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ینئ اب یقوم  اںیپابند پر وائرس کورونا  ۔ںیہ برقرار تک دسمبر 2   

ںیم گھر کو آپ • یہ   چاہئے۔ رہنا 

food یطب ، کھانے صرف میتعل ، ورزش ، وجوہات  ای  ۔ںید چھوڑ گھر لئے کے کام   

you ںیکر کام سے گھر آپ ںیسک کر آپ اگر  زیگر سے سفر اور  ںیکر   کہ تک جب 

یضرور  ہو۔ نہ 

a یکس آپ یک شخص کمزور  کھید  ۔ںیہ سکتے چھوڑ گھر لئے کے کرنے بھال   

individual یانفراد آپ ای جنازہ نماز ، نماز   متعلقہ .ل کے شخص والے مرنے 

بیتقر ںیم  ۔ںیہ سکتے نکل سے گھر لئے کے شرکت   

نیتر تازہ یرہنمائ  اتیمستثن اور   لئے کے 

www.northyorks.gov.uk/coronavirus ۔ںیجائ پر  

کیا یبھ  کیا گھرانے بالغ  لیتشک بلبال سپورٹ ساتھ کے والے گھر دوسرے   دے 

۔ںیہ سکتے ہی مطلب کا اس  یکس کہ ہے  یبھ  کیا کا سائز  کیا گھرانہ  سایا   بلبال 

لیتشک ںیم جس ہے سکتا دے  ںیم اس  کیا صرف   کام طرح اس دونوں وہ پھر ہو۔ بالغ 

ںیہ کرسکتے سےیج  کیا وہ  یہ  ںیم گھر  ہو اگر ہوں۔  حدہیعل  ںیم گھروں  ںیہ رہتے   تو 

نیوالد بچے انیدرم کے گھروں کے  ںیہوسک منتقل   گے۔ 

کیا ہر لویگھر ، household ل کے  یمعاشرت  ای اندر کے گھر - گھرانوں مختلف   

انیدرم کے - باہر یپابند پر جانے مل  ۔یہوگ  ہی استثنا کا اس   دو صرف کہ ہے 

ںیم گھرانوں یعوام افراد دو سے  یکھل  ںیہ سکتے مل پر جگہ  کنیل -  ہی  ینج چھوٹ   

ںینہ الگو پر باغات یہوت   ہے۔ 

کیٹ فوڈ زیو  ریغ عالوہ کے کرنے فراہم  یضرور  ینواز مہمان اور خوردہ  یک   

۔یہوگ بند صنعت یضرور صرف  ںیرہ کھلے کاروبار   گے۔ 
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یشمال آپ ارکشائری  ںیم  ںیم کرنے کم کو معامالت کے وائرس کورونا   کرسکتے مدد 

ںیہ  

یباقاعدگ کو ہاتھوں اپنے کنڈیس 20 سے  یپان اور صابن تک  ںیدھو سے  ای  نڈیہ   

ٹائسرینیس ۔ںیکر استعمال  ۔ںیڈھانپ کو چہرے  ںینہ ساتھ کے جس آپ   دو سے اس رہتے 

ٹریم ۔ںیرہ دور   

یک آپ اگر ادہیز سے 60 عمر  ای ہے  یک آپ  یطب   آپ کہ ہے مطلب کا جس ہے حالت 

یطب ںیہ کمزور سے لحاظ  دیشد سے وائرس کورون کو آپ تو  یماریب  ادہیز کا   خطرہ 

ںیم کرنے عمل پر قواعد پر طور خاص کو آپ ہے۔ ہوسکتا الحق  چاہئے رہنا محتاط 

 چاہئے۔ کرنا کم سے کم کو رابطوں اپنے ساتھ کے دوسروں اور

یطب یانتہائ سے لحاظ  راداف کمزور  یک حکومت کو   مشورے اور معلومات سے جانب 

کیا ساتھ کے  ہوگا۔ موصول خط 

یاپن کرم براہ یہ  یبرادر  یبھ سے لوگوں کے  ںیرہ جانچتے  یداریخر کو جن   اور 

گرید یضرور  ای کرنے اکٹھا نسخے ، سامان  یکس  لئےیک کرنے بات سے  یکس  یک   

ںیم کرنے مدد یک مدد  یہوسکت ضرورت   ہے۔ 

یک مدد کو لوگوں جن یکوئ لئے کے کرنے فون پاس کے اس اور ہے ضرورت   اور 

ںینہ نٹریس سروس کسٹمر ہمارے وہ ہے   بجے 5:30 بجکر 8 صبح کے ہفتے سے 

۔ںیہ کرسکتے رابطہ پر 760780780 شام دیمز   معلومات 

www.northyorks.gov.uk/coronavirus ںیکر حاصل پر  

یک وائرس کورونا کو آپ اگر ںیہ عالمات  ایک تو  ںیکر   

ںیم آپ اگر یک وائرس کورونا  ۔ںیہ عالمات  کیا  ینئ  یکھانس مستقل اور  کیا ،  یاعل   

ای ، حرارت درجہ ای ذائقہ کے آپ  ںیم احساس کے بو  یلیتبد  یآت   گھر کو آپ تو ہے 

ںیم سٹیٹ کے کر تھلگ الگ کو خود  ںیم آپ اگر ہوگا۔ کروانا  ںیہ عالمات   براہ تو 

کیا صرف کرم سٹیٹ   کرو۔ بک 

سٹیٹ قہیطر کے کرنے بُک  ںیم بارے کے   لئے کے معلومات 

www.northyorks.gov.uk/testandtrace ںیجائ پر ای  ۔ںیکر کال پر 119   اگر 
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ںینہ حاصل کو آپ ںیرہ کرتے کوشش کرم براہ تو ہے ہوسکتا  ادی اور ،  ںیرکھ   اگر 

ںیہ عالمات کو آپ ۔ںیرکھ تھلگ الگ کو خود آپ تو   

یقوم اگر سٹیٹ  سیٹر اور  یکس سسٹم  سےیا   ہے قاصر سے کرنے رابطہ سے شخص 

ایک تجربہ مثبت اندر کے گھنٹوں 24 نے جس یک اس ، تو ہے  یرویپ   ل کے 

contact یمقام اسے سنگیٹر رابطہ  میٹ  ایکرد حوالے کے  ںیم ابتدا گا۔ جائے  یقوم ،   

سٹیٹ سیٹر اور  یکس سسٹم  سےیا  یک کرنے رابطہ سے شخص  وششک   جس گا کرے 

یک جانچ مثبت کرکے استعمال کا نمبر 0300 نے  اس اندر کے گھنٹوں 24 وہ اگر ہو۔ 

ںیہ قاصر سے کرنے رابطہ سے شخص یک اس ، تو  یرویپ  ہی this ل کے کرنے   

یہمار یشمال  ارکشائری  یوال کرنے رابطہ سے  یمقام  میٹ  یکرد حوالے کے  ۔یگ جائے   

وںیرہائش ہرابط پر نمبر 01609 سے  ایک  یعوام اور گا جائے  یک صحت   سے طرف 

میٹ سپورٹ کسٹمر کیا کے  یک بات سے ممبر  یگ جائے   پر پڑنے ضرورت جو ، 

 گا۔ کرے فراہم مدد ماہر

ارکشائری نارتھ ںیم  یکس ہر   کا کرنے ادا کردار اپنا لئے کے رکھنے محفوظ کو 

۔ہیشکر  
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