اقداماتی سطح  Aمیں عارضی ترام می
س
س
اقداماتی طح Aجو کہ عالقاتی اقدامات کی سخت ترین طح ہے ،عمومی طور تر دوسے تین ہفتے تک رہ نا چا ہتے۔ وتکن کی
ٰ
س
20تلدتات میں اقدامات کی طح نماتاں طور تر لمتے عرصے تک ہوتی چا ہتے۔ لہذا چکومت نے ڈاترتک ٹوریٹ ترانے صخت اور
س
صخت عامہ کے ادارےکواقداماتی طح Aمیں عارضی ترامیم کا چاتزہ لیتے کا کہا ہے تاکہ ان کا خنال رکھا چاسکے۔ چکومت

اچازت دے رہی ہے کہ مزتد لوگوں کو یوی ٹورسیٹوں ،کالجوں اور تیشہ ورانہ کالجوں کے اچاطوں تک رساتی دی چانے اگر ان

کی تاقاعدگی سے تیسینگ کی چاتی ہے۔ پھولوں کی دکاتیں جن کا رقبہ 250مربع میٹر ہو ان کو کھو لتے کی اچازت دی
چارہی ہے ان یندتلٹوں کا اطالق 10اترتل کے رات ،بصف شب سے ہوتا ہے۔

س
س
 جب اقداماتی طح Aینار کی گئی پھی یو ارادہ نہ نہیں پھا کہ نہ ا ی تے لمتے عرصے تک چاری رہے۔ چال ہی میں وتکن کی 20تلدتات میں اقداماتی طح Aکو مزتدً
چاری رکھتے سے مراد نہ ہے کہ ادھر کے تاشندوں کو بقرینا چھ ہف ٹوں تک ا یسے سخت اقدامات کے ساپھ رہنا تڑے گا۔ وزتر صخت و تگہداشت تی نٹ ہو ی تے کا کہنا
س
ہے کہ امند ہے کہ اقداماتی طح Aمیں نہ عارضی ترامیم اس کے ینائج میں کمی کا تاعث تایت ہوں گی۔
س
تلدتات جہاں اقداماتی طح Aتاقذ ہے وہاں یوی ٹورسی ٹوں ،کالجوں اور تیشہ ورانہ کالجوں کے اچاطے نمام طلناء کنلتے یند رہے ہیں16 ،اترتل سے،کیمیس کے و ہ
م
اچاطے کھلے رکھ سکتے ہیں جو ان طلناء کے لتے ضروری ہوں ،جو ان میں ئجرتات تا ہٹر کی تری نت کنلتے ائحصار کرنے ہوں اور نہ ڈئجینل طور تر کمل کرنے کے
ب
قاتل نہ ہوں ،جہاں علیم میں تیش رفت کو ترقرار رکھتے کنلتے ضروری ہونے ہوں اور طلناء کی تاقاعدگی سے تیسینگ کی چاتی ہو ،تلدنہ میں ابفنکشن کیٹرول اپھارتی
کے کووتڈ 19کے مشورے کے مطایق۔

الئٹرترتاں اور تڑھاتی والے کمرے پھی ا یسے طلناء کنلتے کھلے ر کھے چاسکتے ہیں جن کے تاقاعدگی سے کووتڈ19کے تیسٹ ہونے ہوں۔
س
پھولوں کی دکاتیں ،اقداماتی طح Aوالی تلدتات میں کھلی رکھی چاسکئی ہیں اگر قروجت کا رقبہ250مربع میٹر سے زتادہ نہ ہو اور مرکزی طور تر دکان ا یسے پھول

قروجت کرتی ہو جن کی شنلف البف ایتہاتی مخ تصر ہو۔

س
س
م تگل 13اترتل کو نہ اعالن پھی کنا گناکہ اعلی کھ نلوں کے سلسلے میں اقداماتی طح Aمیں دو یندتلناں کی چاتیں گی :کھنلوں کے اعلی طح کے کھالڑیوں کو م تظم
تری نت کنلتے 13اترتل سام  4ئجے سے اچازت دی چارہی ہے اور فینال کے تاالتی دو ڈوتژیوں کو بصف شب سے قاتل عمل۔ 16اترتل سے ترتیئی میجوں کی

اچازت دی چارہی ہے ان ترتیئی میجوں کے دوران ضرف کھالڑی ,معاویئی عملہ اور ربقری موجود ہوسکتے ہیں۔

س
تی نوں عالقاتی اقدامات کی طحوں کا جاتزہ ل یا جارہا ہے۔

س
س
محکمہ ترانے صخت اور صخت عامہ کا ادارہ ،نمام تی ٹوں عالقاتی اقدامات کی طجوں) اقداماتی طح ( A,B,Cکے ساپھ کام چاری رکھتے ہونے اتک چامع چاتزہ لے
رہے ہیں اور اس میں ترامیم کے ساپھ کام کررہے ہیں۔

ً
س
س
اقدماتی طح Aالگو سدہ اقراد کنلتے گراں ہے۔ لنکن ہمیں اس اقداماتی طح کی ضرورت یسینا قلنل عرصہ کے دوران ئٹزی اور مو ئٹر طر بقے سے ییماری کے پھن ٗالو تر
س
س
قایو تانے کنلتے بطور آلہ ضرورت ہے۔ محکمہ ترانے صخت اور صخت عامہ کا ادارہ اب اقدماتی طحBاور Cکا پھی تڑے ییمانے تر چاتزہ لے کر ان اقداماتی طح کو

اس طرح سے ڈھا لتے تر کام کررہا ہے کہ اس کا اطالق ان عالقوں میں کنا چاسکے جہاں طوتل مدت کنلتے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہو ی تے کا کہنا ہے کہ
اس کا مقصد نہ کہ ان عالقوں میں یستے والے اقراد تر اقدامات کا یوچھ کم کنا چاسکے۔

قومی اقدامات میں ترمیم۔ بیرون جانہ ترب یت
محکمہ ترانے صخت اور صخت عامہ کے ادارے نے اتک سفارش کے اطالق کی ئجوتز تیش کی ہے کہ تا لغ اقراد ئٹرون چانہ م تظم تری نت میں زتادہ سے زتادہ 20اقراد
ل
سامل ہوسکتے ہیں۔ چکومت اس کی تایند کرتی ہے۔ نہ سفارش اس وفت تاقذ ا عمل ہوگی جب قومی اقدامات یندتلٹوں کے ساپھ 16اترتل کی بصف شب سے الگو
ہوں گے۔
•

تا لغ اقراد۔20تک کے گروہ میں ئٹرون چانہ م تظم تری نت میں حصہ لے سکتے ہیں جب تک وہ اتک میٹر کا قاصلہ قائم رکھ سکیں۔

