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COVID-19کے پس م نظر میں یوم آزادی 14 ،اگست  2020کے ل ئے ہدایات
مقصد

یوم آزادی کے سلسلے میں م نعقدہ پروگراموں کے دوران باہمی میل جول سے ہونے والی  COVID-19واپرس کی من نقلی سے بچنےکے لنے رہنما اصول فراہم کربا۔

پ ِس م نظر

باہمی میل جول کے ننیجے میں واپرس کی من نقلی کی وجہ سے  COVID-19کی وبا نے دنیا بھرکو میاپر کیا ہے۔ یوم آزادی باکسیان پر ،جو کہ  14اگست کو میابا جابا ہے ،اس پرس یہ
احنمال ہے کہ اس دن کی تقرنیات واپرس کی من نقلی کو پڑھاوا د ننے اور ملک میں ننماری سےنمننے کی صالحیت کو ممکنہ طور پر میاپر کرسکتی ہیں۔ا یسے مواقع پر اخنیار کی گتی اخنیاطی بدابیر
ننماری کے بھیالؤ کو محدود کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور اتفیکشن کی من نقلی (پرایسمیشن) اور صحت کے مراکز پر غیر ضروری یوجھ کو کم کرنے میں مدد کرسکتی ہیں۔

ہدایات

کووڈ ۔ 19کی وباکے دوران  ،یوم آزادی کی سرگرم یوں میں حصہ لننے وقت اصافی اخنیاطی بدابیر اخنیار کربا ضروری ہے۔احنماعی پروگراموں میں  COVID-19بھیلنے کے حطرہ کے
درجات اس طرح ہیں:
•
•
•
•

سب سے کم خظرہ  :ضرف ابیر ن یٹ پر ہونے والی [] virtualسرگرمیاں  ،پروگرامز اور احنماعات۔

زیادہ خظرہ :گھر کے ابدر با باہر ہونے والے جھونے احنماعات جن میں مچیلف گھرایوں کے افراد کم سے کم  6قٹ کے فاصلے پر رہیں  ،کیڑے کا ماسک پہنیں  ،ابک
دوسرے کی اشیاء اسنعمال یہ کریں اور اسی مقامی عالقے سے انیں (خیسے پرادری  ،عالقہ  ،شہر ،وغیرہ)۔
شدید خظرہ :درمیانے درجے کے احنماعات جن میں کم سے کم  6قٹ فاصلے کے اصول پر پرمی کی جانے اور سرکاء باہر کے عالقوں سے بھی انیں۔
شدید ترین خظرہ :پڑے پڑےاحنماعات جہاں افراد کے لنے کم از کم  6قٹ کے فاصلے پر رہیا مشکل ہو اور سرکاء مقامی عالقے کے باہر سے سقر کر کے انیں۔

یوم آزادی کے نیاطر میں لوگوں کو کوروبا واپرس کی من نقلی اور COVID-19کے بھیالؤ سے بحانے کے لنے میدرجہ ذبل افدامات ضروری ہیں:

صحت مند ماحول ترقرار رکھ نا
•
•
•
•

•
•
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مقامی حکام ی ِوم ازادی کی تقرنیات  /پروگرامزکے دوران صحت مید ماجول کو پرفرار رکھنے کے لنے مچیلف جکمت عمل یوں کے تقاذ پرغور کریں:
تقرنیات  /احنماعات کے داجلی اور جارجی راسیوں پر ہنیڈ سنننیاپزرز کی دسنیاتی تقنتی نیانیں۔
س
پراہ راست جھونے والی نمام طحوں کو ا یسے جراننم کش محلول سے صاف اور جراننم سے باک نیابا جانے جو کوروبا واپرس سمیت دوسرےواپرسز کو ہالک کرنے میں مفیدبانت
ہو ۔ غسلحایوں کو بھی م یواپر صاف کیا جانے اور جراننم سے باک نیابا جانے۔

مچیلف لوگوں کے اسنعمال میں آنے والی اشیاء (خیسے مابکروقون  ،اسنیکر) کو م یواپر اور ہر اسنعمال کے تعد صاف کیا جانے  /جراننم سے باک نیابا جانے۔ اگر مشیرکہ سامان
کو صاف  /جراننم سے باک پہیں کیا جاسکیا یو ایسی صورت میں اس کا اسنعمال مت کریں۔ لوگوں کے مانین مانیکروقون کے اسنعمال کی ضرورت کو کم کرنے کے لنے تقارپر

کو پہلے سے رتکارڈ کرلیں۔
صقاتی شنھراتی کی مصیوعات بحوں کے فرنب اسنعمال مت کریں۔ صقاتی کی مصیوعات سے تکلنے والے زہر بلےبحارات سے جود کو با ارد گرد والوں کو بحانے کے لنے ان
مصیوعات کا اسنعمال کرنے وقت ہوا کی بھریور امدو رقت کو تقنتی نیانیں
کچرے کے بھیلے ہیانے با کوڑے دان کو جالی اور صا تع کرنے وقت ڈسیوز انیل دشیایوں کا اسنعمال کریں۔

•

•
•
•
•
•
•

ڈسیوزانیل دشیانے اسنعمال کرنے کے تعد  ،ابھیں کچرے کا بھیال لگےکوڑے دان میں بھنیک دیں۔
 oدشیایوں کی جراننم کسی اور دوبارہ اسنعمال سے گرپز کریں۔

 oدشیانے ابارنے کے تعد ہابھوں کو اجھی طرح دھونیں۔
تقنتی نیانیں کہ ہوادار ی کا تظام [و ن ننیلیشن سسنم ]صچیح طر تقے سے جل رہا ہے۔ بیروتی ہوا کی آمد کو تقنتی نیانیں۔ ایس میں فاصلے کو تقنتی نیانے کے لنےجاضری با نننھنے
کی جگہ کو محدود رکھیں  ،جھوتی احنماعی سرگرم یوں کے لنے بھی پڑے کمروں کا انیحاب کریں۔
م نعدد داجلی اور جارجی راسیوں کا اسنعمال کریں اور ان نظار کی جگہوں پر ہحوم لگانے سے م نع کریں۔
لوگوں کو کم سے کم  6قٹ کے فاصلے پر رکھنے کے لنے درمیاتی قظاریں با یشسنیں نید کردیں۔
اساروں کے اسنعمال [خیسے ن یپ با جاک کے یسابات ] کی مدد سے لوگوں کو کم سے کم  6قٹ کے فاصلے پر رہنے کی پرغ یب دیں۔
سماجی دوری کو زبادہ سے زبادہ پرفرار رکھنے کے لنے بیروتی سرگرم یوں کو پرحیح دیں ۔
یشسیوں کی پرن یب با جگہ کی دسنیاتی کو ا یسے نیانیں کہ لوگوں کے درمیان کم ازکم  6قٹ کا فاصلہ موجود رہے۔

ترچم کشائی کی تقرینات
•
•
•

پرجم کساتی کی تقرنب کو سرکاری عہدبداروں اور ان کے بامزد کردہ سرکاری مقامات بک ہی محدود رکھیں۔ ان سرگرم یوں میں پرادری کے ممیران  ،یوڑھے افراد  ،طلیاء اور بحوں

کی سرکت کی جوصلہ افزاتی مت کریں
سرگرمی میں سربک نمام سرکا کی بھرمل (جرارتی)اسکننیگ کرواتی جانے
ننماری کے بھیالؤ کو رو کنے کے لنے تقرنب کے سرکاء صحت مید طرز عمل پر سچتی سے عمل کریں۔
 oسماجی دوری اخ ن ی ار کریں اور کم از کم  6قٹ کا فاصلہ پرفرار رکھیں
 oنمام سرکاء ماسک کا اسنعمال کریں

س
 oجھیڈے کی رسی اور بار بار جھونے جانے والی طحوں کو م یواپر صاف کریں۔
 oپرجم لہرانے والے سرکاری اہلکار پرجم لہرانے وقت دشیانے پہنیں اور لہرانے کے قوری تعد اپہیں صا تع کر دیں۔

.

ارت صحت میدرجہ باال ہدابات کا بافاعدگی سے جاپزہ لے رہی ہے اور نین االقوامی اور قومی بحاوپز اور پہیرین طریق کار کی نیا پر ان کو اپ ڈنٹ کیا جابا رہے گا۔
یوٹ :وفافی وز ِ
وزارت ان رہنما اصولوں کو مرنب کرنے کے لنے محیرمہ جوپریہ یوسف اور  HSA / HPSIU / NIHننم کے تعاون کی سکر گزار ہے۔
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:مزید معلومات کے ل ئے راتطہ کریں
HSA/ HPSIU/ NIH, PM National Health Complex, Islamabad
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