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،  ےک کورونا وائرسناول   ووہان ےس تعلق رکھنے واےل  متاثرہ عالقوں میں  امرییکپھیالؤ یک ترتیب میں

امرییک اہلکاروں کو نکالنے   حکومت نے
۔  کا انتظام کیا ہے

، لہذا امریکہ میں داخےل ےک بعد صحت یک جانچ اور نمائش ےک خطرے ےک  کال فراد پھیلنے واےل زون ےس باہر نچونکہ یہ ا
ے
 جائیں ےک

 یک صورت میں اس یک تاری    خ کا پتہ ل
 یا زیادہ خطرہ ہونے

ے
 تاکہ بیماری یک موجودیک

ے
ورت ہویک میں داخےل   امریکہگ سےک۔ جائزوں یک ضے

دن ےک لنے  14ےک بعد، ان افراد کو بیماری ےک رساغ لگانے اور صحت یک نگرانے یک اجازت ےک لنے ان ےک آخری ممکنہ نمائش ےک بعد 
۔ انہیں اجتمایع ترتیبات 

ے
سنگروی حکم ےک تحت رکھا جانے گا۔ گروپ ےک اندر فرد ےک پاس پہےل ےس نمائش ےک مختلف خطرہ ہوں ےک
۔  ، جہاں ایک فرد جو عالمتی بن جاتا ہے وہ باقی افراد کو نے نقاب کرسکتا ہے  میں اکٹھا نہیں رکھا جانا چاہنے

 
 

وریات:   پناہ گاہ یک ضر
 

۔ ےک گروپ ےک لنے علیحدہ کوارٹرز ےکہر فرد یا کنبہ  .1  باتھ روم یک سہولیات کو ترجیح دی جانی ہے
۔اگر باتھ    ور فراہم یک جائیں کہ باتھ روم میں ضے

صفانے کرنے وایل اشیاء، جیےس گھریلو صفانے ےک مسح ، کیس بیھ مشتی
رابطوں پر غور کیا  PUIروم میں حصہ لینے واال فرد عالمتی بن جاتا ہے تو، باتھ روم میں حصہ لینے واےل دورسے تمام افراد کو 

۔جانا چاہنے جب تک کہ عالمتی شخص ک  ا مناسب اندازہ نہیں کیا جاتا اور اےس صاف نہیں کیا جاتا ہے
 

۔  .2 ۔ کھانا انفرادی حلقوں تک پہنچانا چاہنے  قریتے جماعت نہیں
نی یا کھانے یک رسگرمیوں ےک لنے کونے  معارسر

اک کرنے ےک لنے جسمانے اجتماعات ےک بجانے اوور ہیڈ اعالنات اور گروپ ایس ایم ایس کا است .3 عمال کیا معلومات کا اشتی
۔   جانا چاہنے

۔  .4  چاہنے اگر وہ عالمتی ہوجائیں
 کوارٹرز میں افراد ےک لنے چہرے ےک ماسک یک فراہیم ہونے

دیگر معاون خدمات )جیےس النڈری ، نسخے ےس متعلق ادویات یک بھرنی ، ٹیلیفون / وانے فانے / مواصالت یک اہلیت(   .5
۔
ے

ورت ہویک  فراہم کرنے یک ضے



۔ خصویص ہینڈلنگ یک معمول ےک مطابق ہر کوار  .6 ٹر ےک دروازے ےک ذریعہ کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر چھوڑ دینا چاہنے
۔  ورت نہیں ہے  ضے

ول یک مناسب صالحیتوں میں ایک نامزد   .7  طتے تشخیص کا انتظام کرنے ےک لنے انفیکشن کنتر
بیمار ہونے واےل افراد یک ابتدانے

۔ عالمتی   و۔سکتا ہ د کیا جاکمرہ شامل کرنا چاہنے جےس دروازے ےک ساتھ بن کمرہ رہائیسر سہولیات ےس الگ ہونا چاہنے
 کمرے میں کیس طتے 

افراد یک فوری طور پر جانچ یک جانے چاہنے اور ، اگر مناسب ہو تو ، دروازہ بند رکھنی ہونے
ہننے ےک لنے  سہولیات میں منتقیل کا انتظار کریں۔ کمرے یک جانچ پڑتال اور نقل و حمل ےک پورے عمل میں بیمار فرد کو پ

۔ صفانے یک فراہیم جیےس ہسپتال ےک جراثیم کش ست  اجان ا ڈسپوزایبل فیس ماسک فراہم کی ے یا مسحات ، بیمار چاہنے
خایل ہونے ےک بعد کمرے یک سطحوں کو صاف اور جراثیم کیسر ےک لنے ہر جانچ واےل کمرے میں اسٹاک کیا جانا  ےسفرد 

۔ یس ڈی یس یک موجودہ نگہداشت صحت : موجود یک رہنمانے یہاں   چاہنے  ہے
    nCoV/hcp/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  
، اور ہر طتے تشخییص .8 کہ جگہیں

وں ےک لنے تمام مشتی پر   مبتے ہاتھ کمرے میں الکحل پر ہر رہائیسر جگہ، عمےل ےک ممتے
۔ م

ے
 لنے واےل سامان ےک ساتھ ساتھ صابن اور پانے ےک ڈنے اور کاغذ ےک تولنں بیھ موجود ہونگ

( ماسک ڈسپوزایبل سانس لینے واےل 95شیلڈز، این  ڈسپوزایبل ن  ن  ای یک فراہیم )چہرے یک .9 ، ڈسپوزایبل گاؤن اور دستانے
 میں برقرار رکیھ جانے چاہ 

 نے تاکہ بیمار ہوجانے واےل افراد ےک تشخیص یک اجازت دی جاسےک۔ ہر طتے تشخیص واےل عالقی
درجہ حرارت اور عالمات یک نگرانے ےک لنے نظام میں افراد / خاندانے گروہوں کو ان ےک الگ الگ حلقوں میں جگہ جگہ  .10

۔  تشخیص فراہم کرنا چاہنے
انتظام کرنے یک اہلیت ہونے چاہنے )عام ہوا ےس ہونے واےل قریتے طتے سہولیات میں بیمار افراد یک تشخیص اور عالج کا  .11

 انفیکشن تنہانے ےک کمرے شامل کرنا( 
رکھنے ےک لنے  مقام غتں مجاز رسانے ےک خالف محفوظ ہونا چاہنے اور اگر نفاذ کیا گیا ہے تو اس کا اطالق الگ تھلگ .12

۔   موزوں ہونا چاہنے
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