
 

 

ی ےس پھیالؤ: برگن اور نوایح  ز برگن میں وائرس کا تیں

 بلدیات میں سخت اقدامات 

 
کو کرونا وائرس یک برطانوی قسم ےک ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ ےک   برگن اور نوایح بلدیات

لیں انہوں نز حکومت ےس کہا ہے کہ انفیکشن ےس بچاؤ   ۔ اس  وائرس ےک  پھیالؤ کا بیھ سامنا ہے

۔   ےک اضافز اقدامات عمل میں النے جائیں

 

۔  14بجی ےس ےل کر  6.00کو شام   2021فروری   7اضافز اقدامات   فروری تک واجب ہیں

لیں عمل میں النے جا رہے ہیں کہ بلدیات کو صورتحال کا صحیح ع  م ہو سےک۔ لیہ اقدامات اس 

ورت ہے جو وائرس یک زیادہ چھوبی قسموں ےک   بافی ملک یک نسبت ہمیں ان بلدیات میں - زیادہ سخت اقدامات یک ضز

۔  ۔  پھیالؤ ےس متاثر ہیں ہم اب بیھ ان زیادہ چھوبی قسموں کو دبانز اور ان ےک پھیالؤ کو سست کرنز کا ہدف رکھتی ہیں

Nordre Follo   میں پھیالؤ ےس متاثر ہونز وایل بلدیات نز اس میں کامیابی حاصل یک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ برگن

، صحت و نگہداشت ےک وزیر 
ی

 نز کہا۔  Bent Høieاور اس یک نوایح بلدیات بیھ اس میں کامیاب رہیں یک

 

یصلہ کن اہمیت رکھتا ہو تو  جب انفیکشن ےک پھیالؤ ےک خالف جلد اور مربوط طور پر اقدامات عمل میں النا ف

وع کیں جائیں   مرکزی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایک بلدیہ اور اس ےک ارد گرد یک بلدیات میں کونےس اقدامات شر

۔
ی

 ےک

 

یا    بلدیات  یک بلدیات" میں وہ بلدیہ جہاں انفیکشن سامیز آيا تھا، اور انفیکشن ےک پھیالؤ ےس متاثر ہونز وایل  1رنگ ˏ"

۔ پہیل بلدیہ   ےس زیادہ رابطہ رکھتز وایل بلدیات شامل ہیں

 

یک بلدیات" ےک ساتھ واقع ہیں اور انفیکشن پھیلتز ےک نتیجی میں انہیں    1رنگ ˏیک بلدیات" وہ بلدیات ہیں جو "  2رنگ ˏ"

۔  ورت ہے  بیھ جلد اقدامات عمل میں النز یک ضز

 

۔  2رنگ  ˏاور   1رنگ ˏ لیں اقدامات یک کونیس سطح چتز جابی   2رنگ ˏاور  1رنگ  ˏضف ایک جغرافیابے تقسیم ہے ےک 

، یہ انفیکشن ےک پھیالؤ یک سنگیتز پر منحرص ہو گا۔   ہے

 

 
:  1رنگ ˏ     Ulvik اور  Bergen، Kvam  میں یہ بلدیات ہیں

، Alver ،Askøy ،Bjørnafjorden ،Eidfjord  ،Osterøy، Samnanger:  میں یہ بلدیات ہیں  2رنگ ˏ

Ullensvang، Vaksdal،Voss   اورØygarden ۔ 

 



 

 

(۔ اس ےک ساتھ ساتھ  ےک تحت    5Aےک ضابےط، باب COVID-19البے جا ریہ ہے ) Aمیں اقدامات یک سطح    1رنگ ˏ

۔   مشورے بیھ دنے جا رہے ہیں

 

(۔ اس ےک ساتھ ساتھ  ےک تحت 5Bےک ضابےط، باب  COVID-19البے جا ریہ ہے ) B  میں اقدامات یک سطح   2رنگ ˏ

۔   مشورے بیھ دنے جا رہے ہیں

 

؟ یہاں   2رنگ  ˏاور   1رنگ ˏ ےک متعلق یہاں  یک بلدیات میں اقدامات یک سطح  2رنگ  ˏیک بلدیات اور   1رنگ ˏکیا ہیں

۔   مزید تفصیل پڑھیں

 

:  14 ر فروری ےس ےل ک 7میں یہ اقدامات  1رنگ ˏ  فروری تک واجب ہیں
 

 : لیں ہیں     Ulvikاور   Bergen ،Kvamیہ اقدامات ان بلدیات ےک 

 

 چھوٹے بچوں ےک نگہداشتی ادارے، سکول، یونیورسٹیاں، یونیورستے کالجز اور پیشہ ورانہ تعلیم ےک ادارے 

پرائمری سکولوں اور ہابے سکولوں میں قویم ٹریفک الئٹ ماڈل ےک مطابق شخ  چھونے بچوں ےک نگہداشتی مراکز، 

۔   سطح البے جا ریہ ہے

لیں  وری ہو اگر شخ سطح پر آنز یک تیاری ےک  ہو تو بلدیہ یک   مناسب یا انفیکشن یک صورتحال ےک پیش نظر  ضز

ول اتھاربے سکولوں اور چھونے بچوں ےک نگہداشتی مراکز کو بند کرنز کا فیصلہ کر سکتی ہے    انفیکشن کنیے

 

 اور جونیہ 
ی

انفیکشن یک صورتحال ےک پیش نظر  اپر سیکنڈری سکولوں میں ڈیجیٹل تعلیم متعارف کروابے جانے یک

۔، شخ سطح پر جانز یک تیاری رکیھ  مناسب ہو   جانے

۔  تعلیم ےک یونیورسٹیاں، یونیورستے کالجز اور پیشہ ورانہ  لیں بند یک جا ریہ ہیں اداروں یک عمارتیں تمام طالبعلموں ےک 

 عملہ بافی دنیانے روزگار ےک اصولوں پر عمل کرے گا۔ 

 

 پروگرام 

ز اور جنازے  گھر ےس باہر تمام پروگرام ممنوع ہیں چاہے یہ عمارتوں ےک اندر ہونز واےل  پروگرام ہوں یا باہر، سوانے تدفیں
 ےک۔

۔   میں ہو سکیی ہیں
ی

 ڈیجیٹل پروگرام پروڈکشن ےک الزیم عمےل ےک عالوہ زیادہ ےس زیادہ پانچ افراد یک موجودیک

 

  کھیل اور فرصت یک رسگرمیاں

۔ ا م کرنز یک اجازت ہے
ّ

لیں کھیل یک شگرمیاں منظ لیں اور نہ یہ بچوں ےک  یس طرح کوائر، بینڈ اور تھییے  نہ بالغوں ےک 

۔  م ریہرسل، ٹریننگ اور ٹرائل )ٹیسٹ( رکھتز یک اجازت نہیں ہے
ّ

لیں بیھ منظ  جییس فرصت یک شگرمیوں ےک 

 

 روزگار ےک مقامات 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/om-tiltaksniva-i-ring-1-kommuner-og-ring-2-kommuner/id2831989/


 

 

 کہ جہاں تک 
ی

لیں گھر ےس کام کرنا الزیم ہے جو یہ کر سکیی ہوں۔ آجر یقیتز بنائیں ےک  ان سب لوگوں ےک 
ا

ممکن    عمل

آجروں کو یہ ثابت کرنز ےک قابل ہونا چاہتں کہ اس بارے میں عمےل کو بتایا گیا ہے کہ ان  ہوں، عملہ گھر ےس کام کرے۔ 

 ا۔ ےک ادارے میں اس حکم پر کیےس عمل کیا جانے گ

 

 دکانیں 
، سوانے ان ےک:  تمام

ی
 دکانیں اور وییے ہاؤس بند رہیں ےک

وں یک دکانیں جن میں شوسک، ہیلتھ فوڈ شاپس اور وہ دوشی دکانیں بیھ شامل ہیں جو   • ز کھانز یک چیں

یں بیچتی ہیں  ز  بنیادی طور پر کھانز یک چیں

وری سامان وہ دکانیں جو بنیادی طور پر جانوروں کا چارا اور پالتو  • لیں دوشا ضز جانوروں اور مویشیوں ےک 

 بیچتی ہیں 

 فارمیسیاں )دوا فروش(  •

 بینڈجسٹ •

 عینک ساز •

• Vinmonopolet )اب کا شکاری کاروبار  )شر

ول سٹیشن •  پیے

یں بیچتز واےل  • ز لیں درکار چیں  زراعت اور جانوروں یک فارمنگ ےک 

 ورز میں گودام اور ہول سیل کا حصہکاروباروں کو سامان بیچتز واےل ہارڈ وییے سٹ  وں اور کاریگر  •

لیں دکانیں اور وییے ہاؤس کھےل رہ سکیی ہیں جب انفیکشن ےس   • یں ےل جانز ےک  ز گاہکوں ےک پہےل ےس آرڈر یک گتے چیں

یں دی جا سکتی ہوں۔   ز  بچاؤ ےک طریقوں پر عمل کرنی ہونے گاہکوں کو چیں

 

، بار اور ہوٹل    ریستوران، کیفے

ہ بند ہیں لیکن ٹیک اوے یک اجازت ہے   ۔ریستوران، کیفز اور بار وغیں

۔   الکحل پیش کرنا ممنوع ہے

 

ہ ان مہمانوں کو کھانا پیش کر سکیی ہیں جو ہوٹل میں رات بھر ٹھہرے ہوں۔   ہوٹلوں ےک اندر ریستوران وغیں

 

: مندرجہ ذیل کاروبار اور مقامات بند 
ے

 رہیں ےک

 جم اور فٹنیس سنیے  •

ز اور جنازے ےک مواقع ےک عالوہ  •  عبادتگاہیں اور غیں مذہتی مراکز، تدفیں

یریاں •  الئیی

، جوا بازی ےک مقامات، پےل لینڈ، باؤلنگ کلب اور ایےس دوشے مقامات جہاں تفری    ح  کلبتفرییح پارک، بنگو   •

۔   اور فرصت یک شگرمیاں ہوبی ہیں

ہ  سوئمنگ پولز، واٹر پارکس،  •  سپا، ہوٹلوں ےک پول وغیں



 

 

 عجائب گھر  •

، کانرسٹ ےک مقامات اور دوشے ایےس ثقافتی اور تفرییح مقامات  •  سینما، تھییے

، تفرییح یا فرصت یک شگرمیاں لوگوں کو عمارتوں ےک اندر   • دوشے عوایم مقامات اور ادارے جہاں ثقافتی

۔   اکٹھا کرنز یک صورت میں ہوبی ہیں

  

 مشورے 

۔ سب لوگوں کو    گھروں میں مالقاتیوں یک آمد اور اپتز گھر میں میل جول ےس گریز کرنا چاہتں

وری خدمات یک فراہیم اور ان لوگوں ےس ملیز   استثنا  س ہدایت ےسا لیں دیا جاتا ہے گھر میں ضز  ےک آخری   ےک 
ی

جو زندیک

۔   حےص میں ہیں

ہ خود ایک یا دو پےک دوستوں ےک پاس یا ایک مستقل گھر  و آ سکیی ہیں یا   ایک یا دو پےک دوستےک پاس   وںکیےل رہتز والا 

۔   میں ملیز جا سکیی ہیں

 

۔ بجے اپتز ےک وں  اور پرائمری سکولوں نگہداشتی ادار  /کالس ےک بچوں ےس مل سکیی ہیں  درجی

۔  وری سفر ےس گریز کرنا چاہتں  سب لوگوں کو غیں ضز

۔ لیکن ضف اپتز گھر میں رہتز والوں ےک ساتھ  ہ نہیں دیا جا رہا ر نہ کرنز کا مشو سفر ا فرییح کاٹیج کاپتز بلدیہ ےس باہر ت

سفر کریں اور کیس مالقابی کو اپتز یہاں نہ آنز دیں۔ تمام خریداری سفر ےس پہےل اپتز بلدیہ میں کریں۔ تفرییح کاٹیج وایل  

 جگہوں پر نہ جائیں جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوں۔   بلدیہ میں دکانوں، ریستورانوں، باروں اور کیفز یا اییس میل جول یک

۔ چیک کریں کہ   سکینگ یک ڈھلوان پر، سکینگ لفٹ میں اور پیدل چلیی ہونے دوشے لوگوں ےس خوب فاصلہ رکھیں

، اور ان پر عمل کریں۔  لیں کونیس ہدایات اور اصول واجب ہیں  تفرییح کاٹیج وایل بلدیہ ےک 

 

۔ ایسا انتظام ہونا چاہتں کہ ہر صورتحال میں لوگوں ےک درمیان سکینگ ےک مقامات کھےل رہ سکیی  مییے فاصلہ   1ہیں

 ہو سکتی  برقرار رکھا جا سےک۔ 
ی

 نہیں ہوبز چاہتں جہاں تجرنی ےک مطابق تنگ
ی

لیں جگہ یک تنگ ان حصوں میں لوگوں ےک 

، داخیل راستوں پر، استقبالیہ پر، ٹائلٹ  ۔ اور  س میں ہے جیےس سکینگ لفٹ یک قطار میں ہ میں  ریستورانوں وغیں

 

ورت ہونز پر  ت ےسضز ور ہونا چاہتں اور جگہوں یک اچھے طریفی ےس اور کیر  صفابے  ہاتھوں یک صفابے کا انتظام ضز

لیں جن سکینگ ےک مقامات پر یہ ممکن ہو، آنز والوں   لیں انفیکشن ٹریسنگ کا کام آسان بنانز ےک  ۔ حکام ےک  وری ہے ضز

 ۔ یے چاہی جانز  قائم کیں  نظام  کو رجسیے کرنز ےک

 



 

 

ہ  سکینگ ےک مقامات پر لیں نہیں کھل سکیی  ˏحرارت حاصل کرنز ےک کمرے، کیفز وغیں ہ پیش کرنز ےک  ان ڈور کھانا وغیں

کھانا  پر  جےس باہر کھیل جگہ   ا دیا جا سکتا ہے یا کیس اور انتظام ےس کھان  یا جا سکتا ہے لیکن کھڑیک میں ےس کھانا پکڑا

وری ہو گا۔   ضز

، مثال ےک طور پر یہ   لیں اضافز اقدامات متعارف کروانز چاہییے بلدیات اور کاؤنتے میونسپلٹیوں کو پبلک ٹرانسپورٹ ےک 

۔50اقدام کہ پبلک ٹرانسپورٹ یک گنجائش میں ےس ضف    ٪ تک کو استعمال کیا جانے

حجام، انہیں اضافز اقدامات متعارف  جن کاروباروں میں عمےل کو گاہکوں ےک بالکل قریب ہو کر کام کرنا پڑتا ہے جیےس  

مییے کا فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو یا عالج   1کروانز چاہییے جیےس ان مواقع پر چہرے پر ماسک پہننا جب دوشوں ےس 

۔ وقتی طور پر اور دوشی اییس خدمات کم یا    ختم کر دیتز چاہییے جن میں چہرے ایک دوشے ےس قریب ہونی ہیں

 

ز میں دن مشورہ دیا جاتا ہے   پر ٹیسٹ کروانز پر غور کریں۔   10تا  7کہ متعلقہ بلدیات اور ان ےکلوگ انفیکشن کوارنٹیں

جہاں کیس شخص کو وائرس یک بدیل ہوبے قسم ےک انفیکشن کا شبہ ہو، وہاں اس شخص ےک گھر میں رہتز والوں اور  

ز پر غور  لیں کوارنٹیں ۔   قریتی کانٹیکٹس ےک   کرنا چاہتں

لیں ک ، انہیں اب زیادہ  جن افراد ےک  رونا وائرس کا انفیکشن لگیز یک صورت میں شدید بیماری یا موت کا زیادہ خطرہ ہے

۔  گزاربز چاہتں
ی

 محفوظ رہ کر زندیک

 

 چہرے پر ماسک پہننے یک پابندی

، لیکن یہ اصول اپتز   جب دوشوں ےس کم از کم ایک مییے کا فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو تو چہرے پر ماسک پہننا الزیم ہے

۔     گھر میں ساتھ رہتز والوں ےک عالوہ دوشے لوگوں ےک پاس ےس جلدی ےس گزر جانز یک صورت میں واجب نہیں ہے

،  دکان عوایم مقامات پر چہرے پر ماسک پہنا جانے جیےس  ،   سٹیشنوں ےک اندروبز عالقی اور  پبلک ٹرانسپورٹوں میں میں

،  ریستوران ہ ےس ٹیک اوے ےل جانی ہونے کہ استعمال ےک حصوغیں وں میں مشیی وں میں اگر شاپنگ سنیے  شاپنگ سنیے

، اور   وں یک دکانیں ہیں ز ز اور جنازے ےک مواقع  اس وجہ ےس کھےل ہوں کہ وہاں فارمییس )دوا فروش( اور کھانز یک چیں تدفیں

 ۔ اور غیں مذہتی مراکز میں پر عبادتگاہوں 

لیں بیھ ہے جہاں آنز والوں ےس کم از کم ایک مییے کا فاصلہ رکھنا   ایس طرح ماسک پہنیز یک پابندی ان مقامات پر عمےل ےک 

لیں انفیکشن ےس بچاؤ ےک دوشے اقدامات  لیں نہیں ہے جہاں عمےل ےک  ممکن نہ ہو۔ یہ اصول ان مقامات ےک عمےل ےک 

ہ کا استعمال  یا آڑ ا ہو جیےس چہرے یک شیلڈ، کمرے ےک حصوں کو الگ کرنز وایل سکرین پر عمل کیا جا رہ   ۔ وغیں

 
ی

سفر ختم ہو جانز  اور ۔ مسافر ٹیکیس میں بیٹھتز ےس پہےل ماسک پہن ےل گا ٹیکیس ےک مسافر چہرے پر ماسک پہنیں ےک

جب ٹیکیس میں مسافر بیٹھے  کا پابند ہے   یز ڈرائیور تب ماسک پہن اور ٹیکیس ےس اترنز ےک بعد یہ ماسک اتارے گا۔

 ۔ہوں

لیں ہے جو طتی    12چہرے پر ماسک پہنیز یک پابندی  لیں نہیں ہے اور نہ یہ ان لوگوں ےک  سال ےس چھونے بچوں ےک 

۔    وجوہ یا کیس اور وجہ ےس ماسک نہیں پہن سکیی



 

 

 

------- 

لیں  انفیکشن یک مقایم صورتحال یک  ۔ اس  بنیاد پر تمام بلدیات زیادہ سخت ہدایات اور اصول متعارف کروا سکتی ہیں

۔  لیں کیا ہدایات اور اصول واجب ہیں گاہ رہنا اہم ہے کہ آپ یک بلدیہ ےک   اس بارے میں آ

 

:  14فروری ےس  7میں  2رنگ ˏ  فروری تک یہ اقدامات واجب ہیں

لیں بلدیات  اقدامات ان :  ےک  ،  Alver ،Askøy ،Bjørnafjorden ،Eidfjord ،Osterøy ،Samnangerہیں

Ullensvang ،Vaksdal،Voss   اورØygarden۔  

  

  

 چھوٹے بچوں ےک نگہداشتی ادارے، سکول، یونیورسٹیاں، یونیورستے کالجز اور پیشہ ورانہ تعلیم ےک ادارے 

چھونے بچوں ےک نگہداشتی مراکز، پرائمری سکولوں اور ہابے سکولوں میں قویم ٹریفک الئٹ ماڈل ےک مطابق پییل  

۔   سطح واجب ہے

 

۔   اپر سیکنڈری سکولوں میں قویم ٹریفک الئٹس ماڈل ےک مطابق شخ سطح ہے

 

ےط شدہ پروگراموں کو ملتوی کیا جانے گا  یونیورسٹیاں، یونیورستے کالجز اور پیشہ ورانہ تعلیم ےک ادارے: تمام تعلیم اور 

 یا ڈیجیٹل بنا دیا جانے گا۔ 

لیں بند کیں ے  یونیورسٹیاں، یونیورستے کالجز اور پیشہ ورانہ تعلیم ےک ادار ۔ عملہ بافی   جا رہے  تمام طالبعلموں ےک  ہیں

 دنیانے روزگار ےک اصولوں پر عمل کرے گا۔ 

 

 پروگرام 

 ۔ قویم اصول اور مشورے واجب ہیں 

 

  کھیل اور فرصت یک رسگرمیاں

م کرنز یک اجازت
ّ

لیں کھیل یک شگرمیاں منظ ۔  نہیں  بالغوں ےک  سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک   20یہاں بالغوں ےس مراد  ہے

۔ م ریہرسل، ٹریننگ اور ٹرائل   افراد ہیں
ّ

لیں بیھ منظ ایس طرح کوائر، بینڈ اور تھییے جییس فرصت یک شگرمیوں ےک 

۔  )ٹیسٹ( رکھتز یک اجازت نہیں ہے

 

 روزگار ےک مقامات 



 

 

 کہ جہاں تک 
ی

لیں گھر ےس کام کرنا الزیم ہے جو یہ کر سکیی ہوں۔ آجر یقیتز بنائیں ےک  ان سب لوگوں ےک 
ا

ممکن    عمل

آجروں کو یہ ثابت کرنز ےک قابل ہونا چاہتں کہ اس بارے میں عمےل کو بتایا گیا ہے کہ ان  ہوں، عملہ گھر ےس کام کرے۔ 

 ا۔ ےک ادارے میں اس حکم پر کیےس عمل کیا جانے گ

 

 

 دکانیں 
، سوانے ان ےک: 

ی
 دکانیں اور وییے ہاؤس بند رہیں ےک

وں یک دکانیں جن میں شوسک، ہیلتھ فوڈ شاپس اور وہ دوشی دکانیں بیھ شامل ہیں جو   • ز کھانز یک چیں

یں بیچتی ہیں  ز  بنیادی طور پر کھانز یک چیں

وری سامان وہ دکانیں جو بنیادی طور پر جانوروں کا چارا اور پالتو جانوروں اور  • لیں دوشا ضز مویشیوں ےک 

 بیچتی ہیں 

 فارمیسیاں )دوا فروش(  •

 بینڈجسٹ •

 عینک ساز •

• Vinmonopolet )اب کا شکاری کاروبار  )شر

 ریستوران، کیفز اور بار  •

ہ  حجام،  • ، ٹیٹو بنانز واےل کاروبار وغیں  سکن کییے

•  ، وں یک دیکھ بھال کرنز واےل(  خدمات صحت ےک کاروبار جیےس فزیوتھراپسٹ، کائروپریکیے سٹ )پیں پوڈائیے

ہ   وغیں

ول سٹیشن •  پیے

یں بیچتز واےل  • ز لیں درکار چیں  زراعت اور جانوروں یک فارمنگ ےک 

 کاروباروں کو سامان بیچتز واےل ہارڈ وییے سٹورز میں گودام اور ہول سیل کا حصہ  اور کاریگروں  •

لیں دکانیں اور وییے ہاؤس کھےل رہ سکیی ہیں جب انفیکشن ےس   یں ےل جانز ےک  ز گاہکوں ےک پہےل ےس آرڈر یک گتے چیں

یں دی جا سکتی ہوں۔   ز  بچاؤ ےک طریقوں پر عمل کرنی ہونے گاہکوں کو چیں

 

  

، بار اور ہوٹل    ریستوران، کیفے

ہ بند ہیں لیکن ٹیک اوے یک اج ۔ریستوران، کیفز اور بار وغیں  ازت ہے

۔   الکحل پیش کرنا ممنوع ہے

 

 :
ے

 مندرجہ ذیل کاروبار اور مقامات بند رہیں ےک

 جم اور فٹنیس سنیے  •



 

 

، جوا بازی ےک مقامات، پےل لینڈ، باؤلنگ کلب اور ایےس دوشے مقامات جہاں تفری    ح  کلبتفرییح پارک، بنگو   •

۔   اور فرصت یک شگرمیاں ہوبی ہیں

 عجائب گھر  •

•   ،  کانرسٹ ےک مقامات اور دوشے ایےس ثقافتی اور تفرییح مقامات سینما، تھییے

، تفرییح یا فرصت یک شگرمیاں لوگوں کو عمارتوں ےک اندر   • دوشے عوایم مقامات اور ادارے جہاں ثقافتی

سال ےس کم عمر ےک بچوں   20لیکن ان مقامات کو استثنا حاصل ہے جہاں  اکٹھا کرنز یک صورت میں ہوبی ہیں 

 ۔ اور نوجوانوں یک اییس شگرمیاں ہو ریہ ہوں

 لیکن  •
ی

ہ بند رہیں ےک لیں   20سوئمنگ پولز، واٹر پارکس، سپا، ہوٹلوں ےک پول وغیں سال ےس کم عمر ےک افراد ےک 

لیں سکول سوئمنگ،  پرائمری سکول ےک بچوں یا ان ےس چھونے  سوئمنگ کورس اور سوئمنگ یک  بچوں ےک 

۔ اس بحایل اور ورزش یک بیھ اجازت ہے جو  
ی

لیں سوئمنگ جاری رہے یک تربیت اور پروفیشنل کھالڑیوں ےک 

ایس طرح دیگر انفرادی عالج  یک  ۔ انفرادی طور پر یا چھونے گروہوں میں منتظم ےک ساتھ پیش یک جابی ہے 

لیں پہےل ےس  ، اور جہاں غسل عالج کا حصہ ہو۔بیھ اجازت ہے جس ےک   وقت بک کروایا جا سکتا ہے

 

 مشورے 

۔  سب لوگوں کو سمایحی میل جول محدود رکھنا چاہتں

 

ےس   5ملیں اور اپتز ساتھ رہتز والوں ےک عالوہ  جگہ پر لوگوں یک حوصلہ افزابے یک جابی ہے کہ دوشوں ےس باہر کھیل  

سکتی ہے لیکن پھر   بڑھزیادہ مالقاتیوں کو گھر میں نہ آنز دیں۔ اگر تمام مالقابی ایک یہ گھر ےس آ رہے ہوں تو تعداد  

 بیھ اتیز زیادہ لوگ نہیں ہونز چاہییے کہ فاصلہ نہ رکھا جا سےک۔

 
۔  بجے اپتز لوں ےک اور پرائمری سکو وں نگہداشتی ادار  /کالس ےک بچوں ےس مل سکیی ہیں  درجی

۔  وری سفر ےس گریز کرنا چاہتں  سب لوگوں کو غیں ضز

اپتز بلدیہ ےس باہر تفرییح کاٹیج کا سفر نہ کرنز کا مشورہ نہیں دیا جا رہا۔ لیکن ضف اپتز گھر میں رہتز والوں ےک ساتھ  

م خریداری سفر ےس پہےل اپتز بلدیہ میں کریں۔ تفرییح کاٹیج وایل  سفر کریں اور کیس مالقابی کو اپتز یہاں نہ آنز دیں۔ تما

بلدیہ میں دکانوں، ریستورانوں، باروں اور کیفز یا اییس میل جول یک جگہوں پر نہ جائیں جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوں۔  

۔ چی ک کریں کہ  سکینگ یک ڈھلوان پر، سکینگ لفٹ میں اور پیدل چلیی ہونے دوشے لوگوں ےس خوب فاصلہ رکھیں

، اور ان پر عمل کریں۔  لیں کونیس ہدایات اور اصول واجب ہیں  تفرییح کاٹیج وایل بلدیہ ےک 

 

۔ ایسا انتظام ہونا چاہتں کہ ہر صورتحال میں لوگوں ےک درمیان  مییے فاصلہ   1سکینگ ےک مقامات کھےل رہ سکیی ہیں

لیں جگہ یک    ہو سکتی  برقرار رکھا جا سےک۔ ان حصوں میں لوگوں ےک 
ی

 نہیں ہوبز چاہتں جہاں تجرنی ےک مطابق تنگ
ی

تنگ

، داخیل راستوں پر، استقبالیہ پر، ٹائلٹ  ۔  س میں ہے جیےس سکینگ لفٹ یک قطار میں ہ میں  اور ریستورانوں وغیں



 

 

 

۔  وری ہے ت ےس ضز ور ہونا چاہتں اور جگہوں یک صفابے اچھے طریفی ےس اور کیر حکام ےک  ہاتھوں یک صفابے کا انتظام ضز

لیں جن سکینگ ےک مقامات پر یہ ممکن ہو، آنز والوں کو رجسیے کرنز ےک    لیں انفیکشن ٹریسنگ کا کام آسان بنانز ےک 

ہ   سکینگ ےک مقامات پر  ۔یے چاہی جانز   نظام قائم کیں  ہ پیش  ˏحرارت حاصل کرنز ےک کمرے، کیفز وغیں ان ڈور کھانا وغیں

لیں نہیں کھل سکیی لیکن کھڑیک    ا ہے سکتیا جا  یا کیس اور انتظام ےس کھانا د ا ہے سکت  یا جا میں ےس کھانا پکڑاکرنز ےک 

وری ہو گا۔   جےس باہر کھیل جگہ پر کھانا ضز

، مثال ےک طور پر یہ   لیں اضافز اقدامات متعارف کروانز چاہییے بلدیات اور کاؤنتے میونسپلٹیوں کو پبلک ٹرانسپورٹ ےک 

۔50گنجائش میں ےس ضف  اقدام کہ پبلک ٹرانسپورٹ یک    ٪ تک کو استعمال کیا جانے

 

جن کاروباروں میں عمےل کو گاہکوں ےک بالکل قریب ہو کر کام کرنا پڑتا ہے جیےس حجام، انہیں اضافز اقدامات متعارف  

ور  مییے کا فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو عالج ا 1کروانز چاہییے جیےس ان مواقع پر چہرے پر ماسک پہننا جب دوشوں ےس 

۔ یا وقتی طور پر دوشی اییس خدمات کم یا   ختم کر دیتز چاہییے جن میں چہرے ایک دوشے ےس قریب ہونی ہیں

 

ز میں دن  پر ٹیسٹ کروانز پر غور کریں۔   10تا  7مشورہ دیا جاتا ہے کہ متعلقہ بلدیات اور ان ےکلوگ انفیکشن کوارنٹیں

شن کا شبہ ہو، وہاں اس شخص ےک گھر میں رہتز والوں اور  جہاں کیس شخص کو وائرس یک بدیل ہوبے قسم ےک انفیک

۔  ز پر غور کرنا چاہتں لیں کوارنٹیں  قریتی کانٹیکٹس ےک 

، انہیں اب زیادہ   لیں کرونا وائرس کا انفیکشن لگیز یک صورت میں شدید بیماری یا موت کا زیادہ خطرہ ہے جن افراد ےک 

۔  گزاربز چاہتں
ی

 محفوظ رہ کر زندیک

 

 پہننے یک پابندیچہرے پر ماسک 

، لیکن یہ اصول اپتز   جب دوشوں ےس کم از کم ایک مییے کا فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو تو چہرے پر ماسک پہننا الزیم ہے

۔   گھر میں ساتھ رہتز والوں ےک عالوہ دوشے لوگوں ےک پاس ےس جلدی ےس گزر جانز یک صورت میں واجب نہیں ہے

،  دکانوں عوایم مقامات پر چہرے پر ماسک پہنا جانے جیےس  ، پبلک ٹرانسپورٹ اور سٹیشنوں ےک اندروبز عالقی میں میں

کہ استعمال ےک حصوں میں اگر شاپنگ سنیے   وں میں مشیی ، شاپنگ سنیے ہ ےس ٹیک اوے ےل جانی ہونے ریستوران وغیں

ز اور جنازے ےک   ، اور تدفیں وں یک دکانیں ہیں ز مواقع  اس وجہ ےس کھےل ہوں کہ وہاں فارمییس )دوا فروش( اور کھانز یک چیں

۔   پر عبادتگاہوں اور غیں مذہتی مراکز میں

لیں بیھ ہے جہاں آنز والوں ےس کم از کم ایک مییے کا فاصلہ رکھنا   ایس طرح ماسک پہنیز یک پابندی ان مقامات پر عمےل ےک 

لیں انفیکشن ےس بچاؤ ےک دوشے اقدا لیں نہیں ہے جہاں عمےل ےک  مات ممکن نہ ہو۔ یہ اصول ان مقامات ےک عمےل ےک 

ہ کا استعمالیا آڑ  پر عمل کیا جا رہا ہو جیےس چہرے یک شیلڈ، کمرے ےک حصوں کو الگ کرنز وایل سکرین   ۔ وغیں

۔ مسافر ٹیکیس میں بیٹھتز ےس پہےل ماسک پہن ےل گا اور 
ی

سفر ختم ہو جانز  ٹیکیس ےک مسافر چہرے پر ماسک پہنیں ےک

جب ٹیکیس میں مسافر بیٹھے   کا پابند ہے   یز یور تب ماسک پہنٹیکیس ےس اترنز ےک بعد یہ ماسک اتارے گا۔ ڈرائاور 

 ۔ہوں



 

 

لیں ہے جو طتی    12چہرے پر ماسک پہنیز یک پابندی  لیں نہیں ہے اور نہ یہ ان لوگوں ےک  سال ےس چھونے بچوں ےک 

۔    وجوہ یا کیس اور وجہ ےس ماسک نہیں پہن سکیی

------- 

لیں  انفیکشن یک مقایم صورتحال یک بنیاد پر   ۔ اس  تمام بلدیات زیادہ سخت ہدایات اور اصول متعارف کروا سکتی ہیں

۔  لیں کیا ہدایات اور اصول واجب ہیں گاہ رہنا اہم ہے کہ آپ یک بلدیہ ےک   اس بارے میں آ

 

 برگن میں وائرس ےک پھیالؤ ےک متعلق سواالت اور ان ےک جواب 
 

؟  کیا الکحل پیش کرٹے یک ممانعت ہے

۔  2رنگ ˏاور  1رنگ ˏہاں،   ، دونوں یک بلدیات میں الکحل پیش کرنز یک ممانعت ہے

 

؟ وری ہے وں کا بند رہنا ضے  کیا جم/فٹنیس سنٹے

وں کو بند رہنا ہو گا۔  2رنگ ˏاور  1رنگ ˏہاں،   ، دونوں یک بلدیات میں جم یا فٹنیس سنیے

 

؟ کیا  وری ہے  سینما، تھیٹے اور کانرسٹ ےک مقامات کا بند رہنا ضے

 ، دونوں یک بلدیات میں ان مقامات کو بند رہنا ہو گا۔  2رنگ ˏاور  1رنگ ˏہاں، 

 

۔ کیا میں پروگرام کو کیس اور بلدیہ میں ےل جا سکتا ہوں جو   اگےل چند دنوں میں مجھے ایک پروگرام منعقد کرنا ہے

؟ان سخت   اقدامات ےک تحت نہیں ہے

لیں پیش کیا جا رہا تھا تو پروگرام کو کہیں اور ےل جانز   پروگرام جس بلدیہ میں ہونا تھا، اگر یہ وہاں ےک مقایم لوگوں ےک 

لیں ہم آپکو پرزور ترغیب دیتی ہیں کہ پروگرام کو کیس اور بلدیہ میں نہ ےل   ۔ اس 
ی

ےک نتیجی میں لوگ بیھ جانز لگیں ےک

۔   اور انفیکشن آسابز ےس پھیل جانے گا۔ اگر ایسا کیا گیا تو لوگ عجائیں
ی

 القی ےس باہر نکلیں ےک

 

۔    کیس میں متاثرہ بلدیات میں ےس ایک بلدیہ میں رہتا ہوں اور   ے پاس ملنے آ رہا ہے  ےس ایک خاندان مٹں
ی

اور عالق

؟ ا مہمان بن سکتا ہے  کیا وہ خاندان اب بیھ مٹں

 

یک آمد ےس گریز کرنا  یک کیس بلدیہ میں رہتی ہیں تو مشورہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو گھر میں مالقاتیوں    1رنگ  ˏاگر آپ 

، اور آپ کو بیھ دوشی بلدیات میں کیس ےس ملیز  وری  چاہتں ۔ اس مشورے ےس استثنا گھر میں ضز نہیں جانا چاہتں

 ےک آخری حےص میں ہوں۔ 
ی

لیں ملتا ہے جو زندیک  خدمات یک فراہیم اور ان لوگوں ےس مالقات ےک 

ہ خود ایک یا دو پےک دوستوں ےک پاس یا ایک مستقل و آ سکیی ہیں یا ملیز  ایک یا دو پےک دوستاکیےل رہتز والوں ےک پاس 

۔ گھر میں ملیز  ۔  جا سکیی ہیں /کالس ےک بچوں ےس مل سکیی ہیں   نگہداشتی اداروں اور پرائمری سکولوں ےک بجے اپتز درجی

وری نہ ہو۔ ایےس ہمیں ہر  ساتھ ساتھاس ےک   سفر ےس گریز کرنا چاہتں جو نہایت ضز
 

، بہیی ہے  یک کیس بلدیہ میں رہتی ہیں تو یہ قویم مشورہ واجب ہے کہ سمایحی واسطہ   2رنگ  ˏاگر آپ  محدود رکھا جانے

ےس زیادہ مالقاتیوں کو گھر میں نہ آنز   5اپتز ساتھ رہتز والوں ےک عالوہ  جگہ پر ملیں اور کہ دوشوں ےس باہر کھیل 

۔لوں ےک بجے اپتز اور پرائمری سکو وں دیں۔ نگہداشتی ادار  /کالس ےک بچوں ےس مل سکیی ہیں   درجی



 

 

 

وری نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایےس سفر ےس    ؟گریز کریں جو نہایت ضے

وری سفر سمجھا جاتا ہے لیکن جہاں یہ  لیں سفر کو نہایت ضز  کام پر جانز ےک 
ا

لیں گھر ےس کام   عمل ممکن ہو، لوگوں ےک 

۔   کرنا الزیم ہے

 

، کیا وہ اب بیھ  اپتے والدین  جو بچے ماں اور باپ ےک ساتھ باری باری رہتی ہیں اور ماں یا باپ ےس مالقات کرٹی ہیں

؟  ےک گھروں ےک درمیان سفر کر سکنی ہیں

۔ اب بیھ بنیادی اصول   کرونا وائرس یک وبا ےک تمام عرےص میں ییہ اصول رہا ہے کہ بجے دونوں گھروں میں رہ سکیی ہیں

۔  ییہ ہے

 

؟کیا   جانوروں یک دکانیں کھیل رہ سکتی ہیں

وری سامان بیچتز وایل دکانیں کھیل رہ سکتی ہیں  ہاں، لیں دوشا ضز  ۔ جانوروں کا چارا اور پالتو جانوروں اور مویشیوں ےک 

 

؟ یں اور روزمّرہ سودا سلف بیچتے وایل دکانیں کھیل رہ سکتی ہیں ے  کیا کچھ کھانے یک چٹں

وں یک دکانوں یک تعریف ز میں شوسک، ہیلتھ شاپس اور وہ دوشی دکانیں بیھ شامل ہیں جو بنیادی طور   کھانز یک چیں

۔ اگر کیس دکان میں بیشیی سامان یں بیچتی ہیں ز ۔  ˏپر کھانز یک چیں  فروخت خوراک ہو تو وہ کھیل رہ سکتی ہے

  

؟   کیا دکانیں بند ہوٹے ےک باوجود عمےل کو دورسے کام کرٹے ےک لنں دکان میں رکھ سکتی ہیں

لیں نہ کھیل ہو۔  عملہ دکان میں دوشے کام کر سکتا ہے  ہاں، دکان کو تب بند شمار کیا جاتا ہے جب یہ لوگوں ےک 

وں کو پہنچانا۔  ز  جیےس سامان کو سنبھالنا، دیگر متعلقہ کام اور پہےل ےس آرڈر یک گتے چیں

 

۔ آجر یقی لیں گھر ےس کام کرنا الزیم ہے جو یہ کر سکیی ہیں  کہ جہاں تک ان سب لوگوں ےک 
ی

 تز بنائیں ےک
ا

ممکن ہو،   عمل

عملہ گھر ےس کام کرے۔ آجروں کو یہ ثابت کرنز ےک قابل ہونا چاہتں کہ اس بارے میں عمےل کو بتایا گیا ہے کہ ان ےک  

 ادارے میں اس حکم پر کیےس عمل کیا جانے گا۔ 

 

وہ "دکانوں" میں شمار ہوٹی ہیں جنہیں کیا حجام اور دورسی خدمات فراہم کرٹے واےل کاروبار کھل سکنی ہیں یا  

؟  وری ہے  بند رکھنا ضے

، ٹیٹو بنانز واےل کاروبار دکانیں نہیں ہیں اور کھےل رہ سکیی ہیں لیکن حجام،  انفیکشن ےس بچاؤ ےک اضافز  انہیں سکن کییے

صحت ےک کاروبار جیےس فزیوتھراپسٹ، عینک   ˏخدمات۔ دیا گیا ہے کا مشورہ   مثال ےک طور پر ماسک پہنیز  انتظامات

۔   ساز اور ماہر نفسیات بیھ کھےل رہ سکیی ہیں

 

klikk og hent  ؟ واجب ہے  انتظام رکھتے وایل دکانوں ےک لنں کیا 



 

 

لیں دکانیں کھیل رہ سکتی  یں ےل جانز ےک  ز ہیں جب انفیکشن ےس بچاؤ ےک طریقوں پر    گاہکوں ےک پہےل ےس آرڈر یک گتے چیں

یں دی جا سکتی ہوں۔  ز  عمل کرنی ہونے گاہکوں کو چیں

 

 کیا انفرادی گاہکوں ےک ساتھ پہےل ےس ےط شدہ وقت پر مالقات یک جا سکتی ہے 
ا
گاڑی خریدنے واال گاہک   جب  مثل

  ےک لنں آ رہا ہو؟یتے گاڑی ل

یں پہےل ےس ز لیں دکانیں  آرڈر یک گتے   ہاں، جو چیں  ہو چگ ہو، گاہک ےک وہ ےل جانز ےک 
ی

لیں ادائیگ کھیل    تب  ہوں اور جن ےک 

لیں بیھ ییہ واجب  جب انفیکشن ےس بچاؤ ےک  یں رہ سکتی ہ لیں گیے ہوں۔ گاڑیوں ےک کاروباروں ےک  مناسب انتظامات کر 

۔ یں دی جا سکتی  ہے ز  ہوں۔طریقوں پر عمل کرنی ہونے گاہکوں کو چیں

 

 کیا ان بلدیات میں عدالتوں کو بند رہنا ہو گا؟ 

۔  ، عدالتوں پر بند رہتز یک پابندی نہیں ہے  نہیں

 

؟  کیا الپائن سکینگ یک ڈھلوانیں کھل سکتی ہیں

۔  وری ہے اس یک وجہ یہ ہے کہ یہاں اس  ہاں، یہ ان کاروباروں اور مقامات میں شامل نہیں ہیں جنہیں بند رکھنا ضز

۔  لیں انفیکشن ےس بچاؤ یک رہنمابے پر عمل کیا جانے صورت میں انفیکشن ےک پھیالؤ کا خطرہ کم ہوتا ہے کہ اس شعیی ےک 

ان  لوگوں ےک درمیان ایک مییے فاصلہ رکھنا ممکن ہو۔  رتحال میں ہر صو سکینگ آپرییے کو یہ انتظام کرنا چاہتں کہ 

 ہو سکتی ہے جیےس سکینگ لفٹ  
ی

 نہیں ہوبز چاہتں جہاں تجرنی ےک مطابق تنگ
ی

لیں جگہ یک تنگ حصوں میں لوگوں ےک 

، داخیل راستوں پر، استقبالیہ پر، ٹائلٹ  ۔  س میں یک قطار میں ہ میں  اور ریستورانوں وغیں

ورت ہونز پر  ت ےسضز ور ہونا چاہتں اور جگہوں یک اچھے طریفی ےس اور کیر  صفابے  ہاتھوں یک صفابے کا انتظام ضز

وری ہے   ۔  صفابے ، خاص طور پر زیادہ چھوبے جانز وایل سطحوں یکضز

 

ہ یک اجازت ہے جڈیجیٹل کانرس کیا  یم یا ٹے وی پر نرسر کیا جانا ہو؟ ےسٹ، شو، عبادت ےک پروگرام وغٹں  سٹے

۔  ین ےک بغیں کانرسٹ یا عبادت پروگراموں یک ممانعت کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو اکٹھے ہونز ےس روکا جانے حاضز

COVID-19  ےک تحت پروگرام یک تعریف میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ضابےط میں اس امر کو    13ضابےط ےک سیکشن

۔ بنیاد بنایا گيا ہے کہ یہ لوگوں ےک اکٹھے ہونز ےک مواق ڈیجیٹل کانرسٹس، عبادت ےک  انفیکشن ےس بچاؤ یک خاطر ع ہیں

۔  بہت کم فائدہ  کا پروگراموں یا شوز یک ممانعت    ہے

یا شو یک انجام دیہ   کانرسٹ، عبادتسمایحی واسطوں یک تعداد محدود رکھتز کا مشورہ بہرحال واجب رہے گا اور  تاہم 

۔ وری ہے  میں اس کا خیال رکھنا ضز

 

 میں ہو   یک بلدیات میں   1رنگ ˏ
ی

ڈیجیٹل پروگرام پروڈکشن ےک الزیم عمےل ےک عالوہ زیادہ ےس زیادہ پانچ افراد یک موجودیک

۔  ۔   2رنگ  ˏسکیی ہیں  یک بلدیات میں پروگراموں ےک قویم اصول واجب ہیں

  

؟کیا موٹر ورکشاپس کھیل رہ   سکتی ہیں

۔   ہاں، ان پر بند رہتز یک پابندی نہیں ہے

 



 

 

کا سیکشن کھال رہ سکتا ہے تاکہ سامان کو گاڑیوں میں   کاریگروں کیا ہارڈویٹر سٹورز میں تھوک فروش اور پیشہ ور  

؟ کاریگر / اروبار باہر الیا جانر اور کیا ک  سامان ےل جا سکنی ہیں

کو سامان بیچتز واےل ہارڈ وییے سٹورز میں گودام اور ہول سیل ےک سیکشن کو بند رہتز یک    اور کاروباروںکاریگروں 

 ۔ پابندی ےس استثنا حاصل ہے یعتز یہ حصہ کھال رہ سکتا ہے 


