
  - Urduکرونا وائرس کی صورتحال

لیکن بچوں اور   –انفیکشن کے اقدامات جاری ہیں 
 نوجوانوں کے لیے آسانیاں دی جا رہی ہیں

 

حکومت انفیکشن کو کم کرنے اور وائرس کی زیاده چھوتی قسم کے پھیالؤ سے بچنے کے  
کے   مقاماتلیے اقدامات کو جاری رکھ رہی ہے لیکن بچوں اور نوجوانوں اور روزگار کے 

 آسانیاں دی جا رہی ہیں۔  لیے
 

 اقدامات فروری کے وسط تک جاری رکھے جائیں گے۔ قومی جنوری کو متعارف کروائے جانے والے 18

قومی اقدامات کا اثر ہو رہا ہے اور ہم ناروے میں انفیکشنوں میں کمی آتی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں انہیں مزید کم  -

کرنا ہے اور ہم ایسا کوئی خطره مول نہیں لے سکتے کہ وائرس کی زیاده چھوتی قسمیں پھیلنے لگیں۔ اس لیے ہم نے  
 نے کہا۔ Bent Høieحت و نگہداشت کے وزیر قومی اقدامات کو فروری کے وسط تک بڑھا دیا ہے، ص

 

کو  جنوری 24میں بہت سخت اقدامات شروع کیے گئے اور اتوار ) کی بلدیات 1رنگ ˏ( بلدیات 10کو  جنوری 23ہفتہ 
میں سخت اقدامات الئے گئے تاکہ وائرس کی زیاده چھوتی قسم کو مشرقی ناروے  ) کی بلدیات 2رنگ ˏ( بلدیات 15

 ۔ جاری رکھا جا رہا ہےفروری تک  2متاثره بلدیات کی خواہش پر منگل میں پھیلنے سے روکا جائے۔ ان اقدامات کو 
بدل جائیں گے اور کم بلدیات کے لیے الگو ہوں اقدامات فروری سے مشرقی ناروے کی مرکزی بلدیات میں  3بدھ 

 کو ترجیح دے گی۔  کے مقامات ، اور روزگارگے۔ حکومت پہلے بچوں اور نوجوانوں

 فروری تک جاری رہیں گے۔ 10کی بلدیات میں اقدامات  2اور رنگ  1رنگ 

 

ہمیں اب بہتر معلومات حاصل ہیں لیکن صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ متاثره بلدیات میں انفیکشن ڻریسنگ اور  -
 نے کہا۔ Høieخبرگیری سے ہمیں آنے والے دنوں میں مزید بہتر معلومات حاصل ہو جائیں گی، 

 بچوں اور نوجوانوں کو ترجیح دی جا رہی ہے

حکومت بچوں اور نوجوانوں کے لیے آسانیوں کو ترجیح دے رہی ہے۔ بچوں کا نگہداشتی مرکز اور سکول میں جا  
اور سیکھنے کے لیے بھی اہم ہے اور اکیلے پن اور الگ تھلگ ہو جانے سے بچاؤ کے لیے بھی اہم   نےنا کھیلسک 
 ہے۔

بچوں، نوجوانوں اور لوگوں   ہم مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم اقدامات کو ذرا نرم کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں-

کشن کو مزید کم کریں اور کنڻرول برقرار ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم انفی کے روزگار کے مقامات کو  
 نے کہا۔  Guri Melbyرکھیں۔ اس طرح سردیوں اور بہار میں ہم سب کے لیے آسانی ہو گی، وزیر تعلیم 



رہتا ہے، مجھے امید ہے کہ ان  تکدیر  زیاده روزانہ کچھ بھی سورج   ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا ہے اوراب جبکہ -
 نے کہا۔  Guri Melbyآسانیوں سے ہماری زندگیوں میں آگے زیاده روشنی آئے گی،  

اب  سکول اور چھوڻے بچوں کے نگہداشتی مراکز  کی بلدیات میں 2اور رنگ  1رنگ  آسانیوں کا مطلب یہ ہے کہ

بلدیات کو یہ غور کرنے کا وقت مل رہا ہے کہ کیا اسکے ساتھ ہی  ہیں۔  رہےاقدامات کی پیلی سطح پر واپس جا 
 مقامی حاالت کی بنیاد پر سرخ سطح کے اقدامات کی ضرورت ہے۔

ی کے  یونیورسڻیوں، یونیورسڻی کالجوں اور پیشہ ورانہ تعلیم کے اداروں کی عمارتیں اب بھی طالبعلموں اور پڑھائ
ان لیے بند ہیں، اور طے شده پروگراموں کو ملتوی کیا جائے گا یا ڈیجیڻل ذرائع سے مکمل کیا جائے گا۔ لیکن اب 

کی   ہنریا جا رہا ہے جن کا مکمل دارومدار عمارتوں میں آنے پر ہے تاکہ وه تجربات یا دطالبعلموں کے لیے استثنا 
 عملی تربیت لے سکیں اور ان کی تعلیم میں تاخیر نہ ہو۔  

 

 دوستوں سے ملنا اور فارغ وقت میں فعال رہنا 

بہت سے بچوں اور نوجوانوں کے لیے دوستوں سے ملنا اور فرصت کی سرگرمیوں کے لیے جانا اہم ہے، خاص 
سال سے کم عمر کے  20کی بلدیات میں  1کہ رنگ  ہے طور پر اس مشکل زمانے میں۔ حکومت اب اجازت دے رہی

واجب   اصولکی بلدیات میں قومی  2کھیل اور فرصت کی منّظم سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ رنگ بچے اور نوجوان 

 ہیں۔

کی بلدیات میں ہم اجازت   1رنگ مجھے خوشی ہے کہ ہم بچوں اور نوجوانوں کی زندگی ذرا آسان بنا سکتے ہیں۔ -
 سال سے کم عمر کے بچے اور نوجوان کھیل اور فرصت کی منّظم سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ 20دے رہے ہیں کہ 

فٹ بال پریکڻس، ہینڈ بال یا کوائر پریکڻس کے لیے جانا ان بلدیات میں رہنے والے بہت سے بچوں  مجھے امید ہے کہ
آ   مالقاتیپانچ تک  گھر میںاور نوجوانوں کے لیے بوجھ ہلکا کرے گا۔ ہم یہ اجازت بھی دے رہے ہیں کہ آپ کے 

 Kjell Ingolfامور کے وزیر  ، بچوں اور گھرانوں کےےسکتے ہیں، اور یہ اجازت نوعمر بچوں کے لیے بھی ہ

Ropstad نے کہا۔ 

 ناروے میں کھیلوں کے بین االقوامی مواقع 

اس کا  اب بھی دوسرے ملکوں سے وائرس آنے اور وائرس کی بدلی ہوئی قسموں کے پھیالؤ کا خطره بہت زیاده ہے۔ 
مطلب ہے کہ ہمیں ناروے میں منعقد ہونے والے کھیلوں کے بین االقوامی مواقع میں شرکت کے لیے ملک میں آمد 

کو مزید دو  میں التوا ا۔ حکومت نے تمام سیریز کھیلوں اور کوارنڻین کی پابندیوں سے استثنا دینے میں محتاط رہنا ہوگ
بڑھا دیا ہے یعنی وسط فروری تک ایسے مواقع کو ملتوی رکھنا ضروری ہو گا جب تک ہم قومی  ہفتوں کے لیے 

 غور نہ کر لیں۔  مجموعیاقدامات پر 

نارڈک انڻرنیشنل فٹ بال اور ہینڈ بال کے مواقع اور  پہلے ناروے میں آمد پر پابندیوں کے نتیجے میں حکومت نے
کو منسوخ کرنے  ؤں کے ورلڈ کپ کے لیے دیے جانے والے استثنا )سکی شوڻنگ ( بائی ایتھلون الپائن اور ، سکینگ



وسط فروری سے پہلے دوباره استثنا نہیں دیا جائے گا۔ حکومت اس وقت سے پہلے دوباره غور  ۔ یا ہےکا فیصلہ ک
 گی۔کرے 

  میں سختی  اصولوںملک میں داخلے کے 

ہو چکنے کے سرڻیفکیٹ کی   Covid-19اب تک میں مزید سختی ال رہی ہے۔  اصولوںحکومت ملک میں داخلے کے 

 وجہ سے آمد پر کوارنڻین، منفی ڻیسٹ کے تقاضے اور آمد پر ڻیسٹ سے استثنا ملتا رہا ہے۔ 

Covid-19   بیماری ہو چکنے کے جعلی سرڻیفکیڻوں کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے نئی، زیاده چھوتی قسموں کے

اب اس قسم کے سرڻیفکیٹ سے  اس لیے اب ان استثناؤں کو ختم کیا جا رہا ہے۔بڑھ گیا ہے۔ انفیکشن پہنچنے کا خطره 
گھنڻے   24میں آمد سے زیاده سے زیاده سرحد پر الزمی ڻیسٹ یا آمد پر کوارنڻین سے استثنا نہیں ملے گا۔ ناروے 

لینے کے لیے  سے استثنا کے تقاضے  اور انفیکشن کوارنڻین پہلے کروائے گئے کرونا وائرس ڻیسٹ کے منفی نتیجے
ہو چکا ہے۔ انفیکشن کوارنڻین سے استثنا لینے کے لیے   Covid-19ضروری ہے کہ آپ کو  آپ کے پاس یہ ثبوت ہونا 

Covid-19  جنوری سے پچھلی رات کو نصف  31ہو چکنے کا صرف نارویجن ڻیسٹ قابل قبول ہے۔ یہ تقاضا اتوار

 شب سے مؤثر ہو رہا ہے۔  

 تبدیلیاں  کی بلدیات میں  2رنگ ˏاور  1رنگ ˏ

 ۔ Åsاور    Nordre Follo،Oslo: بلدیات تک الیا جا رہا ہے 3بلدیات سے گھڻا کر  10 وک 1رنگ فروری سے  3

  ،Asker، Bærum، Enebakk، Frogn ، Indre Østfold: پر مشتمل ہےبلدیات ان  2رنگ فروری سے  3
Lillestrøm ، Lunner ، Lørenskog ،Moss ،Nesodden ،Nittedal ،Rælingen  ،Vestby  اورVåler ۔ 

،  Aurskog-Høland  ،Drammen ،Horten ،Lier: میں سے یہ بلدیات نکالی جا رہی ہیں 2فروری سے رنگ  3
Marker ،Rakkestad ،Råde  اورSkiptvet  ۔ ان بلدیات کے لیے قومی اقدامات واجب ہوں گے اور اگر انہوں نے

 بھی واجب ہوں گے۔ اصولمنظور کیے ہوں تو یہ  اصولمقامی 

 
 
 فروری تک واجب ہیں  10سے   3میں یہ اقدامات   1رنگ ˏ

 ۔ Åsاور   Nordre Follo،Oslo: واجب اقدامات کے لیےان بلدیات 

چھوڻے بچوں کے نگہداشتی ادارے، سکول، یونیورسڻیاں، یونیورسڻی کالجز اور  
 پیشہ ورانہ تعلیم کے ادارے 

اداروں میں ڻریفک الئٹ ماڈل کے  باقی سارے ملک کی طرح سکولوں اور چھوڻے بچوں کے نگہداشتی  •
 ۔مطابق اقدامات کی پیلی سطح ہے



انفیکشن کی صورتحال کے مطابق مقامی غورو فکر ضروری ہے یعنی انفیکشن سے بچاؤ کی اتھارڻی کی   •
حیثیت سے بلدیہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جہاں کہیں انفیکشن سے بچاؤ پر غوروفکر کے بعد سرخ سطح پر 

 وہاں سرخ سطح الئی جائے۔ آنا ضروری ہو، 

سکول میں بالغوں کی سیکنڈری تمام طالبعلموں کے لیے یونیورسڻیاں، کالجز، پیشہ ورانہ تعلیم کے ادارے،  •
بالغوں   کشن ایکٹ اور انڻیگریشن ایکٹ کے تحتڈاپر سیکنڈری سکول میں بالغوں کی تعلیم اور انڻروتعلیم، 

عملہ کے تحت کورسوں کے مقامات بند ہیں۔  Kompetanseplussاور  ایسوسی ایشنزتعلیم، نیز تعلیمی  کی

پر عمل کرے گا جو باقی دنیائے روزگار کے لیے واجب ہیں۔ تمام تعلیم اور طے شده  اصولوںان 
 ا۔ ملتوی کیا جائے گا یا ڈیجیڻل ذریعے سے انجام دیا جائے گپروگراموں کو  

کے تحت منظور شده سکولوں کی عمارتیں طالبعلموں کے لیے بند   6Aخودمختار سکولوں کے قانون باب  •

پر عمل کریں گے   مشوروںاور اصولوں سکولوں کے لیے  فوک ہائیہاسڻل والے سکول نہیں ہوں گی۔ 
 پر عمل کریں گے۔ مشوروںاور اصولوں جبکہ ہاسڻل کے بغیر سکول اپر سیکنڈری اداروں کے لیے 

عمارتوں کو بند رکھنے کے تقاضے میں استثنا لے   انہ تعلیم کے ادارےیونیورسڻیاں، کالجز اور پیشہ ور •
عمارتوں میں آنا ان طالبعلموں کے لیے نہایت اہم ہو جن کا دارومدار تجربات کرنے یا  سکتے ہیں بشرطیکہ 

ہنر کی عملی تربیت پر ہے جسے ڈیجیڻل ذریعے سے انجام دینا ممکن نہیں اور جو تعلیم میں پیش رفت  
 برقرار رکھنے کے لیے الزمی ہو۔

 پروگرام 

ے کی سروس  بھی، سوائے جناز باہرگھر سے باہر تمام پروگرام ممنوع ہیں، عمارتوں کے اندر بھی اور  •
 کے۔ اور تدفین

ڈیجیڻل پروگراموں کی اجازت ہے جن میں پروڈکشن کے ضروری عملے کے عالوه زیاده سے زیاده پانچ   •
 افراد موجود ہوں۔ 

 اور فرصت کی سرگرمیاں کھیل 

سال سے کم عمر کے بچے اور نوجوان کھیل اور فرصت کی منّظم   20یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ  •

 سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔

اور کھیل اور فرصت کی دوسری منّظم سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے لیکن  شوقیہ کھیلوںبالغوں کے لیے  •
 کھالڑیوں کے لیے منّظم ڻریننگ کی اجازت ہے۔ )اونچی سطح کے(ایلیٹ 

منّظم سوئمنگ کورسوں  منگ، ئوں کے پول وغیره سکولوں کی سولسوئمنگ پولز، واڻر پارکس، سپا، ہوڻ •
کھالڑیوں کے لیے منّظم سوئمنگ  ) اونچی سطح کے( ایلیٹ سال سے کم عمر کے لوگوں اور 20اور 

 ڻریننگ، اور بحالی، ورزش اور انفرادی عالج کے لیے کھلے ہیں۔

ان کے وه جن عوامی مقامات اور کاروباروں میں منّظم ثقافت، کھیل اور فرصت کی سرگرمیاں ہوتی ہیں،  •
 : لیے کھلے ره سکتے ہیں



o 20   نوجوانسال سے چھوڻے بچے اور 

o بالغوں کے لیے کھلی جگہوں پر سرگرمی 

o  کھالڑیوں کے لیے منّظم ڻریننگ ایلیٹ 

 

 روزگار کے مقامات 

ان سب لوگوں کے لیے گھر سے کام کرنا الزمی ہے جن کے لیے یہ ممکن ہے۔ آجر یقینی بنائیں گے کہ   •
ممکن ہو، عملہ گھر سے کام کرے۔ آجروں کو یہ ثابت کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ اس   عمالً جس حد تک 

ے گا۔ کام تک سفر  بارے میں عملے کو بتایا گیا ہے کہ ان کے ادارے میں اس حکم پر کیسے عمل کیا جائ 
کو ضروری سفر سمجھا جائے گا۔ تاہم گھر سے کام کرنے کا تقاضا ان لوگوں کے لیے واجب ہو گا جن کے  

 لیے یہ ممکن ہے۔ 

 دکانیں

بند رہیں گے، لیکن ان استثناؤں کے  اب بھی  شاپنگ سنڻر اور ویئر ہاؤسمیں  1رنگ الگ بنی دکانیں کھل سکتی ہیں۔ 
 : ساتھ

یں بھی شامل ہیں جو بنیادی طور پر  سک، ہیلتھ شاپس اور وه دوسری دکانشوکھانے کی چیزوں کی دکانیں جن میں  •
 کھانے کی چیزیں بیچتی ہیں

وه دکانیں جو بنیادی طور پر جانوروں کا چارا اور پالتو جانوروں اور مویشیوں کے لیے دوسرا ضروری سامان   •
 بیچتی ہیں

 ) دوا فروش(فارمیسیاں  •

 بینڈجسٹ  •

 عینک ساز  •

 اور بار کیفے، ریستوران •

• Vinmonopolet ) سرکاری کاروبارشراب کا ( 

 )دیکھیں  15پوری فہرست کے لیے سیکشن ( سکن کیئر، ڻیڻو بنانے والے کاروبار وغیره حجام،  •

) دیکھ بھال کرنے والے کی پیروں( خدمات صحت کے کاروبار جیسے فزیوتھراپسٹ، کائروپریکڻر، پوڈائڻرسٹ  •

 ) دیکھیں 16پوری فہرست کے لیے سیکشن (وغیره 

 پڻرول سڻیشن •

 بیچنے والے درکار چیزیںزراعت اور جانوروں کی فارمنگ کے لیے  •

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-fhi-og-virke-definerer-kjopesenter-og-varehus
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_7


 کا حصہہول سیل میں گودام اور  زہارڈ ویئر سڻورکو سامان بیچنے والے  دستکاری کے کاروباروں وغیره  •

گاہکوں کے پہلے سے آرڈر کی گئی چیزیں لے جانے کے لیے دکانیں کھلی ره سکتی ہیں جب انفیکشن سے بچاؤ کے   •
 طریقوں پر عمل کرتے ہوئے گاہکوں کو چیزیں دی جا سکتی ہوں۔ 

  ریستوران، کیفے، بار

 اب کھل سکتے ہیں ریستوران، کیفے اور بار •

 شراب پیش کرنا اب بھی ممنوع ہے  •

 گے مندرجہ ذیل کاروبار اور مقامات بند رہیں  

 جم اور فڻنیس سنڻر  •
 

، جوا بازی کے مقامات، پلے لینڈ، باؤلنگ کلب اور ایسے دوسرے مقامات جہاں کلبتفریحی پارک، بنگو  •
 ہیں۔ تفریح اور فرصت کی سرگرمیاں ہوتی 

 
 عجائب گھر  •

 
 اور دوسرے ایسے ثقافتی اور تفریحی مقامات  کے مقاماتسینما، تھیڻر، کانسرٹ  •

 
دوسرے عوامی مقامات اور ادارے جہاں ثقافتی، تفریحی یا فرصت کی سرگرمیاں لوگوں کو عمارتوں کے   •

 : ہے۔ استثنا یہ اندر اکڻھا کرنے کی صورت میں ہوتی ہیں

o  سوئمنگ پولز، واڻر پارکس، سپا، ہوڻلوں کے پول وغیره سکولوں کی سوئمنگ، منّظم سوئمنگ
سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے منّظم سوئمنگ ڻریننگ، اور بحالی، ورزش  20کورس اور 

 ے ہیں۔سکت اور انفرادی عالج کے لیے کھل 

o الئبریریاں 

o ر فرصت کی سرگرمیوں کے لیے کھل عوامی مقامات اور ادارے بالغوں کے لیے کھلی جگہ پ
 سکتے ہیں 

o  ،سال سے کم  20عوامی ادارے اور مقامات جہاں ثقافت، کھیل اور فرصت کی سرگرمیاں ہوتی ہیں

عمر کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے، بالغوں کے لیے کھلی جگہ پر سرگرمی اور ایلیٹ  
لیکن پھر بھی ان مقامات پر کسی اور کے کھالڑیوں کی منّظم ڻریننگ کے لیے کھل سکتے ہیں 

 لیے فرصت کی سرگرمیاں نہیں ہوں گی

 مشورے 

یں دیا جا رہا۔ قومی مشورے واجب ہیں۔ اس کا مطلب  اب گھروں میں مالقاتیوں کو نہ آنے دینے کا مشوره نہ •
ہے کہ سماجی واسطہ محدود کرنا ہو گا اور گھر میں رہنے والوں کے عالوه پانچ سے زیاده مالقاتی نہ آئیں۔ 

کالس کے بچوں سے / وں کے نگہداشتی اداروں اور پرائمری سکولوں کے بچے اپنے درجےچچھوڻے ب
 ملنے جا سکتے ہیں۔



لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ کام تک سفر کو ضروری سفر سمجھا جاتا ہے۔  سب  •
 تاہم گھر سے کام کرنے کا تقاضا ان لوگوں کے لیے واجب ہو گا جن کے لیے یہ ممکن ہے۔

• Nordre Follo   کے رہائشیوں کو اپنی بلدیہ سے باہر تفریحی کاڻیج کا سفر نہ کرنے کا مشوره دیا جاتا ہے۔
کی دوسری بلدیات کے لیے یہ مشوره ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن صرف اپنے گھر میں رہنے والوں  1رنگ 

پہلے اپنی بلدیہ میں  سفر سے تمام خریداری کے ساتھ سفر کریں اور کسی مالقاتی کو اپنے یہاں نہ آنے دیں۔ 
تفریحی کاڻیج والی بلدیہ میں قریبی دکان پر صرف اس صورت میں جا سکتے ہیں کہ یہ اّشد آپ یں اور کر

رش کے وقت کے  ضروری ہو اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے خاص احتیاط کی جائے جیسے دکان میں 
ورانوں اور کیفے یا ایسی میل جول کی عالوه کسی وقت جائیں۔ تفریحی کاڻیج والی بلدیہ میں دکانوں، ریست

اور پیدل چلتے   میں  نگ لفٹ، سکیپر کی ڈھلوانجگہوں پر نہ جائیں جہاں زیاده لوگ اکڻھے ہوں۔ سکینگ 
چیک کریں کہ تفریحی کاڻیج والی بلدیہ کے لیے کونسی  دوسرے لوگوں سے خوب فاصلہ رکھیں۔ ہوئے 

 ں۔ ہدایات اور اصول واجب ہیں، اور ان پر عمل کری

بلدیات اور کاؤنڻی میونسپلڻیوں کو پبلک ڻرانسپورٹ کے لیے اضافی اقدامات اب بھی جاری رکھنے چاہیئں،  •
 کو استعمال کیا جائے۔ تک ٪ 50مثال کے طور پر یہ اقدام کہ بس وغیره کی گنجائش میں سے صرف 

جیسے حجام، انہیں اب بھی  قریب ہو کر کام کرنا پڑتا ہے بالکل جن کاروباروں میں عملے کو گاہکوں کے   •
اضافی اقدامات جاری رکھنے چاہیئں جیسے ان مواقع پر چہرے پر ماسک پہننا جب دوسروں سے ایک میڻر  

کا فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو یا وقتی طور پر عالج اور دوسری ایسی خدمات ختم کر دینی چاہیئں جن میں 
 چہرے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔

ے کہ بلدیات اور متعلقہ بلدیات کے لوگ انفیکشن کوارنڻین کے عرصے میں ساتویں سے  ہ  مشوره دیا جاتا •
دسویں دن ڻیسڻنگ پر غور کریں۔ جب وائرس کی بدلی ہوئی قسم کے انفیکشن کا شبہ ہو تو قریبی کانڻیکڻس  

 کے گھر میں رہنے والوں کے لیے کوارنڻین پر غور کیا جانا چاہیے۔ 

محفوظ  زیاده اب گنے کی صورت میں شدید بیماری یا موت کا خطره ہے، انہیں جن افراد کے لیے انفیکشن ل •
 زندگی گزارنی چاہیے۔  ره کر

 چہرے پر ماسک پہننے کی پابندی

جب ایک میڻر کا فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو تو چہرے پر ماسک پہنا جائے، سوائے اسکے کہ آپ اپنے گھر   •
 سے جلدی سے گزر رہے ہوں۔میں رہنے والوں کے عالوه کسی شخص کے پاس 

عوامی مقامات جیسے دکانوں، پبلک ڻرانسپورٹ اور سڻیشنوں کے اندرونی عالقوں، ریستورانوں یا کیفے   •
پر جو اس وجہ شاپنگ سنڻروں میں مشترکہ استعمال کی جگہوں   ان وغیره سے ڻیک اوے لے جاتے ہوئے،

مراکز  ہیں، اور عبادتگاہوں اور غیر مذہبی  سے کھلے ہوں کہ انکے اندر دوا فروش اور کھانے کی دکانیں 
 میں تدفین اور جنازے کے سلسلے میں جاتے ہوئے چہرے پر ماسک پہنا جائے۔ 

اسی طرح چہرے پر ماسک پہننے کی پابندی ان مقامات پر عملے کے لیے بھی ہے جہاں عملے کے لیے   •
پابندی ان جگہوں کے عملے کے لیے نہیں  آنے والوں سے کم از کم ایک میڻر فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو۔ یہ 

انفیکشن سے بچاؤ کے دوسرے اقدامات پر عمل ہو رہا ہو جیسے چہرے کی شیلڈ،  عملے کے لیے ہے جہاں
 ۔وغیره سکرین دیوار یا آڑ فراہم کرنے والی

مسافر ڻیکسی میں بیڻھنے سے پہلے ماسک پہن لے گا اور ڻیکسی کے مسافر چہرے پر ماسک پہنیں گے۔  •
تک نہیں اتارے گا جب تک سفر ختم ہونے پر مسافر ڻیکسی سے اتر نہ جائے۔ اسی طرح ماسک پہننے   تب

 پر بھی ہے۔  وںڈرائیورمیں مسافروں کو بڻھانے والے کی پابندی ڻیکسی  



سال سے چھوڻے بچوں کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے   12چہرے پر ماسک پہننے کی پابندی  •
 وجوه یا کسی اور وجہ سے ماسک نہیں پہن سکتے۔ لیے ہے جو طبی 

 

تمام بلدیات انفیکشن کی مقامی صورتحال کی بنیاد پر سخت ہدایات اور اصول متعارف کروا سکتی ہیں۔ اس لیے آگاه 
 رہنا اہم ہے کہ آپکی بلدیہ میں کونسے اصول واجب ہیں۔

 

 فروری تک واجب ہیں 10سے  3میں یہ اقدامات  2رنگ 

،  Asker ،Bærum ،Enebakk ،Frogn ،Indre Østfold ،Lunner : بلدیات کے لیے واجب اقداماتان 
Lillestrøm ،Lørenskog ،Moss ،Nesodden ،Nittedal ،Rælingen  ،Vestby  اورVåler۔ 

چھوڻے بچوں کے نگہداشتی ادارے، سکول، یونیورسڻیاں، یونیورسڻی کالجز اور  
 ادارے پیشہ ورانہ تعلیم کے 

باقی سارے ملک کی طرح سکولوں اور چھوڻے بچوں کے نگہداشتی اداروں میں ڻریفک الئٹ ماڈل کے   •
 مطابق اقدامات کی پیلی سطح ہے۔

انفیکشن کی صورتحال کے مطابق مقامی غورو فکر کرنا ضروری ہے یعنی انفیکشن سے بچاؤ کی اتھارڻی   •
ں انفیکشن سے بچاؤ کے لیے غوروفکر کے بعد  کی حیثیت سے بلدیہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جہاں کہی

 سرخ سطح پر آنا ضروری ہو، وہاں سرخ سطح الئی جائے۔ 

تمام طالبعلموں کے لیے یونیورسڻیاں، کالجز، پیشہ ورانہ تعلیم کے ادارے، سیکنڈری سکول میں بالغوں کی  •
  گریشن ایکٹ کے تحت بالغوںتعلیم، اپر سیکنڈری سکول میں بالغوں کی تعلیم اور انڻروڈکشن ایکٹ اور انڻی

کے تحت کورسوں کے مقامات بند ہیں۔ عملہ  Kompetanseplussاور  ایسوسی ایشنز، نیز تعلیمی کی تعلیم
ان اصولوں پر عمل کرے گا جو باقی دنیائے روزگار کے لیے واجب ہیں۔ تمام تعلیم اور طے شده 

 پروگراموں کو ملتوی کیا جائے گا یا ڈیجیڻل ذریعے سے انجام دیا جائے گا۔ 

تیں طالبعلموں کے لیے بند  کے تحت منظور شده سکولوں کی عمار 6Aخودمختار سکولوں کے قانون باب  •
سکولوں کے لیے اصولوں اور مشوروں پر عمل کریں گے   فوک ہائینہیں ہوں گی۔ ہاسڻل والے سکول 

 پر عمل کریں گے۔ مشوروںجبکہ ہاسڻل کے بغیر سکول اپر سیکنڈری اداروں کے لیے اصولوں اور 

د رکھنے کے تقاضے میں استثنا لے  یونیورسڻیاں، کالجز اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ادارے عمارتوں کو بن •
سکتے ہیں بشرطیکہ عمارتوں میں آنا ان طالبعلموں کے لیے نہایت اہم ہو جن کا دارومدار تجربات کرنے یا  

ہنر کی عملی تربیت پر ہے جسے ڈیجیڻل ذریعے سے انجام دینا ممکن نہیں اور جو تعلیم میں پیش رفت  
 برقرار رکھنے کے لیے الزمی ہو۔

 اور فرصت کی سرگرمیاں کھیل 

 یوں کی اجازت ہے۔کھیل اور فرصت کی منّظم سرگرمبھی   وں کے ساتھ ساتھ بالغوں کوبچ •



کو خود یہ غور کرنا جم یا فڻنیس سنڻر  بلدیہ میں رہنے والوں کے لیے کھل سکتے ہیں۔  اور فڻنیس سنڻرجم  •
 ۔یقینی ہو احکام کی تعمیل جا سکتے ہیں جن سے  رکھےہو گا کہ وہاں ضروری نظام کیسے 

سوئمنگ،   کیسکولوں سال سے چھوڻے بچوں اور نوجوانوں اور پروفیشنل ایلیٹ کھالڑیوں کے لیے  20 •
 کی اجازت ہے  منّظم سوئمنگ کورسوں اور منّظم سوئمنگ ڻریننگ

 ہیں۔ یکھل الئبریریاں •

ان کے  وه سرگرمیاں ہوتی ہیں، جن عوامی مقامات اور کاروباروں میں منّظم ثقافت، کھیل اور فرصت کی  •
 : لیے کھلے ره سکتے ہیں

o 20 سال سے چھوڻے بچے اور نوجوان 

o بالغوں کے لیے کھلی جگہوں پر سرگرمی 

o  ایلیٹ کھالڑیوں کے لیے منّظم ڻریننگ 

بالغوں کو مشوره دیا جاتا ہے کہ وه عمارتوں کے اندر منّظم سرگرمی نہ کریں بلکہ کھلی جگہوں پر ڻریننگ   •
وغیره کریں بشرطیکہ خوب فاصلہ رکھنا ممکن ہو۔ ایلیٹ کھالڑی نارمل حاالت کی طرح ڻریننگ کر سکتے  

 ہیں، عمارتوں کے اندر بھی۔

 روزگار کے مقامات 

ان سب لوگوں کے لیے گھر سے کام کرنا الزمی ہے جن کے لیے یہ ممکن ہے۔ آجر یقینی بنائیں گے کہ   •
ممکن ہو، عملہ گھر سے کام کرے۔ آجروں کو یہ ثابت کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ اس   عمالً جس حد تک 

ے گا۔ کام تک سفر  بارے میں عملے کو بتایا گیا ہے کہ ان کے ادارے میں اس حکم پر کیسے عمل کیا جائ 
کو ضروری سفر سمجھا جائے گا۔ تاہم گھر سے کام کرنے کا تقاضا ان لوگوں کے لیے واجب ہو گا جن کے  

 لیے یہ ممکن ہے۔ 

 دکانیں

  استثناوں کے اندر ان کاروباروں کو شاپنگ سنڻراب بھی بند رہیں گے لیکن  شاپنگ سنڻر اور ویئر ہاؤسمیں  2رنگ 
 : حاصل ہے

وسک، ہیلتھ شاپس اور وه دوسری دکانیں بھی شامل ہیں جو بنیادی طور پر  شکھانے کی چیزوں کی دکانیں جن میں  •
 کھانے کی چیزیں بیچتی ہیں

وه دکانیں جو بنیادی طور پر جانوروں کا چارا اور پالتو جانوروں اور مویشیوں کے لیے دوسرا ضروری سامان   •
 بیچتی ہیں

 ) دوا فروش(فارمیسیاں  •

 ڈجسٹ بین •



 عینک ساز  •

 ریستوران، کیفے اور بار •

• Vinmonopolet )شراب کا سرکاری کاروبار ( 

 )دیکھیں  15پوری فہرست کے لیے سیکشن ( سکن کیئر، ڻیڻو بنانے والے کاروبار وغیره حجام،  •

) پیروں کی دیکھ بھال کرنے والے( خدمات صحت کے کاروبار جیسے فزیوتھراپسٹ، کائروپریکڻر، پوڈائڻرسٹ  •
 ) دیکھیں 16پوری فہرست کے لیے سیکشن (وغیره 

 پڻرول سڻیشن •

 زراعت اور جانوروں کی فارمنگ کے لیے درکار چیزیں بیچنے والے •

 کو سامان بیچنے والے ہارڈ ویئر سڻور میں گودام اور ہول سیل کا حصہ  وغیره روںری کے کاروبادستکا •

گاہکوں کے پہلے سے آرڈر کی گئی چیزیں لے جانے کے لیے دکانیں کھلی ره سکتی ہیں جب انفیکشن سے بچاؤ کے   •
 طریقوں پر عمل کرتے ہوئے گاہکوں کو چیزیں دی جا سکتی ہوں۔ 

  ریستوران، کیفے، بار

 شراب پیش کرنا اب بھی ممنوع ہے  •

 مندرجہ ذیل کاروبار اور مقامات بند رہیں گے 

، جوا بازی کے مقامات، پلے لینڈ، باؤلنگ کلب اور ایسے دوسرے مقامات جہاں کلبتفریحی پارک، بنگو  •
 تفریح اور فرصت کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ 

 
 عجائب گھر  •

 
 اور دوسرے ایسے ثقافتی اور تفریحی مقامات  کے مقاماتسینما، تھیڻر، کانسرٹ  •

 
ثقافتی، تفریحی یا فرصت کی سرگرمیاں لوگوں کو عمارتوں کے  دوسرے عوامی مقامات اور ادارے جہاں  •

 ۔ اندر اکڻھا کرنے کی صورت میں ہوتی ہیں
 

 : ہے دیا جا رہااستثنا بند رہیں گے۔ مندرجہ ذیل سوئمنگ پولز، واڻر پارکس، سپا، ہوڻلوں کے پول وغیره  •
o  اور پروفیشنل  سال سے کم عمر کے لوگوں 20سکولوں کی سوئمنگ، سوئمنگ کورس اور

طور پر یا چھوڻے  انفرادی  کی بھی اجازت ہے جوورزش  اور بحالیکھالڑیوں کے لیے سوئمنگ۔ 
گروہوں میں منتظم پیش کرے۔اسی طرح دیگر انفرادی عالج  کی بھی اجازت ہے جس کے لیے 

 کروایا جا سکتا ہے، اور جہاں غسل عالج کا حصہ ہو۔پہلے سے وقت بک 

 مشورے 
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اب گھروں میں مالقاتیوں کی آمد کے سلسلے میں قومی مشورے واجب ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سماجی  •
وں چواسطہ محدود کرنا ہو گا اور گھر میں رہنے والوں کے عالوه پانچ سے زیاده مالقاتی نہ آئیں۔ چھوڻے ب

کالس کے بچوں سے ملنے جا سکتے  / اور پرائمری سکولوں کے بچے اپنے درجے کے نگہداشتی اداروں
 ہیں۔

سب لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ کام تک سفر کو ضروری سفر سمجھا جاتا ہے۔   •
 تاہم گھر سے کام کرنے کا تقاضا ان لوگوں کے لیے واجب ہو گا جن کے لیے یہ ممکن ہے۔

باہر تفریحی کاڻیج کا سفر نہ کرنے کا مشوره ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن صرف اپنے گھر  اب اپنی بلدیہ سے  •
میں رہنے والوں کے ساتھ سفر کریں اور کسی مالقاتی کو اپنے یہاں نہ آنے دیں۔ تمام خریداری سفر سے  

ت میں جا  تفریحی کاڻیج والی بلدیہ میں قریبی دکان پر صرف اس صور  آپ پہلے اپنی بلدیہ میں کریں اور
سکتے ہیں کہ یہ اّشد ضروری ہو اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے خاص احتیاط کی جائے جیسے دکان میں 

رش کے وقت کے عالوه کسی وقت جائیں۔ تفریحی کاڻیج والی بلدیہ میں دکانوں، ریستورانوں اور کیفے یا  
  ، سکینگ لفٹپر کی ڈھلوان ایسی میل جول کی جگہوں پر نہ جائیں جہاں زیاده لوگ اکڻھے ہوں۔ سکینگ

اور پیدل چلتے ہوئے دوسرے لوگوں سے خوب فاصلہ رکھیں۔ چیک کریں کہ تفریحی کاڻیج والی بلدیہ   میں
 کے لیے کونسی ہدایات اور اصول واجب ہیں، اور ان پر عمل کریں۔

کرنا چاہیے کہ  مقامی عالقے میں انفیکشن کے خطرے کی بنیاد پر بلدیات اور کاؤنڻی میونسپلڻیوں کو غور  •
اضافی اقدامات جاری رکھے جائیں۔ مثال کے طور پر یہ اقدام کہ بس موجوده آیا پبلک ڻرانسپورٹ کے لیے  

 کو استعمال کیا جائے۔تک ٪ 50وغیره کی گنجائش میں سے صرف 

عالقے مقامی : قریب ہو کر کام کرنا پڑتا ہے جیسے حجامبالکل جن کاروباروں میں عملے کو گاہکوں کے   •
میں انفیکشن کے خطرے کی بنیاد پر بلدیات کو غور کرنا چاہیے کہ آیا موجوده اضافی اقدامات جاری 

واقع پر چہرے پر ماسک پہننا جب دوسروں سے ایک میڻر کا فاصلہ  ۔ مثال کے طور پر ان مرکھے جائیں
اہیئں جن میں چہرے ایک  رکھنا ممکن نہ ہو یا وقتی طور پر عالج اور دوسری ایسی خدمات ختم کر دینی چ

 دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔

مشوره دیا جاتا ہے کہ بلدیات اور متعلقہ بلدیات کے لوگ انفیکشن کوارنڻین کے عرصے میں ساتویں سے   •
دسویں دن ڻیسڻنگ پر غور کریں۔ جب وائرس کی بدلی ہوئی قسم کے انفیکشن کا شبہ ہو تو قریبی کانڻیکڻس  

 لیے کوارنڻین پر غور کیا جانا چاہیے۔  کے گھر میں رہنے والوں کے

زیاده محفوظ   اب جن افراد کے لیے انفیکشن لگنے کی صورت میں شدید بیماری یا موت کا خطره ہے، انہیں •
 ره کر زندگی گزارنی چاہیے۔ 

 چہرے پر ماسک پہننے کی پابندی

سوائے اسکے کہ آپ اپنے گھر  جب ایک میڻر کا فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو تو چہرے پر ماسک پہنا جائے،  •
 میں رہنے والوں کے عالوه کسی شخص کے پاس سے جلدی سے گزر رہے ہوں۔

عوامی مقامات جیسے دکانوں، پبلک ڻرانسپورٹ اور سڻیشنوں کے اندرونی عالقوں، ریستورانوں یا کیفے   •
ر جو اس وجہ وغیره سے ڻیک اوے لے جاتے ہوئے، ان شاپنگ سنڻروں میں مشترکہ استعمال کی جگہوں پ

سے کھلے ہوں کہ انکے اندر دوا فروش اور کھانے کی دکانیں ہیں، اور عبادتگاہوں اور غیر مذہبی مراکز  
 میں تدفین اور جنازے کے سلسلے میں جاتے ہوئے چہرے پر ماسک پہنا جائے۔ 



یے  اسی طرح چہرے پر ماسک پہننے کی پابندی ان مقامات پر عملے کے لیے بھی ہے جہاں عملے کے ل •
آنے والوں سے کم از کم ایک میڻر فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو۔ یہ پابندی ان جگہوں کے عملے کے لیے نہیں  

انفیکشن سے بچاؤ کے دوسرے اقدامات پر عمل ہو رہا ہو جیسے چہرے کی شیلڈ، عملے کے لیے ہے جہاں 
 ۔وغیره آڑ فراہم کرنے والی دیوار یا سکرین

ماسک پہنیں گے۔ مسافر ڻیکسی میں بیڻھنے سے پہلے ماسک پہن لے گا اور ڻیکسی کے مسافر چہرے پر   •
تب تک نہیں اتارے گا جب تک سفر ختم ہونے پر مسافر ڻیکسی سے اتر نہ جائے۔ اسی طرح ماسک پہننے  

 کی پابندی ڻیکسی میں مسافروں کو بڻھانے والے ڈرائیوروں پر بھی ہے۔ 

چھوڻے بچوں کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے   سال سے 12چہرے پر ماسک پہننے کی پابندی  •

 لیے ہے جو طبی وجوه یا کسی اور وجہ سے ماسک نہیں پہن سکتے۔ 

 

تمام بلدیات انفیکشن کی مقامی صورتحال کی بنیاد پر سخت ہدایات اور اصول متعارف کروا سکتی ہیں۔ اس لیے آگاه 
 واجب ہیں۔رہنا اہم ہے کہ آپکی بلدیہ میں کونسے اصول 
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