
 ایام
1

 ایام 0
1

4 

 

 

 

 

     

 رزلٹسآپ کو اپنے 
بذریعہ ای میل، 

ٹیکسٹ یا فون کال ےک 
۔
ے
 ذریےع موصول ہوں ےک

جب تک کہ آپ کو 
نہیں مل  اپنا رزلٹ

آپ ےک ساتھ  تا جا
رہائش پذیر ہر 

شخص کو گھر پر یہ 
۔   رہنا چاہنں

جب تک آپ کو اپنا 
رزلٹ موصول نہ 
ہو جائے آپ الزیم 

الگ طور پر خود کو 
تھلگ رکھیں 

 کیا کرنا ہے ...  
ے
  ٹیسٹ ےک بعد آگ

 

 

اس بات کو ذہن میں 
رکھیں کہ آپ جن 

ں ےک ساتھ گو لو 
رہنے ہیں کوشش  

کریں کہ ان ےس الگ 
۔   ہوجائیں

ہر وہ شخص جس ےک ساتھ 
آپ رہنے ہوں خواہ وہ ٹھیک 
بیھ ہو تو بیھ اس کو آپ ےک 
بیمار محسوس کرنے ےکپہےل 

تک گھر  ایام10دن ےس ےل کر 
۔  پر یہ رہنا چاہنے

اگر ٹیسٹ مثبت واپس 
 10آئے تو آپ کم از کم 

ےک لئے خود کو الگ  ایام
۔  تھلگ رکھیں

 کا 
ے
خود کو الگ تھلگ کرن

و کیس مطلب ہے کہ آپ ک
صورت گھرنہیں چھوڑنا 
، اور اگر ٹیسٹ  چاہنے
 تو یہ ایک 

ے
مثبت آ جائ

۔ ورت ہے  ضے
ے
 قانون

اگر ٹیسٹ منفے آ 
جائے تو آپ سب کو 
الگ تھلگ رہنے یک 
ورت نہیں ہے  ضے

          

اگر آپ ےک گھر ےک  
کیس فرد میں عالمات 

نشانیاں نمودار ہو یا 
جائیں تو اےس ٹیسٹ  
کروانا اور الگ تھلگ 
وع کر دینا  رہنا شر

۔  چاہنں

آپ ہاتھ لگائے وایل 
اشیاء اور جگہوں کو   
ت ےس صاف کریں  کثر
اپنے ہاتھوں کو دھو لیں 
اور جس قدر ممکن ہو 
اپنے گھر میں تازہ ہوا 
۔داخل ہونے دیں

اپنے یونیورسنی / 
آجر/اسکول کو مطلع  
کریں کہ آپ کا ٹیسٹ 

۔   مثبت آیا ہے

 

 

 

آپ ےک ساتھ بذریعہ 
ٹیکسٹ، ای میل یا فون  
رابطہ کیا جائے گا اور آپ  
کو کیس ایےس شخص ےک 
بارے میں معلومات فراہم  
کرنے ےک لئے کہا جائے  
گاحال یہ میں آپ جس  
۔  ےک قریب رہے ہیں

  

کو فون کریں یا   111اگر موجودہ صورتحال خراب ہو جائے تو این ایچ ایس 
 کریں۔کال  پر   999ایمرجنیس یک صورت میں 

 

 میں مدد یک 
کیا آپ کو سودے سلف یک خریداری یا دوانے منگوانے

ورت ہے یا اپنے خثں و عافیت ےک بارے میں فون وصول کرنا  ضے
؟ ہیں ، فون کریں چاہنے  ہم آپ ےک لئں یہاں پر موجود ہیں

شام ےک  تا بج   9)سوموار تا جمعہ صبح ےک  0113 376 0330  
 بج  تک( 5

 

 الگ تھلگ رہنے میں مشکل  ےسکام نہ کر سکئے یک وجہ   آپ کو کیا 
 کا سامنا کرنا پڑے گا؟
 ےک اہل£ 500آپ الگ تھلگ رہنے ےک عرصہ ےک دوران 

ے
 یک ادائیگ

۔  : مزید معلومات  ہوسکئے ہیں یہاں پر دستیاب ہیں
www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-and-communities. 

 یک عالمات موجود ہوں تو کیا کریں...   19کوویڈ   ےک اندر اگر آپ 
 

 ےک لئے آج یہ ٹ
ے
 119یسٹ کروان

کرےک کیس ٹیسٹ سائٹ   پر فون
۔ یف الئیں اگر آپ ٹیسٹ پر تشر  

یف نہ ال سکئے ہوں  سائٹ پر تشر
 تو ہوم ٹیسٹ کٹ آرڈر کریں

http://www.leeds.gov.uk/
http://www.leeds.gov.uk/

