھی ممکن ہوبا حا ہنے۔

یحارتی میلوں اور عارضی بازاروں کو اب خربداری مراکز کے طور بر م نظم کیا حابے گا یہ کہ نفرنیات کے طور بر۔

ابدرون ملک سفر
اب ابدرون ملک سفر کیا حا سکیا ہے ،لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ا ن نے سفر کی م نصویہ نیدی کرٹں
باکہ آپ انفیکشن کے بھیالؤ سے زبادہ سے زبادہ یچ سکیں۔ یہ حاص طور بر انفیکشن کے زبادہ دباؤ والے عالقوں سے سفر کربے والوں کے لنے اہم ہے۔
ان افراد کے لنے حو سحت اقدامات والی بلدیہ میں رہنے ہیں اور کم سحت اقدامات والی بلدیہ کا سفر کربے ہیں ،رہایشی بلدیہ میں قواعد و صوانط اور سقارسات بر عمل
کربے کی سقارش کا اطالق بہیں ہوبا۔

حوبکہ ابدرون ملک سفر سے م نعلق ان برمیم سدہ سقارسات کے لنے بلدبات میں اصافی نیاری با یشح نص کی ضرورت بہیں ہے ،اس کا اطالق آج ہی ہوگا۔

سراب پیش کربا

سراب نیش کربے میں رات بارہ یچے بک بوسنع کی حاتی ہے ،اور طعام کی سرط خیم کی حاتی ہے ۔ نپیھنے کی حگہ اور ابک میبر کا قاصلہ ابھی بھی سرانط ہوں گی۔
پیسٹ یگ
حکومت ان عالقوں میں بڑے نیمابے بر حایچ کے زبادہ اسنعمال کی احازت د نئی ہے جہاں دوبارہ کھو لنے سے زبادہ انفیکشن کا حظرہ بڑھ حابا ہے ،حاص طور بر
جہاں طوبل عرصے سے سحت اقدامات کنے گنے ہیں۔
ابہوں بے کہا کہ ہم اس بات کا نغور حابزہ لیں گے کہ ہم ابک ایسا نطام کیسے قائم کر سکنے ہیں جہاں یحی اداکوں کو حایچ کے لنے اسنعمال کیا حا سکے باکہ بہبر
حایچ کی صالخیت ہو ،میال کے طور بر نفرنیات میں زبادہ سے زبادہ لوگ ہوں۔ گوری میلئی نیاتی ہیں کہ حکومت اس کے اخراحات ادا کرے گی۔
نیسپیگ کے معیار کو نیدبل کیا حابا ہے باکہ بلدبات نیماری کے شبہ کے نغبر افراد کی حایچ کرسکیں۔ بلدبات کو ان ن نے مقاصد کے لنے دسپیاب آزمایشی صالخیت
کو برختح د ن نے کا موقع ملے گا۔

 ہم ذہئی صحت کی دبکھ بھال اور کم حد کی نفریحی حدمات بر بڑے نیمابے بر حایچ کا بھی اسنعمال کرٹں گے ،اور کام کی حگہوں بر جہاں مالزمین کا بہت سےلوگوں سے بہت زبادہ رانطہ ہے۔ شیل ابگولف رویسپیڈ کا کہیا ہے کہ اسکول کی جھپ ٹوں کے دوران ہم یچوں اور بوحوابوں کے لنے سرگرمیاں کھو لنے کے قابل
ہوبے کے لنے باقاعدگی سے حایچ کا اسنعمال کرٹں گے ،جیسے موسم گرما کے اسکول ،موسم گرما کی سرگرمیاں اور موسم گرما کے کیمپ۔

س
اعلی طح کی ک ھیل

اعلی سطح کی کھیل دوبارہ کھو لنے کے م نصوبے میں ابک نیا زمرہ ہے۔ مرحلہ  2فٹ بال میں بوشٹ بورڈ لیگ برنپئی متچوں اور اعلی سطح کے کھیلوں میں دبگر سبربز
کے لنے کھوال حابا ہے حو اب بک بہیں کھولے گنے ہیں۔ حکومت  27مئی کے نین ہفنے نعد اسی سبربز میں لیگ متچوں کی احازت دے گی یشرطیکہ برنپئی متچوں

کا یجریہ اور انفیکشن کی صوریحال اس بات کی احازت دی ۔
وضاحتیں
م
کمل طور پر وبکسین سدہ:
•
•

•

وہ لوگ خنہوں بے وبکسین کی دو حوراکیں حاصل کی ہیں ،حو آخری حوراک کے  1ہفنے نعد سے مؤبر ہیں۔
وہ لوگ خنہوں بے کووبڈ 19-گزار حکے ہیں اور نیسپیگ کی باریخ کے کم از کم  3ہفنے نعد ابک وبکسین کی حوراک حاصل کی ہے ،حو وبکسین کے  1ہفنے نعد سے
ل
باقذ ا عمل ہے۔
ب
جن لوگوں بے بہلی وبکسین کی حوراک حاصل کی ہے ،اور م نظور سدہ لپیاربری طرنقہ کار کے ذر نعے ،و کسپتیشن کے کم از کم  3ہف ٹوں نعد کووبڈ 19-کے لنے

مپ یت نیسٹ کیا ہے اور الگ رہ رہے ہیں ۔
محفوظ افراد:
•

م
کمل طور بر وبکسین سدہ

•

وہ لوگ خنہوں بے وبکسین کی بہلی حوراک حاصل کی ہے ،وبکسین کے  15-3ہف ٹوں نعد کی مدت کے سابھ۔

•

وہ لوگ خنہوں بے کووبڈ 19-گزار حکے ہیں اور  6ماہ بک الگ رہ رہے ہیں لپیاربری کے م نظور سدہ طرنقہ کار سے حایچ کرواتی ہے ۔

یہ وہ قومی اقدامات ہیں جن کا اطالق  27مئی سے ہوبا ہے:
پورے ملک کے ل ئے سفارسات

 1میبر قاصلہ رکھیں۔ ہابھوں کی صقاتی کا خیال رکھیں .اگر آپ نیمار ہیں بو گھر رہیں۔

سماجی راتطہ
•

دس سے زبادہ مہمابوں کو مدعو یہ کرٹں ۔ (نیا)

•

اگر نمام مہمان ابک ہی گھر سے آبے ہیں ،بو زبادہ بھی ہوسکنے ہیں  ،لیکن آپ کو انیا قاصلہ برفرار رکھنے کے قابل ہوبا حا ہنے۔

•

تبرون حایہ ملنے کی حوصلہ افزاتی کی حاتی ہے۔

•

کیڈرگارٹن اور برانمری اسکولوں کے یچوں کے ا ن نے گروہ سے مل حل سکنے ہیں ۔

•

گھر بر محفوظ افراد (لووڈ ن یا) کی نعداد بانیدی میں سامل بہیں ہوبے ،لیکن بھر بھی ان لوگوں کے درمیان قاصلہ رکھیا ممکن ہوبا حا ہنے حو محفوظ بہیں ہیں (لووڈ ن یا)( .نیا)
سفر

•
•

•

تبرون ملک دوروں کی حوصلہ سکئی کی حاتی ہے۔ بہانت ضرورت کے یحت ضروری سفر کیا حا سکیا ہے.
ابدرون ملک سفر کیا حا سکیا ہے .حو لوگ محفوظ بہیں ہیں ابہیں زبادہ محیاط رہیا حا ہنے اور زبادہ سے زبادہ انفیکشن بھیالبے سے یحنے کے لنے ا ن نے سفر کی م نصویہ
نیدی کرتی حا ہنے۔ یہ حاص طور بر انفیکشن کے زبادہ دباؤ والے عالقوں سے سفر کربے والے لوگوں کے لنے اہم ہے۔ (نیا)
کم اقدامات والی بلدبات کا سفر کربے والے افراد کو ان سقارسات بر عمل کربا حا ہنے حواس بلدیہ میں الگو ہوتی ہیں جس میں وہ معمول کے مطابق رہنے ہیں۔ اس
کا اطالق ان افراد بر بہیں ہوبا حو محفوظ ہیں (لووڈ ن یا)( .نیا)
اسکول اور ک یڈر گارٹن

س
س
کیڈرگارٹن اور اسکول انفرادی بلدیہ کے مقامی یشح نصات کے مطابق سبز ،ن یلے با سرخ ابکشن کی طح کے برنقک النٹ ماڈل کی تبروی کربے ہیں۔ اب قومی طح بر
س
یہ ف نصلہ بہیں کیا حابا کہ نمام کیڈر گارٹن اور اسکول زرد طح بر ہوبے حاہتیں۔ (نیا)

ٰت
اعلی علیم
•

ن
زبادہ حاضر علیم اور مسنقل حایچ کے اسنعمال میں اصافہ۔ (نیا)

•
مالزمت
•

ابدراج کرٹں کہ کون موحود ہے اور ان کی یشست باکہ انفیکشن کی یسابدہی کربے میں آساتی ہو۔ (نیا)
جن کے باس سہولت موحود ہو اور/با لحکدار کام کے اوقات ہوں وہ گھر سے کام کرٹں۔

یجارتی صنعت
• انفیکشن کے حقاطئی اقدامات  ،صانظوں میں انئی صنغت کا معیار اور ضروربات کے مطابق کھول سکنے ہیں۔
• یحارتی میلوں اور عارضی مارکپ ٹوں کو اسی طرح سے م نظم کیا حابا ہے جس طرح یحارتی صنغت ہے  ،اور اب اس کو نفرنیات بہیں سمجھا حابے
گا۔ابدراج کربے کا نقاصا بھی الزم ہے ان مہمابوں کے لنےحو رانطہ کی معلومات کو رجسبر کربے سےانقاق کربے ہیں۔ (نیا)
ک ھ یل اور تفریحی سرگرم یاں
•

 20سال سے زبادہ عمر کے افراد م نظم سرگرمیاں جیسے ورزش  ،مشقیں  ،وغبرہ میں حصہ لےسکنے ہیں۔ ابدرون حایہ  20افراد بک کے گرویس میں ،

جب بک کہ وہ کم از کم ابک میبر کا قاصلہ رکھ سکنے ہیں (نیا)۔
•
•
•
•
•
•

 20سال سے زبادہ عمر کے افراد  30افراد بک کے گروبوں میں م نظم تبروتی سرگرمیاں ایحام دے سکنے ہیں  ،جب بک کہ وہ کم سے کم ابک میبر کا
قاصلہ قائم رکھ سکیں۔ (نیا)

کئی گروہ ابک ہی برن یت  /ورزش کے میدان میں جمع ہوسکنے ہیں اگر ان گروبوں کو الگ رکھاحابے اور باکہ وہ انفرادی طور بر اور اخیماعی طور بر
ن
انفیکشن کیبرول کے قوابد کی عمیل کرسکیں۔

 20سال سے کم عمر کے یچے اور بوحوان ک ھیل  ،نقافئی اور نفریحی سرگرم ٹوں میں برن یت اور حصہ لے سکنے ہیں ،اور جب سرگرمی کربے کیلنے

ضروری ہو بو ابہیں  1میبر کے قاصلے کی سقارش سے اشتپئی دباحابا ہے۔
اگر یچے اور بوحوان کشی بلدیہ میں کشی نیم  ،ایجمن با اس سے ملئی حلئی کشی نیم کے سابھ برن یت  /مشق کربے ہیں  ،جب بک انفیکشن کی
صوریحال اس کی احازت د نئی ہے وہ اس نیم  /ایشوسی ایشن کے سابھ مقابلوں میں حصہ لے سکیں گے۔
جھوتی بلدبات کی نیمیں جن کا بلدیہ میں کوتی محالف بہیں ہے  ،مقابلہ کربے کے لنے بڑوسی بلدیہ کا سفر کرسکنے ہیں اگر بلدبات میں ابک ہی
س
طح کا انفیکشن ہے۔ (نیا)
ابدرون حایہ کی یحابے تبرون حایہ سرگرم ٹوں کی حوصلہ افزاتی کی حاتی ہے۔

ٰس
اعلی طح ک ھ یل(ی یا)
س
• اعلی طح کے کھالڑی ابدرون حایہ اور تبرون حایہ ،معمول کے مطابق برن یت حاصل کرسکنے ہیں۔
•

یہ بوشٹ-بورڈ لیگ سم یت باپ اسٹوریس میں سبربز کے سلسلے میں نمام نیموں کے برنپیگ متچوں کے لنے کھوال حا رہا ہے۔ اگر برنپیگ متچوں
کے یجربات اور انفیکشن کی صوریحال سے اس کی احازت د نئی ہے بو سبربز کے متجز مرحلے  2کے نعارف کے نین ہف ٹوں نعد کھولے حانیں
گے۔ (نیا)

پورے ملک کے ل ئے قواعد
تفری یات

نفرنیات میں سرکت میں اجپیاط اور م نصویہ نیدی کی حوصلہ افزاتی کی حاتی ہے باکہ مقامات کے درمیان انفیکشن کے بھیالؤ کو جپیا ممکن ہو سکے محدود کیا حا سکے۔
س
تبز یہ کہ اگر آپ بلید طح انفیکشن والی بلدیہ میں رہنے ہیں بو ہیں بو کشی اور بلدیہ میں نفرنیات میں سامل یہ ہوں ۔

نفرنیات کے لنے اصول میدرچہ ذبل ہیں:
•

زبادہ سے زبادہ  20افراد گھر کے باہر ا ن نے گھر کے عالوہ  ،جیسےکہ سالگرہ کی نفرنب کرابے کے کمرے میں۔ تبرون حایہ  ،حد  30افراد کی

ہے۔باربےہاگے با برانمری اسکول کے ابک ہی گروپ کے یچےآیس میں بڑوں کی ضروری نعداد حو سہولت کاروں کی ختپ یت سے ہو کے سابھ مل

سکنے ہیں۔ (نیا)

•
•
•
•
•

مفررہ یشسٹوں کے نغبر ابدرون حایہ عوامی نفرنیات میں زبادہ سے زبادہ  50افراد  ،باہم  ،ایشی نفرنیات حو  20سال سے کم عمر کے  100بک افرادکو
اکیھا کربے ہیں حو برن یت ،مشفوں  ،نیسٹوں اور اسی طرح حصہ لپنے ہیں اور ابک ہی بلدیہ سے نعلق رکھنے ہوں کی احازت ہے۔ (نیا)
ابدرون حایہ نفرنیات میں زبادہ سے زبادہ  200افراد جہاں حاضرٹن میں سے ہر ابک مفررہ  ،مفرر کردہ یشسٹوں بر نپیھا ہو کا انقعاد کر سکنے ہیں(نیا)
ن
تبرون حایہ نفرنیات میں زبادہ سے زبادہ  200افراد بک ،لیکن  600افراد ( 200افراد  3گروبوں کے ابک دھڑے میں م قسم) اگر وہ مفررہ بامزد
حگہوں بر نپیھےہوں اور دھڑوں کے درمیان دو میبر کا قاصلہ ہو۔

مپ نظم ،سرکاء کے درمیان قاصلے کی ضروربات کو بورا کربے کے لنے اقدامات بر عمل درآمد کرے گا حو ابک ہی کپنے سے بہیں ہیں جہاں نفرنب میں
موحود سامعین مفررہ یشسٹوں بر نپیھے ہوں۔ اگر ضروری ہو بو  ،اس کو نقپئی نیابے کے لنے شیک ٹورتی کا اسنعمال کیا حابے گا۔
ریسٹوراں میں نفرنیات کے موقغوں بر بھی سراب نیش کربے لنے بہی طرنقہ کار

بایٹ التف ،ریستوراں اور تفری یات میں سراب پیش کرنے کا اجازت بامہ
•
•

داحلہ اور سراب نیش کربے کی احازت رات  12یچے بک ،کھابے سے مشروط بہیں ہوگی۔ (نیا)
انفیکشن کے حقاطئی اقدامات کے نقاصے :ابدراج  ،مہمابوں کی کم نعداد اور ابدرون۔ اور تبرون حایہ قاصلہ قائم رکھنے کی ضرورت۔

