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اگر آپ کو مدد درکار 
ہو تو رابطہ فرمائیں:

اگر ممکن ہو تو گھر ہی سے کام کریں۔	 
اگر آپ گھر سے کام نہیں کرسکتے تو آپ کو کام پر نہیں جانا چاہئے۔ آپ کے آجر آپ کے شیلڈنگ لیٹر کوثبوت کے طور پر استعمال کر 	 

سکتے ہیں۔ 

طبی لحاظ سے انتہائی کمزور بچوں کواسکول نہ آنے  کا مشورہ دیا جاتا ہے –  خواہ وہ کی ورکرز یا کمزور افراد کے بچے ہوں۔ 	 
وہ بچے جو کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہوں جو طبی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے اور وہ بچے اس وقت اسکول جا رہے ہوں تو وہ 	 

اپنے ہاتھ دھونے اور جہاں ممکن ہو فاصلہ برقرار رکھنے کا اضافی خیال رکھیں۔

اس وقت آپ ذاتی طور پر دکانوں یا فارمیسی پر نہ جائیں۔	 
آن الئن خریداری کریں - جس میں ترجیحی سطح پر فراہمی کے لئے آن الئن سائن اپ کرنا شامل ہے؛ کنبے یا دوستوں سے کہیں کہ وہ آپ 	 

کے لئے خریداری کریں یا رضاکاروں سے مدد طلب  کریں۔ 
گھر والوں یا دوستوں سے اپنی دوائی منگوانے کا کہیں یا اپنی فارمیسی سے دریافت کریں کہ آیا وہ آپ کو دوائی ال کر دیتے ہیں۔ اگر 	 

ضرورت پیش آئے تو رضاکاروں سے مدد کے لیے کہیں۔ 

عام طور پر آپ کو زیادہ سے زیادہ گھر پر رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے – لیکن صحت مند رہنے کے لئے ہر روز ورزش کریں یا باہر پیدل چلیں۔	 
اپنے گھر کو اچھی طرح سے ہوا دار رکھنے کا خیال رکھیں۔	 
اپنے ساتھ رہنے والے افراد سے اگر وہ گھر سے کام پر جارہے ہوں یا عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہوں تو 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ 	 

اپنے ساتھ رہنے والے افراد سے اگر وہ گھر سے کام پر جارہے ہوں یا عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہوں تو 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ 	 

اپنے لیے دیکھ بھال اور مدد جس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کے حصول کو جاری رکھنا چاہئے – اس میں آپ کے ہسپتال یا دیکھ بھال 	 
کی اپائنٹمنٹ شامل ہیں جن پر آپ عام طور پر جاتے ہیں۔ 
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