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 کوِوڈ-19کے دوران محفوظ طریقے سے باہر جانا
اب آپ کے اع�ل پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔

 

canada.ca/le-coronavirus          1-833-784-4397

ڈاؤن لوڈ کریں۔ (COVID Alert app )کوِوڈ الرٹ ایپ 

آپ پھیالؤ کو محدود کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔

 جبکہ پورے کینیڈا میں ویکسین کی تقسیم کاری ہو رہی ہے، آپ اپنی اور دورسوں کی حفاظت کے لئے کم خطرات والی رسگرمیوں اور ترتیبات کا انتخاب کرتے 
 رہیں۔ ویکسین لگانے سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن ویکسینیں اب تک، نجی انسدادی تدابیر سمیت صحت عامہ کے دیگر ¥ام اقدامات کی

 رضورت کی متبادل نہیں بنیں ۔

 معارشے میں بحفاظت
رشیک ہونا۔

 اپنی جس�نی ، معارشتی اور 
 دماغی صحت کی رضوریات

کو پورا کرنا۔

 اپنی کمیونٹی میں کوِوڈ-19 کے
پھیالؤ کو کم کرنا۔

خطرہ تب زیادہ ہوتا ہے جب خطرہ تب کم ہوتا ہے جب   

 ییاد رکھیں :   

 ماحول وینٹیلیشن سسٹم کی کمی کی وجہ سے یا دروازے اور / یا 
کھڑکیوں کو کھولنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ  سے نا کافی ہوادار ہے۔

 آپ اپنے گھر سے باہر کے لوگوں سے قریبی رابطے
بڑھاتے ہیں۔

 آپ گھر کے اندر گھروں میں بند جگہوں پر (نا کافی وینٹیلیشن کے  
 ساتھ) اور ہجوم والے مقامات پر اپنے گھرانے کے باہر کے لوگوں  کے

ساتھ وقت گزارتے ہیں۔

 آپ اور / یا آپ کے آس پاس کے افراد ذاتی حفاظتی اع�ل کی پیروی 
 نہیں کررہے ہیں: تعامالت کم یا مخترص نہیں ہیں ، زیادہ سے زیادہ

 جس�نی فاصلے  سے نہیں کر رہے ہیں ، ماسک نہیں پہنے ہوئے ہیں ، اور
 نہ ہی اپنے ہاتھوں کو جراثیم کش کرتے ہیں یا دھوتے ہیں۔

حاالت بدل سکتے ہیں، اور کم خطرہ کی صورتحال زیادہ خطرہ  میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ رصف باہر جانے سے پہلے ہی نہیں ، بلکہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تب بھی ان خطرات کے بارے میں غور کریں۔ 

 اپنے آپ کو اور دورسوں کو کوِوڈ- 19  سے محفوظ 
 :رکھیں تاکہ مندرجہ ذیل کرنا آپ کے لئے ممکن ہو

 کوِوڈ-19 سے متعلق مزید

معلومات کے لئے

: 

(variants) (

:

 آپ اپنے قریبی رابطے رصف اپنے گھر میں آپ کے ساتھ
 رہنے والوں کے ساتھ رکھتے ہیں

 جب آپ گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوں تب آپ
باہر رہتے ہیں۔

 آپ اور / یا آپ کے آس پاس کے افراد ذاتی بچاؤ کے طریقوں پر عمل
 پیرا ہیں: تعامالت کو جس حد تک ممکن ہو کم  رکھنا، مخترص رکھنا
 اور سب سے زیادہ جس�نی فاصلے  سے کرنا، ماسک پہننا ، اور اپنے

ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا یا صابن اور پانی سے دھونا۔

 ماحول ایک وینٹیلیشن سسٹم یا کھلے دروازوں اور / یا
 کھڑکیوں سے تازہ ہوا کے ذریعے اچھی طرح سے ہوادار ہے۔

 جب آپ بی�ر محسوس کریں یا آپ کو علیحدگی یا قرنطین اختیار کرنے  کے لئے
 کہا جائے تو گھر پر رہیں اور دورسوں سے دور رہیں۔

 بند جگہوں سے (جہاں وینٹیلیشن ناکافی ہو)  اور ہحوم والی جگہوں سے
 جہاں آپ کے گھر والوں کی بجائے باہر کے لوگ ہوں، گریز کریں ۔

 صحت عامہ کے مشوروں اور ماحول کی مطابقت سے
مخصوص اقدامات پر عمل کریں۔

  اپنی کمیونٹی میں کوِوڈ- 19 کے پھیالؤ پر غور کریں، بشمول تشویش Çا متبادل
شکل (ویریئنٹس )(variants))کے۔

باخرب انتخاب کریں

کوِوڈ سے متعلق ہوشیار رہیں

 اپنے ذاتی خطرے کے درجے پر غور کریں خاص طور پر اگر آپ کو زیادہ شدید

بی�ری یا نتائج کا خطرہ ہو تو۔

اپنے گھر کے افراد کے خطرہ کے درجے پر غور کریں۔

 اگر آپ کو قرنطین  یا آئسولیشن (علیحدگی اختیار) کرنے کی

 رت ہو تو اپنی معاش اور ذاتی حاالت پر پڑنے والےxرضو

اثرات پر غور کریں۔

 رشاب اور دیگر مادے جو آپ کے فیصلہ لینے کی قابلیت کو کمزورکرسکتے
 ہیں اور صحت عامہ کے مشوروں پر عمل کرنے کی اہلیت کو کم کرسکتے ہیں،

 کے استع�ل کو محدود رکھنے پر غور کریں ۔

OURDOU / URDU 


