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 (  ا  تک نافذ رہے گا 2021 اپریل 28 ت  2021 اپریل 15)خوراک رسانی کے کاروبار اورشیڈولڈ احاطہ جات کے حوالے سے تازہ ترین اقدامات کا خالصہ  

ٹئین گاؤ - تفریح ک جگہ، پارٹی روم، بیوٹی پارلر، کلب یا نائیٹ کلب، کاروکے اتنظامات، مہجونبار یا پب، امیوسمنٹ گیم مراکز، عوامی غسل خانے، کسرت گاہ کے مراکز، تفریح کی جگہ، عوامی 
 مقامات، مساج پارلر، کھیل کود کے مقامات اور سوئمنگ پول الزمی طور پر بند کۓ جائ 

 

خوراک رسانی کا   
 کاروبار 

 شیڈولڈ احاطہ جات 

تفریحی کھیل کا  

 مرکز 

جگہ تفریح کی  فٹنس کا مرکز  عوامی تفریح کی   

 جگہ 

بیوٹی پارلر اور  

 مساج کی دکان 

ہاؤس - لب متعینہ آوٹ ڈور   

 2کھیل کی جگہیں

 ہوٹل اور مہمان خانہ  منگ پول یسو

ضرورت پڑنے پر  
 ماسک کا استعمال 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

ماسک کے تقاضے  

کے حوالے سے  

 1مستثنیات 

میز پر کھاتے یا  

 پیتے وقت 

جب کھانے/پینے کی  • اطالق نہیںقابل 

چیزیں کیٹرنگ کے 

 احاطہ کے اندر ہوں 

 جب نہانا ہو •

 

 جب نہانا ہو •

جب   :: پبلک اسکیٹنگ رنک  •

ہو کرنا  کوچ/عملہ   (ورزش 

کالس  یا  گروپ  ٹریننگ  یا 

کے لوگوں پر اس کا اطالق  

 )نہیں ہے

جب کھانے/پینے کی چیزیں  •

کیٹرنگ کے احاطہ کے اندر  

 ہوں

کام کی جگہجب ادا کاروں کے  •

موثر   اور  دوری  مناسب  بیچ 

علیحدگی ہو، اور اداکاری اور 

جب   دوران  کے  ریہرسل 

بیچ  اداکرواں   اور  حاضرین 

موثر   اور  دوری  مناسب 

 علیحدگی 

پارک:   • اور  تھیم  پرفارمرز 

کے   افراد  دوسرے  بھی  کسی 

درمیان مناسب فاصلے یا موثر  

کے ساتھ کارکردگی 5علیحدگی

مظا یا  کا  وقت  کرتے  ہرہ 

 ریہرسل کرتے وقت  

جب چہرےکا عالج کرایا  

 ہو 

خوراک رسانی کے احاطہ   

جات یا شیڈولڈ احاطہ جات  

کی  ہدایات  الگو  لیے  کے 

 پیروی کریں

   باہری حصہ میں

 ورزش کرتے وقت 

  کھانا / پانی لیتے وقت 

    نہاتے وقت 

   جب باہر ورزش

 کررہے ہوں

   کے ورزش  اندر 

ادا   کاروں  دوران جب 

کے بیچ مناسب دوری  

 اور موثر علیحدگی ہو
 جب ورزش کرنا ہو( 5

ٹریننگ  یا  کوچ/عملہ 

کے   کالس  یا  گروپ 

لوگوں پر اس کا اطالق  

 )نہیں ہے

  رنا ہوی جب ت 

 جب نہانا ہو 

 بدلنے والے   یجب کس

ا  ی تاالب  یکمرے سے کس

اس کے برعکس جانا ہو  

ا تاالب سے دوسرے  ی ، 

 طرف جانا ہو یتاالب ک

  کا اور   یجب مناسب دور

ان فاصلے  ی افراد کے درم

ال رکھتے ہوے  ی کا خ

ار ہونا ی ورزش کے لئے ت 

 5ہو

   کوچ کوچنگ کے وقت

 شہ ماسک پہنے گای ہم

   کھانہ کھاتے وقت 

 ∙  غسل کرتے وقت 

 ∙ مہمان خانے میں 

جسمانی درجہء  
 حرارت کی پڑتال 

جہاں تک ممکن  �� ( �� �� �� �� �� �� ��

 )ہو

🗸 🗸 

ہینڈ سینیٹائزر کی 
 فراہمی

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

احاطہ   �� �� �� �� �� ��  2 ,1رابطہ کا پتہ لگانا کے  رسانی  خوراک 
جات   احاطہ  شیڈولڈ  یا  جات 
کی   ہدایات  الگو  لیے  کے 

 پیروی کریں

جہاں تک ممکن  �� (

 )ہو

خوراک رسانی کے احاطہ جات یا   ��
شیڈولڈ احاطہ جات کے لیے الگو  

 ہدایات کی پیروی کریں

 / عملے کی جانچ

  3 ,2ویکسینیشن

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

 ادا کاری کی جگہ 

وہ ادا کار جو ماسک نہیں پہنتا  

ہے اسے الزمی طور پر  

 پولیمرسا جانچ کرانی ہوگی

داخلے سے   پہلے  پر  اس جگہ 

-COVID دن کے اندر   7پہلے  

کے لئے چین ری ایکشن  2019

 مبنی نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ اور پر  

 دن بعد  14اس کے بعد ہر 
 

خوراک رسانی کے احاطہ   ��

جات یا شیڈولڈ احاطہ جات  

کی   ہدایات  الگو  لیے  کے 

 پیروی کریں

خوراک رسانی کے احاطہ جات یا   �� ��

شیڈولڈ احاطہ جات کے لیے الگو  

 ہدایات کی پیروی کریں

صویر کی سائیز والے کسی بھی شخص کو موبائیل فون سے اسکین کرنے کے لئے آسانی سے مہیا ہو اور لگاۓ گئے پوسٹر کی ت  پر "لیو ہوم سیف" جائے مقام کیو آر کوڈ پر مشتمل پوسٹر لگانا جو کسی بھی وقت بال روک ٹوک کے ہو تاکہ کیٹرنگ کے مقام میں داخل ہونےمقامات کے داخلی راستے یا نمایاں جگہ 1
ہ نمبر اور ان کے دوروں  کو احاطے میں داخل ہونے کی اجازت ہو، اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ 'ہوم سیف' مقام کیو آر کوڈ اسکین کریں یا اپنے نام، رابط )کیٹرنگ کا روبار کے لئے، سوائے ان لوگوں کے جو محض آرڈر لیتے ہیں(اور اس سے پہلے کہ صارفین  کریں  ;  ہیں ہونا چاہیےملی میٹر سے کم ن ۲۹۷×۲۱۰

 تخصیص 2دن تک رکھیں۔ 31کی تاریخ اور وقت کا اندراج کریں اور ریکارڈ 
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے    (a)دیں، انہیں تین نئے اقدامات کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نہ  کی اجازت ساتھ رہنے دو سے زیادہ افراد کو ایک میز پر ایک  (2)ہے؛ اور  خدمات فراہم کرتیبجے تک طعام کی  5.59( ہر روز شام 1)کی دوکان چل رہی ہے اور ہدایات کے موثر دور کے دوران، اگر کیٹرنگ2

مناسب   و کم کرنے کے لیےخطرات ک  پھیلنے کےاور )ج( جب احتیاطی تدابیر اختیار نہ کیے جائیں تو  کریںجانچ کا انتظام  یں؛ )ب( تمام عملے کمخصوص افراد کا اندراج کری کہ صارفین اپنے موبائل فون سے 'ہوم سیف' کیو آر کوڈ اسکین کریں یا افراد کو احاطے میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے اپنے ذاتی 
بیٹھ سکتے ایک میز پر ایک ساتھ  افراد  زیادہ سے زیادہکتنے  مدت کے دوران  طئے شدہفراہم کی جاتی ہیں اور مذکورہ باال   طعام کی خدماتو دکھایا جائے جس کے دوران ذمہ دار شخص کو ایک نوٹس دکھانا چاہئے جس میں اس مدت ک چالنے والے دیکھیں(. متعلقہ کیٹرنگ کے کاروبار کو 4اقدامات اپنائیں)حاشیہ نمبر

اسے متعلق قابل اطالق اقدامات کو اختیار نہیں کیا   خدمات فراہم کی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایسے افراد جنہیں ایک میز پر ایک ساتھ رکھا جاسکتا ہے طعام کیمدت جس کے دوران  وہ لئے، اگر   کے جگہوں، اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کی متعلقہ معلومات بھی ظاہر کرنی چاہئے۔ مندرجہ باال کیٹرنگ کاروباری ہیں
بجے تک   59.:5ری ہوگا کہ وہ اس مدت کو برقرار رکھیں جس کے دوران ہر روز شام  زیادہ افراد کو ایک میز پر ایک ساتھ نشست کا انتظام کرنا(، متعلقہ حاالت میں شامل خطرات جیسے عوامل کو پیش نظر رکھنا۔ ، ان پر ضرو خدمات فراہم کرنا، یا دو سے بعد طعام کی)مثال کے طور پر شام چھ بجے کے  جاتا ہے

کے   ہلکی پابندیوںنئے اقدامات اپنانے کے بعد  موجود میں4اور   3 1 جگہیں حاشیہ  دن کی مدت کے دوران، متعلقہ 14)یعنی   کے لئےکو کم کرنے  جگہوں میں پھیلنے کے خطراتدیا جاتا، متعلقہ  بیٹھنےو سے زیادہ افراد کو ایک میز پر ایک ساتھ نہیں  دن کی مدت کے لئے د  14فراہم کی جاتی ہیں اور  طعام کی خدمات
کو ایک میز پر ایک  جن زیادہ سے زیادہ ایسے افراد  وہ فراہم کی جاتی ہیں اور طعام کی خدماتتخصیص کے مطابق نوٹس دکھانا ہوگا، جس میں اس مدت کو دکھایا جائے گا جس کے دوران   طئے شدہپر عمل جاری رکھنا ہوگا، اور  کی پابندیوں( 2( اور )1کو اوپر ) جگہوں ے متعلقہ ،. اس کی بجائ کر سکتے تحت کام نہیں

 دن کی مدت کے آغاز اور اختتام کی تاریخیں(۔ 14، کاروبار کی متعلقہ معلومات اور  بیٹھنے کی اجازت دی جاسکتی ہےساتھ 
دن کی    14سے پہلے اور گزشتہ ہر     2021لی اپر  22 سجمبنی پولیمیریز چین ری ایکشن جانچ کرانے کا انتظام ہونا چاھئے، اور یہ یقینی بنائیں کہ عملہ کو جانچ کے تنیجہ پر مبنی اطالع کا می کے لئے نیو کلک ایسڈ پر COVID- 19دن میں ایک بار اس جگ کو چالنے میں شامل تمام عملہ کا   2021لی اپر 8مارچ 11 3

 جانچ مطلوبہ والے ہونے شروع سے دن ویں 14 بعد کے کرنے مکمل کورس نیشن ویکسی کا COVID-19اسے بعد کے ہونے  ملوث میں رکھنے جاری کو کاروبار میں احاطے کو  کےرکن عملے ،دلمتبا،بطوریا ؛)انتظام کا درکارجانچ(دن تک رکھے   31مدت کے اخیر تک مل جائےاور وہ ہر اطالع کا میسج کا رکارڈ
 مکمل  کورس ویکسینیشن  لئے، کے دونوں ( ویکسین Comirnaty) ویکسینFosun Pharma/BioNTech COVID-19اورویکسین COVID-19 (CoronaVac۔  Sinovac COVID-19کریں۔ ریکارڈ پر طور کے ثبوت کے ویکسینیشن ۔ چاہئے رکھنا جاری ویکسینیشن اسے اور ہے نہیں ضرورت کی اپنانے انتظام کا

 ہیں لی ویکسین 19۔ کوویڈ پر مقامات کانگ ہانگ  بیرون نے جنہوں لئے  کے افراد ان ہیں۔ چکے کر مکمل کورس نیشن ویکسی COVID-19 وہ بعد کے لینے خوراک ایک کی ویکسین  Comirnaty کہ ہے جاسکتا سمجھا یہ لئے، کے افراد متاثرہ میں COVID-19 پہلے ہیں۔ شامل لینا خوراکیں دو پر طور عام میں کرنے
 ہیں۔ چکے کر مکمل کورس ویکسینیشن کا ویکسین COVID-19 متعلقہ وہ  کہ گا جائے کیا خیال بھی یہ میں بارے کے ان ، تب لیں خوراکیں ضروری مطابق کے نامہ ہدایت کی حکام کے  صحت محکمہ مقامی اورانہیں

 
 



خوراک   

رسانی کا  

 کاروبار 

 شیڈولڈ احاطہ جات 

تفریحی کھیل کا  

 مرکز 

عوامی تفریح کی   تفریح کی جگہ  فٹنس کا مرکز 

 جگہ 

بیوٹی پارلر اور  

 مساج کی دکان 

ہاؤس - لب متعینہ آوٹ ڈور کھیل   

 2کی جگہیں

منگ پول یسو  ہوٹل اور مہمان خانہ  

متعلقہ اقدامات  

جب ٹرانسمیشن  

کو کم کرنے کے  

 لئے اقدامات 

اختیار خطرات کو 

 نہیں کیا جاتا ہے

2, 4 

خوراک رسانی کے احاطہ   �� �� �� �� �� ��

جات یا شیڈولڈ احاطہ جات  

کی   ہدایات  الگو  لیے  کے 

 پیروی کریں

یا  �� �� خوراک رسانی کے احاطہ جات 

الگو  لیے  کے  جات  احاطہ  شیڈولڈ 

 ہدایات کی پیروی کریں

میزوں کے درمیان   5فاصلہ

موثر  موزوں فاصلہ یا 

 حد فاصل 

یا  فاصلہ  مناسب 

علیحدگی  موثر 

جہگوں،  کی  کھیل 

یا سہولیات   مشینوں 

 کے درمیان

   ،فٹنس کی جگہوں

آالت   یا  مشینوں 

درمیان   کے 

یا   فاصلہ  مناسب 

 موثرعلیحدگی

   ذیلی گروپوں/ 

کے   گروپوں 

مناسب   درمیان 

موثر   یا  فاصلہ 

 علیحدگی

   اور جگہیں  کی  بلیئرڈ 
گلی:   بازی  گیند  عوامی 

کے   بلیئرڈ لین  یا  ٹیبل 

درمیان مناسب فاصلہ یا 

ورنہ   دوری،  موثر 

لئے   کے  استعمال 

بلیئرڈ  متبادل  صرف 

ہو  کھلی  لین  یا  ٹیبل 

 سکتی ہے

  :عوامی اسکیٹنگ رنک  

اسپورٹس کے    6ٹیم 

عالوہ   کے  دوران 

گروپوں / ذیلی گروپوں  

مناسب  درمیان  کے 

 فاصلہ یا موثر دوری 

  ،تفریحی اسٹیشنوں

کے  مشینوں یا سہولیات 

درمیان مناسب فاصلہ یا  

 موثر دوری 

  :گروپوں عجائب گھر

کے درمیان مناسب  

 فاصلہ یا موثر علیحدگی 

سروس بیڈ یا نشستوں کے  

یا   فاصلہ  مناسب  درمیان 

 موثر علیحدگی

خوراک رسانی کے احاطہ  

جات یا شیڈولڈ احاطہ جات  

کی   ہدایات  الگو  لیے  کے 

 پیروی کریں

کم   از   4میٹر    1.5کم 

کے   کے  افراد  گروپوں 

کے   کھیلوں  ٹیم  مابین 

  7دوران

اور ک 4 گروپ  کی  افراد   ی کالس 

کا 1.5  نگ کے دوران کم سے کمی ٹر

سوائے   ہو  ٹ ی فاصلہ  کہ  اسپورٹ  ی ہ  م 

 8ہو

یا  خوراک رسانی کے احاطہ جات 

الگو  لیے  کے  جات  احاطہ  شیڈولڈ 

 ہدایات کی پیروی کریں

صفائی اور  

 جراثیم کشی

گاہک   الگو/نہیں کے اگلے 

پہلے   سے  استعمال 

غیر  اور  صاف 

والے  کرنے  متاثر 

گیم اسٹیشن، مشینیں  

صاف   سہولیات  یا 

پائیدار   یا  کریں 

ساتھ  کے  افادیت 

مواد   انفیکشن 

 لگائیں 

پہلے   سے  استعمال  ہر 

کی   فٹنس  میں  بعد  اور 

جگہوں، مشینیں یا آالت 

متاثر  غیر  اور  صاف 

 کریں 

   اور اسٹیبلشمنٹ  بلیئرڈ 
گلی:   بازی  گیند  عوامی 
اگلے ہائرر کے استعمال  

اور   صاف  پہلے  سے 

والی  کرنے  متاثر  غیر 

 سہولیات اور لوازمات 

  :رنک اسکیٹنگ    پبلک 

روزانہ   کم  از  کم 

باقاعدہ   پر  سہولیات 

اور   صفائی  ماحولیاتی 

 انفیکشن کریں 

   ہر نئے گاہک کے استعمال

تفریحی  پہلے  سے 

مشی  یا  اسٹیشن،  نیں 

کریں   صاف  کو  سہولیات 

اور جراثیم سے پاک کریں  

یا پائیدار افادیت کے ساتھ  

 جراثیم کش مواد لگائیں

  سٹوریج روزانہ  کم  از  کم 

پر  سہولیات  سمیت  کیبنٹ 

صفائی  ماحولیاتی  باقاعدہ 

 اور انفیکشن کریں 

 ہر   سنیما: صاف ستھرا اور

گھر   بعد  کے  اسکریننگ 

 کو متاثر کرنا 

 مق کا  ہر   :امکارکردگی 

کارکردگی / مشق کے بعد  

ڈس   اور  صاف  کو  پنڈال 

 انفیکٹ کریں 

   سے استعمال  ہر 

میں  بعد  اور  پہلے 

اور   اوزار  آالت، 

یا  مقامات  سروس 

جراثیم  کو  عالقے 

 سے پاک کرنا ہے 

   سروس کو  گاہک 

فراہم کرنے کے بعد  

حفاظتی   کے  عملے 

سنٹیز   یا  تبدیل  گیئر 

 کریں 

خوراک رسانی کے احاطہ  

ولڈ احاطہ جات  جات یا شیڈ

کی   ہدایات  الگو  لیے  کے 

 پیروی کریں

آالت کو ہر بار استعمال  

سے استعمال سے پہلے  

اور   میں صاف  بعد  اور 

 جراثیم سے پاک کریں 

   کم سے کم روز ماحول

  یکو صاف اور تمام ہ 

م سے  ی ات کو جراث ی سہول

پاک رکھنے کا کام 

 ں ی کر

 ن کا  ی ڈول کلوری زی ر یفر

ار ی مع یتناسب پول کے پان 

 یپان 9 ;پر پورا اترنا چاہئے

ٹ  ی ک سی کٹ کا ا یچانچ ک

ا جانا چاہئے، ی فراہم ہونا ک

ن کے  ی ڈول کلوری زی ر یفر

ک  ی لئے کم سے کم روز ا

 یک یمرتبہ پول کے پان 

چاہئے اور جانچ  یجانچ ہون 

جہ کو الزما محفوظ  ی کے نت 

 رکھا جانا چاہئے

   کرایے کے ہر سیشن کے بعد

برتن  تمام جگہوں ، فرنیچر ،  

کرنی  كشی  جراثیم  کو  وغیرہ 

 الزمی ہے۔ 

   کرایے کے ہر سیشن کے بعد

اور  تولیوں  شدہ  استعمال  تمام 

کو   اشیاء  ہوی  کی  استعمال 

 تبدیل کرنا ضروری ہے۔ 

 

دن  14یا  7، 3 ا ہے اورت جس کے دوران کھانا فراہم کیا جاکرنا دن کے لئے یا کیٹرنگ احاطے کے لئے بند کرنا ا، تاکہ اس مدت کو مختصر  14یا   7، 3متعلقہ جگہوں کو جیسے جب مقامات پر الگو متعلقہ اقدامات کو اختیار نہیں کیا جاتا ہے، متعلقہ حاالت میں شامل خطرات جیسے عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے 4

یا  کے کھلنے پر پابندیاحاطے کے سلسلے میں اقدامات کو اختیار نہیں کیا جاتا ہے، متعلقہ  ویکسینیشن / جانچاور  کا پتا لگانے۔ عمومی طور پر اگر عملے کے لئے رابطہ بیٹھ سکتے ہیں متعلقہ احاطے میں ایک میز پر ایک ساتھ  جو ان لوگوں کو کم کرنا  زیادہ سے زیادہ کے لئے پھیلنے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے

یا مناسب دوری پر اقدامات اختیار نہ کیے جائیں )جیسے ہر میز/ سہولت/   کاروائیگنتی کی  لوگوں کیاگر  رہے گا تک جاری   دن 7دن تک جاری رہے گا؛  14وہ  بیٹھ سکتے ہیںایک میز پر ایک ساتھ  جوفراہم کی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایسے افراد میں کمی  طعام کی خدماتجس کے دوران  میں کمیاس مدت 

قدامات اختیار نہ کیے جائیں )جیسے ماسک پہننے پر ضروریات، جسمانی درجہ حرارت کی اسکریننگ، انفیکشن اور صفائی، ہاتھ کے سنٹیسرز کی  دن اگر دیگر ا  3میٹر برقرار رکھنا یا سہولیات کے درمیان موثر تقسیم وغیرہ(؛ اور  1.5گروپ پر زیادہ سے زیادہ افراد کی تعداد پر پابندیاں اور ضروریات؛ کم از کم 

 فراہمی وغیرہ(۔ 

فرد کو سوٹ کے اندر ہر وقت ماسک پہننا الزمی ہے سوائے جب رسم کے   - 2بجے کے درمیان ہو۔    5سے شام   8رسوم صبح  - 1ے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے ، بشرطیکہ:  سے زائد افراد کو رہن   20شادی کی تقریب کے سلسلے میں کسی بھی مذہبی یا ثقافتی رسومات کے دوران کسی ایک وقت میں سوٹ میں  5

 طور پر کھانا پینا ہو۔

 محدود نہیں ہیں۔  عوامی اسکیٹنگ رنک پر کھیلے جانے والے ٹیم کھیلوں میں شامل ہیں لیکن وہ صرف آئس ہاکی تک 6

 .محدود نہیں ہیں۔ین، رولر ہاکی، رگبی، شٹل کاک، فٹ بال، ٹچوک بال، والی بال اور ووڈ بال تک ٹیم کھیلوں میں شامل ہیں لیکن صرف بیس بال، باسکٹ بال، کرکٹ، ڈاج بال، ڈاج بی، گیٹ بال، بال، ہاکی، کن بال، کورف بال، لکراس، جالب  7کھیلوں کے احاطے میں کھیلے جانے والے  7

 ۔.ںی ں ہ ی تک محدود نہ  ی نو پولو اور انڈر واٹر ہاکی واٹر پولو، ک، یراکی ت  یکن وہ صرف فن ی ں لی ہ  شامل ہ ی  ںی لوں می م کھی لے جانے والے  ٹ ی سوئمنگ پولز پر کھ 8

حصہ سے کم    0.5ن ی مل یا ف)  ی ںی م کش کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہ ی کو جراث  یجہاں پر کلورن کے  مرکبات تاالب کے پان (حصہ سے کم نہ ہو  1ن ی مل یں وہ فی سطح پر برقرار رکھنا چاہئے جس م ین مواد کی سڈول کلوری ر یا جارہا ہوں، تاالب کے فری عہ استعمال کی منگ پول نہالے والوں کے ذری سو یہر وقت جب بھ 9

 )ںی ل کے لئے استعمال ہوتے ہ ی تکم یم ُکش عمل کی عہ جراث ی کے اوزون کے ذر ین کے مرکبات تاالب کے پان ی جہاں کلور(نہ ہو



خوراک   

رسانی کا  

 کاروبار 

 شیڈولڈ احاطہ جات 

تفریحی کھیل  

 گاہ 

بیوٹی پارلر اور   عوامی تفریح گاہ  کی جگہ تفریح  کسرت گاہ 

 مساج اسٹیبلشمنٹ 

ہاؤس - لب متعینہ آوٹ ڈور کھیل کی   

 2جگہیں

منگ پول یسو  ہوٹل اور مہمان خانہ  

نشستی حجم کے    تعداد افراد 

سے   50%

 متجاوز نہ ہو 

 ≤2  افراد فی میز 

   کسی ایک وقت

میں ایک بنکاٹ  

میں شامل افراد  

 20کی تعداد 

سے زیادہ نہیں 

 ہونی چاہیے۔

اسٹیشن ،  گیم  ≥

مشین یا سہولت کے  

 افراد  4مطابق 

فٹنس اسٹیشن ،  ≥ •

مشین یا سامان کے 

 افراد  4مطابق 

کوچ سمیت فی  ≥ •

ٹریننگ گروپ یا 

  4کالس کے مطابق 

 افراد 

 4ٹریننگ گروپ یا  •

افراد کے کالس کے  

لئے،  شرکاء )بشمول  

کوچ( کو ماسک پہننا 

ضروری اور شرکاء  

کے درمیان کم از کم 

اجی  میٹر سم 1.5

فاصلہ برقرار رکھنا  

  ضروری ھے

بلئرڈ اسٹیبلشمنٹ اینڈ بولنگ  •

 –پبلک فاؤنڈیشن

فی بلئرڈ ٹیبل یا لین کے  ≥

 افراد  4مطابق 

 عوامی سکیٹنگ رنک •

ٹیم کے کھیلوں کو چھوڑ  ≥

کر کوچ کے ہر گروپ میں  

افراد؛ ٹریننگ گروپوں یا  4

افراد   4کالسوں کے لئے< 

، شریک افراد )بشمول  

ماسک پہننا اور ٹیم کوچ( 

سپورٹس کے دوران شرکا 

  1.5کے درمیان کم سے کم 

میٹر سماجی فاصلہ برقرار  

رکھنا ضروری ہے۔ ٹیم 

کھیلوں کے لئے، ، ہر 

اسکیٹنگ رنک میں زیادہ  

سے زیادہ کھالڑیوں اور  

ریفریوں کی اجازت ہو ،  

انھیں متعلقہ ٹیم کے کھیلوں  

کے مقابلہ کے قواعد و  

نا ضوابط پر عمل کر

  ضروری،

شرکاء )بشمول کوچ اور  

ریفری( ماسک پہننا  

 ضروری۔ 

تماشائیوں کے لئے ، 

٪  75بیٹھنے کی گنجائش 

اور اسی قطار میں لگاتار 

نشستوں سے زیادہ نہیں  4≥ 

 ہونا چاہئے

تفریحی اسٹیشن ، مشین یا ≥ •

سہولت کے مطابق ڈیزائن 

  4٪ اور 50کی گنجائش کے 

 افراد سے زیادہ نہیں

تھیم پارک میں سہولت  یا(

  %75 کے لئے

 )جو بھی زیادہ ہے)(

جب تک دوسری صورت    •

طئے نہیں ہوجاتی، چار 

لوگوں سے زیادہ یا ایک 

گھر میں رہنے والے افراد  

جو بھی تعداد بڑی ہو اس  

اسے عوامی    سے زیادہ

تفریح گاہ میں زائرین/ 

مہمانوں/ مشاہدین کے ہر 

جانے کی اجازت   گروپ  کو 

 نہیں دی جا سکتی ہے

 سنیما  •

بیٹھنے کی گنجائش کے   

٪ سے زیادہ نہیں۔ اسی  75

 لگاتار نشستیں 4قطار میں ≥ 

 کارکردگی کا مقام •

بیٹھنے کی گنجائش کے  

٪ سے زیادہ نہیں۔ اسی  75

لگاتار  4قطار میں ≥ 

  تیںنشس

 :میوزیم •

کی گنجائش  ٪ سے زیادہ 50

 نہیں 

 افراد فی گروپ  4

 تھیم پارک •

کی گنجائش  ٪ سے زیادہ 75

 نہیں 

 

تقسیم شدہ سروس  ≥

 افراد 4ایریا میں 
خوراک رسانی کے   •

احاطہ جات یا شیڈولڈ  

احاطہ جات کے لیے الگو  

 ہدایات کی پیروی کریں

 :اجالس گاہ، تقریب گاہ  •

سے زیادہ   50نارمل ٪

 کی اجازت نہیںجگہ 

اندرونی کھیلوں کے   •

احاطے میں ، سوائے  

ٹیم کھیلوں کے دوران  

 ، 

افراد فی گروپ؛  4 ≥ 

سوائے ٹیم کھیلوں 

کے دوران، )کوچ  

سمیت( ْشرکاء  

ٹریننگ گروپ یا 

 کالس میں 

افراد کو ماسک   4 <

پہننا ضروری اور  

شرکاء کے درمیان کم  

میٹر   1.5سے کم 

سماجی فاصلہ برقرار  

  روری۔رکھنا ض

ٹیم اسپورٹس کے  

 لئے،

ہراسٹیڈیم میں زیادہ 

سے زیادہ کھالڑیوں  

اور ریفریوں کی 

اجازت ھو متعلقہ  

کھیلوں کی ٹیموں کے 

مقابلوں کے قواعد و  

ضوابط پر عمل کرنا 

 ضروری،

اورشرکاء افراد    

)بشمول کوچ اور  

 ریفری( ماسک پہننا 

 ،ضروری 

بیرونی کھیلوں کی  

 عمارتوں کے اندر، 

سوائے ٹیم کھیل کے  

افراد فی   4 ≥ دوران،

 گروپ؛ 

ٹیم اسپورٹس کے   

 لئے،

ہراسٹیڈیم میں زیادہ 

سے زیادہ کھالڑیوں  

اور ریفریوں کی 

اجازت ھو متعلقہ  

کھیلوں کی ٹیموں کے 

مقابلوں کے قواعد و  

ضوابط پر عمل کرنا 

 ضروری،

 تماشائی اسٹینڈس  •

بیٹھنے کی گنجائش  

٪ سے زیادہ  75کے 

نہیں۔ اسی قطار میں 

 لگاتار نشستیں  4≥ 

  ادہ ی سے ز %30گنجائش سے

 ں ی نہ 

 4 ا ی گروپ  یت ی ترب  یافراد ف

کوچ کے )سوائے   کالس بشمول

م ی لتے وقت(؛ ٹ ی ل کھی م والے کھی ٹ 

ل کے  ی لوں کے لئے ، کھی کھ

ادہ  ی ں زی منگ پول می دان / سوی م

وں  ی ادہ منّظور شدہ کھالڑی سے ز

 وں ی فری اور ر

لوں کے مقابلہ کے  ی کو متعلقہ کھ

قواعد و ضوابط پر عمل کرنا 

 چاہئے

 ٹھنے ی ب  :ی کھرڑے ہوئے تماشائ

ادہ  ی سے ز %75گنجائش کے  یک

 4   ≥ ںی قطار م یاس ۔نہ ہوں

 نشستوں پر  ی   ہوئ  یب لگی بالترت 

 

   متعلق سے  شادی  میں  سوٹ 

ثقافتی رسومات کے   یا  مذہبی 

مہمان   4≥،    10عالوہ افراد 

رہ   میں  کمرے  کے  خانے 

افراد سوٹ    8سکتے ہیں  اور  

 میں رہ سکتے ہیں   

  نارمل   :اجالس گاہ، تقریب گاہ

کی    ٪50 جگہ  زیادہ  سے 

 اجازت نہیں

شاور کی  

  11سہولیات

فرقہ وارانہ عالقوں میں   �� ( �� �� �� �� دستیاب نہیں  �� �� دستیاب نہیں  الگو/نہیں

 ) سہولیات

سم کے  ر فرد کو سوٹ کے اندر ہر وقت ماسک پہننا الزمی ہے سوائے جب  - 2بجے کے درمیان ہو۔    5سے شام   8رسوم صبح  - 1سے زائد افراد کو رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے ، بشرطیکہ:    20شادی کی تقریب کے سلسلے میں کسی بھی مذہبی یا ثقافتی رسومات کے دوران کسی ایک وقت میں سوٹ میں 10

 طور پر کھانا پینا ہو۔

صفائی اور جراثیم کشی کم از کم ہر چار گھنٹوں میں ایک بار میٹر کا سماجی فاصلے برقرار رکھیں۔ )ب( شاور کیوبیکلز کی  1.5کھول کر صارفین کے مابین کم از کم غسل کی سہولیات کے حوالے سے درج ذیل انفیکشن کنٹرول کی سفارشات کا اطالق کیا جانا چاہیے: )اے( متبادل کیوبیکلز اور صرف شاور ہیڈز 11

 تولیہ جیسی ذاتی اشیاء کی شراکت کو ممنوع ٹھہرائیں۔ کریں۔ )سی( روزانہ کم از کم سٹورج کیبنٹ سمیت سہولتی مقامات پر باقاعدہ ماحولیاتی صفائی اور جراثیم کشی کا اہتمام کریں؛ اور )ڈی( 

 



خوراک   

رسانی کا  

 کاروبار 

 شیڈولڈ احاطہ جات 

تفریحی کھیل  

 گاہ 

بیوٹی پارلر اور   عوامی تفریح گاہ  کی جگہ تفریح  کسرت گاہ 

 مساج اسٹیبلشمنٹ 

متعینہ آوٹ ڈور کھیل کی   ہاؤس - لب

 2جگہیں

 ہوٹل اور مہمان خانہ  منگ پول یسو

بھاپ اور غسل  

 کی سہولیات 

 بند  بند  بند  بند  بند  دستیاب نہیں  بند   بند  دستیاب نہیں  الگو/نہیں

براہ راست کارکردگی یا   الئیو پرفارمننس

رقص کی سرگرمی کی  

 اجازت نہیں ہے

   سنیما اور میوزی • دستیاب نہیں  دستیاب نہیں  دستیاب نہیں 

براہ راست شو کی اجازت نہیں 

 ہے

 کارکردگی کا مقام •

 براہ راست شو کی اجازت ہے 

  تھیم پارک •

مقامات پر قابل  کارکردگی کے 

اطالق ہدایات پر عمل کرنا 

 چاہئے

 :   جالس گاہ، تقریب گاہ ا دستیاب نہیں 

براہ راست کارکردگی یا   

رقص کی سرگرمی کی  

 اجازت نہیں ہے

N/A N/A جالس گاہ، تقریب گاہ ا   : 

براہ راست کارکردگی یا رقص    

 کی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے

خصوصی  

ضروریات اور  

 تحدیدات

کھانے کی خدمات   •
کی اجازت اگلے دن  

بجے   05:00صبح 

بجے  21:59سے 

 12 ,2تک ہے

استعمال شدہ برتنوں  •
کی صفائی یا 

دوسری صفائی اور  
استعمال شدہ ٹیبل 

اور علیحدہ جگہوں  
کو جراثیم سے پاک  

لئے   کرنے کے
الزمی طور  

مخصوص عملہ کا  
انتظام ہونا 

 13چاھئے
بیٹھنے کی جگہ   •

کے لئے ہوا کی  
تبدیلی یا ایر 

پیوریفائر کی  
ضروریات کو پورا  

کرنا ضروری  

 14ہے
کراوکی یا مہجونگ   •

ٹن کاؤ کھیل کی 
 اجازت نہیں ہے

کیٹرنگ کے احاطے   دستیاب نہیں 

میں الزمی ہدایات پر 

 چاہئےپیرا ھونا عمل 

 سنیما اور کارکردگی کا مقام • دستیاب نہیں 

گھر / جگہ کے اندر نہ کھانا  

 پینا 

کیٹرنگ کے احاطے میں  •

پیرا ھونا الزمی ہدایات پر عمل 

  چاہئے

بال پٹ کو بند کرنا ضروری   •

 ہے

تمام مالزمین کو خدمات  •

فراہم کرتے وقت  

حفاظتی سامان جیسے  

نقاب اور ماسک /  

چشمیں ہر وقت پہننا  

 ضروری ہے 

کسٹمر سروس صرف   •

تقرری کے وقت ہی 

 فراہم کی جاسکتی ہے 

تمام استعمال شدہ    •

تولیوں اور استعمال کی  

ھوی اشیاء کو تبدیل  

 کرنا ضروری ہے 

بھاپ مشینیں اور  •

بخارات بنانے والے  

کیمیکل استعمال نہیں 

 .کیے جانے چاہئے

خوراک رسانی کے   •

احاطہ جات یا شیڈولڈ  

احاطہ جات الگو شدہ  

 ہدایات پر عمل پیرا ہوں

اس میں موجود سہولیات   •

جو طۓ شدہ مقام کے  

طور پر استعمال ہوتی 

رہیں ہیں جنہیں بند کرنا  

پڑتا ہے تو ضرور بند 

  کی جائیں گی ۔

 بال پٹ کو بند رکھنا ہو گا •

اس میں کیٹرنگ کے 

احاطے میں الزمی 

ایات پر عمل کرنا ہد

 چاہئے

بچوں کا پول ،   حوض، یحی تفر

  یچھوٹا بچوں کا پول اور جکوز

طور    ی)اگر کھلے ہوں( تو الزم

 ں بند ہونا چاہئے ی انھ

   کیٹرنگ مقامات یا طے شدہ

عمارتوں میں الزمی ہدایات پر  

 عمل کرنا چاہئے

   اس میں موجود سہولیات جو طۓ

شدہ مقام کے طور پر استعمال ہوتی 

رہیں ہیں جنہیں بند کرنا پڑتا ہے تو 

 ضرور بند کی جائیں گی ۔

  طئے شدہ قرنطینہ ہوٹل/ مہمان

خانوں کو متعلقہ ضابطوں کی 

 51پابندی کرنا ضروری ہے

   نامزد سنگرودھ کے عالوہ

دوسرے مہمانوں کو گیسٹ ہاؤسز  

کو قرنطین کے تحت آنے والے  

افراد کو مہمان کے طور پر قبول  

 چاہئےنہیں کرنا 

   نامزد سنگرودھ کے ہوٹلوں کے

عالوہ دیگر ہوٹلوں کو قرنطین  

کے تحت آنے والے افراد کو قبول  

نہیں کرنا چاہئے جو باہر کی 

بطور مہمان  جگہوں پر مقیم ہیں

 چین

 میں مخصوص احاطوں کے لیے محفوظ رکھیں۔ 2ضمیمہ  12

فرائض کے ہر دور کے دوران  ہاتھ کی صفائی کے اقدامات کرے، اور صفائی کے   اور علیحدہ جگہوں کو  جراثیم سے پاک کرنے کا ذمہ دار عملہ دوسرے فرائض ادا کرنے سے پہلے اگر متعلقہ انتظام قابل عمل نہیں ہے، تو الزمی طور پر  یہ یقینی بنانا چاھئے کہ  استعمال شدہ برتن کی صفائی اور استعمال شدہ ٹیبل 13

 ھلنا یا دستانوں کو بدلنا شامل ہیںضرورت کے مطابق ہاتھ کی صفائی کے اقدامات کرنے چاھئیں۔ ہاتھ کی صفائی کے اقدامات میں الکوحل پر مبنی سینیٹائزر کا استعمال، ہاتھ د

 فائر کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ لے محکمہ خوراک و ماحولیاتی حفظان صحت کے ذریعہ مخصوص کیٹرنگ کاروباری احاطے کے بیٹھنے کی جگہ کے لئے ہوا کی تبدیلی یا ایئر پیوریکو یا اس سے پہ 2021اپریل   30کیٹرنگ کا کاروبار کرنے کے ذمہ دار شخص کو  14

ونچنے والے وہ لوگ جو غیر ملکی مقامات سے آنے والوں  ٹھر چکے ہوں، کوئی بھی خدمت گار جو ان کے ساتھ  ہاسٹل/ مہمان خانوں میں ان کے پورے قیام کے دوران ساتھ رہ چکا ہو اور ہانگ کانگ پہ قرنطینہ میں رہنے والے صرف ان لوگوں کو جو چین سے باہر کسی جگہ   (i)متعلقہ ضابطے مندرجہ ذیل ہیں: 15

یں ٹھر سکتا ہے تاریخ کو ہانگ کانگ پہونچنے پر طئے شدہ جانچ کے نتیجہ کے آنے تک کسی ہوٹل/ مہمان خانے م ۲۰یا  ۱۹کے تحت آنے واال کوئی بھی شخص: مرد/عورت  (i)مندرجہ باال ضابطہ   (ii) ل کیا جاسکتا ہےسے مستثنی ہوں بطور مہمان انھین قبو  (Cap. 599E)کے لئے طئے شدہ الزمی قرنطینہ ضابطہ  

 )الزمی جانچ( (Cap. 599J)ضابطہ  )خاص افراد کے لئے الزمی جانچ(ہے  جو کہ بیمارے کے روک تھام کے ضابطہ کے ذریعہ وقتا فوقتا جاری ہونے والے متعلقہ الزمی جانچ کے اعالن کے تحت ضروری

سے مشروط، کسی بھی ہوٹل/ مہمان خانے میں   (iii)مندر جہ باال ضابطہ حوالہ نمبر  (iv)؛  )اہئےجس کی رسائی کے لئے مناسب علیحدہ الگ کنٹرول ہونا چ سوائے برآمدہ، کسٹمر سروس ڈیسک، قالین، وغیرہ۔،(کہ عوام الناس کو ہوٹل/ مہمان خانوں کے حدود تک پہونچ نہیں ہونی چاہئے (iii) طئے کیا جاتا ہے   )نوٹس

ی کہ قرنطینہ میں رہنے انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے تمام مناسب قدم اٹھائے گ  (vii)طور پر بند رہیں گی الزمی )ورزش کے مقامات، سویمنگ پول، بیوٹی پارلر، مساج سنٹر، بزنس سنٹر، کھانے پینے کی جگہیں، مالقات گاہ یا کام کی جگہیں، وغیرہ ہیں۔جن کے ضمن میں (موجود غیر رہائشی سہولیات  

  ;متعلقہ الزمی جانچ کے اعالن کے تحت ضروری ہےکانگ پر پہونچنے پر متعینہ جانچ کے لئے کمیونٹی جانچ مراکز تک جانے کی ضرورت ہو جو کہ تاریخ کو ہانگ  ۲۰یا  ۱۹والے مہمان یا وہ خدمت گار جو ان کے ساتھ ٹھرے ہوں اپنا کمرہ/ آسائشی کمرہ قیام کے دوران نہ چھوڑیں سوائے ایمرجنسی حاالت میں یا 

(vi) ی کمرہ میں دوران قیام نہ مل سکیں سوائے خدمت گار کے جو ان کے پورے قیام کے دوران ان کے ساتھ ٹھرا ہوانتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے تمام مناسب قدم اٹھائے قرنطینہ کے تحت رہنے والے مہمان کسی مالقاتی سے اپنے کمرے یا آسائش;(  (v)   انتظامیہ الزمی طور پر محکمہ صحت سے جاری

 ہونے والے ضاطبے اور ہدایات پر الزمی طور پر عمل درآمد کرے گی۔

 


