
 

 
( ےک تصدیق 19-کورونا وائرس )کووڈ

شدہ متاثرین ےک کونٹیکٹس )رابےط 
میں آنے واےل افراد( ےک لیں گائیڈنس جو  

س فرد ےک ساتھ نہ رہتے ہوں
ُ
 ا

 

پ ایک ایےس گھر میں رہتے ہیں جہاں کورونا وائرس )
ٓ

(یک عالمات کا حامل یا ایسا  COVID- 19اگر ا
یا ہے تو PCRیا   LFDفرد رہتا ہے جس کا 

ٓ
لیں   ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا : ایےس گھروں ےک  گھر پر رہیں

 پر عمل کریں۔  متاثرہ فرد رہتا ہے  ےس ممکنہ طور پر یا تصدیق شدہ  19ہدایات جہاں کوویڈ۔

کا رزلٹ مثبت آیا ہو  19-اگر آپ کیس ایےس فرد ےک ساتھ نزدییک رابےط میں رہے ہوں جن کا کووڈ
ن ےک ساتھ نہ رہتے ہوں تو مندرجہ ذیل گائیڈنس پر عمل کریں۔ 

ُ
 لیکن آپ ا

؟ . 1  کیا بدل گیا ہے

۔ انہیں فالو اپ ےک   LFDوہ افراد جن کا  لیں ہدایت تبدیل ہوگئی ہے ، ےک  ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہے
، اور انہیں گھر پر رہنا چاہتں اور فوری طور پر  PCRطور پر مزید اب  ورت نہیں ٹیسٹ کرانے یک ضے

۔   اختیار کرلیئے چاہتں
ی

 علیحدیک

یا ہو انہیں فالو اپ ےک طور پر  LFDایےس لوگ جن کا 
ٓ

 ٹ کرانا چاہیتی اگر: ٹیس PCRٹیسٹ مثبت ا

 ےکلیں  اینڈ ٹریس سپورٹ پیمنٹ ٹیسٹ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ دعوٰی کریں •

ےک نیی   COVID- 19وہ کیس ایےس عارضہ میں مبتال ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ   •
لیں موزوں ہیں   معالجات ےک 

، اور پروگرام کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کریں  LDFوہ تحقیق اور نگرانے ےکلیں  •  ٹیسٹ کرارہے ہیں

 کس ےک لیی ہے  . 2
ی

 یہ رہنمائ
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-COVIDات( ان لوگوں ےک ساتھ رابطہ میں رہتے واےل افراد ےس متعلق ہے جن کا یہ رہنمانی )ہدای
۔ متاثرہ افراد ےس رابےط میں رہتے واےل یہ افراد اگےل  19  یا ہے

ٓ
دنوں میں  10ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا

19 -COVID ، چاہے   میں مبتال ہونے اور دورسے لوگوں تک اےس پھیالنے ےک خطرے ےس دوچار ہیں
 . ان میں کونی عالمات موجود نہ ہوں

لیں ہے جو اس گھر میں نہیں رہتے جہاں  ےک مثبت نتیجہ کا    COVID- 19یہ رہنمانی ان لوگوں ےک 
۔   حامل فرد رہتا ہے

پ ایک ایےس گھر میں رہائش پذیر ہیں جہاں 
ٓ

کا حامل یا ایسا فرد رہتا   عالمات یکCOVID- 19اگر ا
یا ہے تو   PCRیا  LDFہے جس ےک  

ٓ
لیں ہدایات  ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا : ایےس گھروں ےک  گھر پر رہیں

 پر عمل کریں۔  ےس ممکنہ طور پر یا تصدیق شدہ متاثرہ فرد رہتا ہے  COVID- 19جہاں 

لیں رہنمانی  الگ ےس موجود   صحت اور سماجی دیکھ بھال ےک اداروں میں کام کرنے واےل افراد ےک 
۔   ہے

3 . COVID- 19  یک عالمات 

: یک بنیادی عالما   19کوویڈ۔   ت میں ذیل میں ےس کیس عالمت کا حال یہ میں ظاہر ہونا ہے

 نئی مسلسل کھانیس •

ے بخار •  تیں

 معمول یک سونگھتے اور چکھتے یک حس میں تبدییل یا ِان کا خاتمہ )ایناسمیہ( •

لیی کرونا وائرس کوویڈ ۔ تاہم، اگر عالمات یک   19-زیادہ تر لوگوں ےک 
ی

ایک ہلیک یس بیماری ہویک
، چاہے وہ معمویل نوعیت یک یہ کیوں نہ  باال فہرست  پ میں کونی عالمات موجود ہیں

ٓ
میں ےس ا

پ گھر پر رہیں اور
ٓ

پ نے پہےل یہ  PCR ہوں، ا
ٓ

ٹیسٹ کرایا   LFDٹیسٹ کرانے کا انتظام کریں۔ اگر ا
پ کو  

ٓ
یا ہے تو ا

ٓ
س کا نتیجہ مثبت ا

ُ
ورت نہیں  PCRاور ا  . ٹیسٹ کرانے یک ضے

۔ ان عالمات یک کونی اور وجہ    19-کئی ایک اور بیھ عالمات ہیں جو کوویڈ ےک ساتھ منسلک ہیں
لیں   COVID- 19ہوسکئے ہے اور یہ  ٹیسٹ کرانے یک وجہ نہیں ہیں اگر آپ اپئے عالمات   PCRےک 

 ے میں متفکر ہوں تو طئی مشورہ حاصل کریں۔ ےک بار

؟ . 4  کونٹیکٹ یا رابےط ےس کیا مراد ہے

کا ٹیسٹ مثبت    19-کونٹیکٹ ایک ایسا فرد ہے جو کیس ایےس فرد ےک قریب رہا ہو جس کا کوویڈ
نے ےس 

ٓ
ا نے یا عالمات سامیے 

ٓ
ا ِدن پہےل )یا،   2 آیا ہو۔ کیس بیھ شخص ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت 

نے ےس ٹیسٹ کا مث
ٓ

ا ( ےس ےل کر اگےل  2 بت نتیجہ    10ِدن پہےل ان میں عالمات ظاہر نہیں ہونی تھیں
پ کیس بیھ وقت کورونا ےس متاثر ہوسکیے ہیں 

ٓ
کیوں کہ یہ وہ  __دن تک ےک عرصہ ےک دوران ا
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ے کرنے ےک   ۔ ِاس کا تعیں وقت ہے جب وہ )متاثرہ افراد( انفیکشن کو دورسوں میں منتقل کرسکیے ہیں
:  لیں رسک  اسسمنٹ یک جا سکئے ہے لیکن کونی کونٹیکٹ ہو سکتا ہے

یک عالمات ہوں یا    19-کونی بیھ فرد جو ایےس گھر میں رہتا ہو جس میں کیس کو کوویڈ •
 ےک ٹیسٹ کا رزلٹ مثبت آیا ہو  19-جس کا کوویڈ

کونی ایسا فرد جن کا مندرجہ ذیل اقسام میں ےس کیس طرح کا رابطہ کیس ایےس فرد ےک ساتھ  •
 کا نتیجہ مثبت آیا ہو:   19-ا ہو جن کا کوویڈرہ

بالمشافہ رابطہ بشمول کیس پر کھانےس کیں جانے یا ایک مییر ےک اندر آمیے سامیے گفتگو   •
 کرنے ےک 

 بالمشافہ رابےط ےک بغیں ایک مییر ےک اندر ایک منٹ یا زیادہ دیر تک رابطہ ہوا ہو  •

لیں   15کیس فرد ےک ساتھ  • مییر ےس کم دوری ےس رابطہ رہا ہو    2منٹ ےس زیادہ دیر ےک 
لیں رابطہ یا ایک دن ےک دوران مجمویع طور پر(  )یا تو ضف ایک بار ےک 

یس گاڑی یا جہاز میں سفر  
ُ

نہوں نے ا
ُ

س صورت میں بیھ قریئی رابطہ ہو سکتا ہے اگر ا
ُ

کونی فرد ا
 نے کیا ہو۔ ےک ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ آنے واےل کیس فرد نے سفر   19-کیا ہو جس میں کوویڈ

پ یک شناخت ایک ایےس فرد ےک طور پر ہونی ہے جس کا رابطہ کیس متاثرہ فرد ےک ساتھ ہوا  
ٓ

اگر ا
پ یک جانچ کوویڈ۔

ٓ
، تو ا ےس متاثر ہونے ےک خطرے ےس دوچار شخص ےک طور پر ہوچیک   19ہے

پ کو بذریعہ ٹیکسٹ پیغام، ای میل 
ٓ

۔ ا پ میں کونی عالمات موجود نہیں ہیں
ٓ

، چاہے ا یا فون ہے
NHS  ٹیسٹ اینڈ ٹریس یاNHS COVID- 19   پ کو اس

ٓ
گاہ کیا جانی گا، اور ا

ٓ
ایپلیکیشن ےک ذریےع ا

۔   دستاویز میں موجود تمام ہدایات پر عمل کرنا چاہتں

( ےک    19-کیس کوویڈ کا مثبت رزلٹ آنے واےل فرد ےک ساتھ کیس پرسپیکس سکرین )یا ہم پایہ ےسے
س طرح کا رابطہ  پیچھے ےس بات چیت عام طور 

ُ
، جب تک کہ کونی ا پر رابطہ نہیں متصور ہونے

۔   استوار نہ ہوا ہو جو کہ مندرجہ باال فہرست میں دنی گیی ہیں

کا مثبت رزلٹ آنے واےل فرد کا کونٹیکیٹ    19-اگر آپ کیس کوویڈ . 5
 ہیں تو کیا کریں

پ کو 
ٓ

پ NHSاگر ا
ٓ

گاہ کیا جاتا ہے کہ ا
ٓ

کا رابطہ کیس ایےس فرد ےس    ٹیسٹ اینڈ ٹریس یک طرف ےس ا
لیں کیا گیا   COVID- 19رہا ہے جس کا  پ   PCRیا  LFDےک 

ٓ
یا تھا، تو قانونے طور پر ا

ٓ
ٹیسٹ مثبت ا

ائط میں ےس   پ درج ذیل رسے
ٓ

 اختیار کریں جب تک کہ ا
ی

لیں الزم ہے کہ گھر پر رہیں اور علیحدیک ےک 
 : ط پر پورا نہیں اترنے  کیس ایک رسے

ے یک مکم • پ نے ویکسیں
ٓ

ے یک مکمل خوراکیں لگوانے کا  ا ۔ ویکسیں ل خوراکیں لگوانی ہونی ہیں
پ نے 

ٓ
ے  مطلب یہ ہے کہ ا  ,Pfizer, BioNTechجیسا کہ  منظور شدہ ویکسیں

AstraZeneca  یاSpikevax سابقہ ںام(Modernaیک ) پ نے   2
ٓ

؛ اگر ا خوراکیں لگوائیں
Janssen   ے مکمل ہے پ یک ویکسیں

ٓ
 یک ایک خوراک لگوانی ہے تو بیھ ا
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پ یک عمر  •
ٓ

 سال ےس کم ہے 18ا

 الحال اس کا   19-آپ نے ایک منظور شدہ کوویڈ  •
ے

ے ٹرائل میں حصہ لیا ہو یا ف ےک ویکسیں
 حصہ ہوں 

ے نہیں کروا سکیے آپ طئی وجوہات   •  یک بناء پر ویکسیں

لیں قانونے طور پر الزم نہیں ہے تو ذیل میں دی گئی ہدایات پ ےک 
ٓ

 اختیار کرنا ا
ی

متاثرہ   اگر علیحدیک
ورت   اختیار کرنے یک ضے

ی
 پر عمل کریں۔  نہیں  فرد ےس رابطہ میں رہتے واےل وہ افراد جنہیں علیحدیک

ماہ یک عمر تک آپ کا عالج ایس طریقے ےس کیا جانی   6سال اور  18سال ہے تو   18اگر آپ یک عمر 
، تاکہ آپ کو مکمل طور پر حفاظئے   18گا جیےس کہ   سال ےس کم عمر ےک لڑےک لڑکیوں کا ہوتا ہے

لیی وقت مےل۔   ٹیےک لگیے ےک 

NSH   پ کیس ایےس
ٓ

گاہ کرسکئے ہے کہ ا
ٓ

پ کو اس بارے میں بیھ ا
ٓ

ٹیسٹ اینڈ ٹریس ایپلیکیشن ا
لیں کیا جانے واال   COVID- 19فرد ےک ساتھ رابےط میں رہے ہیں جس کا  ٹیسٹ کا  PCRیا  LFDےک 

پ کو ایپلیکیشن میں فراہم یک گئی ہدایت پر عمل کرنا 
ٓ

یا تھا۔ اس صورت میں ا
ٓ

نتیجہ مثبت ا
 ۔چاہتں 

نے واےل وہ لوگ جن کا  . 6
ٓ
ا کورونا ےس متاثرہ افراد ےس رابےط میں 

وری ہے   اختیار کرنا ضے
ی

 علیحدیک

پ کو 
ٓ

پ کیس ایےس شخص ےک   NHSاگر ا
ٓ

ٹیسٹ اینڈ ٹریس یک طرف ےس اطالع دی جانے ہے کہ ا
ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت تھا،   PCRیا  LFDےس متعلق   COVID- 19ساتھ رابےط میں رہے ہیں جس کا 

پ یک عمر 
ٓ

پ الزم ہے کہ   18اور ا
ٓ

ے یک خوراکیں مکمل نہیں لگوائیں تو ا سال ےس زائد ہے اور ویکسیں
 اختی

ی
پ علیحدیک

ٓ
پ ا

ٓ
پ پر نہیں ہوتا اگر ا

ٓ
۔ اس کا اطالق ا یک منظور شدہ    COVID- 19ار کرلیں

ے نہیں لگوا   پ طئی وجوہات یک بنا پر ویکسیں
ٓ

زمائیسے تحقیق کا حصہ رہے یا ہیں یا ا
ٓ

ے یک ا ویکسیں
۔   سکیے

۔ کام،   خود ساختہ تنہانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھر پر رہنا ہو گا اور گھر ےس نہیں نکلنا چاہتں
  

ی
سکول یا عوایم مقامات پر مت جائیں اور پبلک ٹرانسپورٹ یا ٹیکیس استعمال نہ کریں۔ علیحدیک

۔ خوراک اور دورسی   اختیار کرنے ےس متعلق ان رہنما ہدایات میں مزید معلومات بیھ موجود ہیں
، ماسوانی چند مخصوص حاالت ےک۔ کیس   لیی بیھ گھر ےس نہ نکلیں  خریدنے ےک 

ی
وریاِت زندیک ضے

۔   قسم  یک ورزش بیھ اپتے گھر، گارڈن یا باہر نجی جگہ ےک اندر یہ یک جانے چاہتں

لیی اپتے دوستوں یا رشتہ   ، یا کتا گھمانے ےک  لیی یا دوائیاں لیتے سودا سلف اور دورسی خریداری ےک 
۔ ڈیلیوری   ۔ آپ بذریعہ فون یا آن الئن بیھ سودا سلف اور ادویات منگوا سکیے ہیں داروں ےس کہیں

ن ےس  ڈرائی
ُ

لیں آپ کو یقیئے بنانا چاہتں کہ آپ ا ۔، ِاس  ور کو آپ ےک گھر ےک اندر نہیں آنا چاہتں
۔  لیں چھوڑ جائیں  کہیں کہ اشیا کو دروازے ےک بارے کولیکشن ےک 

ورت ہے  6.1  اختیار کرنے یک ضے
ی

 مجھے کتیے عرصہ ےک لیں علیحدیک
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ی

، تو علیحدیک  اختیار کرنا الزم ہے
ی

لیں علیحدیک پ ےک 
ٓ

ےک اس دورانیہ میں وہ دن بیھ شامل ہے    اگر ا
پ کا رابطہ کیس ایےس فرد ےک ساتھ ہوا جس کا کوویڈ۔

ٓ
ٹیسٹ   PCRاور  LFDےس متعلق  19جب ا

یا تھا، اور اس ےک ساتھ اگےل  
ٓ

مکمل دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، مثال ےک   10کا نتیجہ مثبت ا
پ کا رابطہ کیس ماہ یک  

ٓ
 کا   15طور پر، متاثرہ فرد ےس ا

ی
پ کا علیحدیک

ٓ
تاری    خ کو کیس وقت ہوا تو ا

 بجی مکمل ہوگا۔ 23:59تاری    خ کو  25دورانیہ 

 ےک دورانیہ میں  6.2
ی

 ٹیسٹ کرانے کا انتظام کریں PCRاپنے علیحدیک

پ کو نصیحت یک جانے 
ٓ

    ا
ی

پ یک طرف ےس علیحدیک
ٓ

نے ےک بعد ا
ٓ

ا ہے کہ متاثرہ فرد ےس رابےط میں 
پ کو یہ  PCRاختیار کیں جانے ےک بعد جلد از جلد 

ٓ
۔ ا ٹیسٹ کرانا چاہتں   PCRٹیسٹ کرانا چاہتں

پ )کورونا( ےس متاثر ہونے ےک شدید خطرے ےس 
ٓ

پ ےک   2 کیوں کہ ا
ٓ

۔ اگر ا ٹیسٹ کا   PCRچار ہیں
یا ہے 

ٓ
ے نتیجہ مثبت ا ٹیسٹ اینڈ ٹریس کو ان لوگوں یک نشاندیہ کرنے میں مدد دے   NHSتو یہ چیں

پ ےس وائرس منتقل ہوا۔ اس طرح انہیں نصیحت یک جاسکئے ہے کہ وہ دورسے  
ٓ

 جنہیں ا
ی

یک
۔   لوگوں کو کس طرح محفوظ رکھ سکیے ہیں

 ےک دورانیہ ےک دوران کرانی گیی 
ی

پ یک طرف ےس علیحدیک
ٓ

پ  ٹیسٹ کا نتیجہ م PCRاگر ا
ٓ

نفے ہے تو ا
پ اب بیھ متاثر ہو کر اس انفیکشن کو  

ٓ
 میں رہنا جاری رکھنا چاہتں کیوں کہ ا

ی
کو علیحدیک

 ےک پورے  
ی

، علیحدیک ۔ دورسوں کو خطرے میں ڈالیے ےس بچتے ےکلیں دورسوں تک پھیال سکیے ہیں
۔   دورانیہ ےک دوران گھر پر رہیں

پ ےک 
ٓ

، تو کوویڈ۔ PCRاگر ا ےک مثبت نتیجہ ےک حامل لوگوں ےک    19ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہے
غاز کریں۔   گھر پر رہتے ےس متعلق رہنمانی  لیں 

ٓ
 ےک مزید دورانیہ کا ا

ی
پر عمل کریں، اور علیحدیک

پ یک طرف ےس 
ٓ

 کا یہ نیا دورانیہ ا
ی

وع ہوگا، قطع نظر   PCRعلیحدیک ٹیسٹ کرانے ےک ےک دن ےس رسے
پ 

ٓ
پ کا   10اس ےس کہ ا

ٓ
 ےک دورانیہ میں کتیے دن گزار چےک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ا

ی
دن یک علیحدیک

 کا کل دورانیہ
ی

۔  10علیحدیک  دن ےس زائد ہوسکتا ہے

پ کا کوویڈ۔
ٓ

پ میں اس بیم 19اگر پہےل ا
ٓ

 ا
ً

، تو غالبا چکا ہے
ٓ

اری ےک خالف  ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا
۔ تاہم ِاس بات یک ضمانت نہیں دی جاسکئے کہ ہر کیس میں قوِت  

ی
کچھ مدافعت پیدا ہوجانی یک

۔ یہ ممکن ہے یک کوویڈ 
ی

 یا یہ کب تک موجود رہے یک
ی

یک انفیکشنہونے    19-مدافعت پیدا ہو جانی یک
۔  نی یس آر ےک کچھ عرصہ بعد بیھ   ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت رہے

پ کا دن ےک دو  90اگر پچھےل 
ٓ

لیں   COVID- 19ران ا پ یک  PCRےک 
ٓ

یا ہے اور ا
ٓ

ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا
پ کو  

ٓ
شناخت ایک ایےس فرد ےک طور پر ہونی ہے جو کیس متاثرہ فرد ےک ساتھ رابطہ میں رہا تو ا

PCR  پ میں کوویڈ۔
ٓ

۔ اگر ا میں ےس کونی عالمت  بنیادی عالمات یک  19ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتں
پ کو 

ٓ
۔  PCRظاہر ہو تو ضف اس صورت میں ا  ٹیسٹ کرانا چاہتں

پ ےک اہل خانہ   6.3
ٓ
 اختیار کرنے ےک دورانیہ میں ا

ی
پ یک طرف ےس علیحدیک

ٓ
ا

 ےک ملحوظات
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پ نے مکمل 
ٓ

وری ہے کیوں ا  اختیار کرنا ضے
ی

لیں اس وجہ ےس علیحدیک پ ےک 
ٓ

ے نہیں اگر ا ویکسیں
پ ےک ساتھ نہیں   19لگوانی اور کوویڈ۔

ٓ
نی ہیں جو ا

ٓ
ا ےس متاثرہ کیس ایےس فرد ےک ساتھ رابےط میں 

پ ےک گھر میں موجود افراد  
ٓ

۔ ا ورت نہیں  اختیار کرنے یک ضے
ی

پ ےک اہل خانہ کو علیحدیک
ٓ

رہتا، تو ا
ےک بارے   ےک پھیالؤ کو روکتے میں تعاون کیا جانی   COVID-19کس طرح محفوظ رہا جانی اور  کو

وری ہے چاہے   لیں اس نصیحت پر عمل کرنا بہت ضے میں رہنمانی )ہدایات( پر عمل کریں۔ ان ےک 
پ بہیے محسوس کررہے ہوں، کیوں کہ 

ٓ
ےک مثبت نتیجہ ےک حامل فرد ےک  ٹیسٹ   COVID-19ا

پ ےک رابےط ےک بعد عالمات ظاہر ہونے میں 
ٓ

پ میں  10ساتھ ا
ٓ

، اور ا دن کا وقت لگ سکتا ہے
۔  پ ےس انفیکشن ےک پھیلتے کا خطرہ ہوتا ہے

ٓ
 عالمات ظاہر نہ ہونے ےک باوجود بیھ ا

ے  لیں جنہیں لرننگ ڈس ابیلئر ہو، آٹیں م ہو یا شدید ذہئے اگر آپ یا آپ ےک ساتھ رہتے والوں ےک 
عارضہ ہو تو ان تمام تر اقدامات پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ براہ مہربانے خود کو اور اپتے ساتھ  
، مثایل طور پر کیس موجودہ کییی پالن ےک مطابق،   رہتے والوں کو محفوظ اور تندرست رکھتے ہونی

۔  ٰ المقدور ِاس گائیڈنس پر عمل کرنے رہیں  حئے

ل  ن اور اکیےل پن کا باعث  کچھ لوگوں ےک 
ُ

شوار، مایوس ک
ُ

لیں گھر میں رہنا د یں طویل دورانیوں ےک 
لیں  ۔ اپئے ذہئے صحت اور تندرسئے کا خیال رکھتے میں مدد دیتے ےک  ز ہو سکتا ہے   ایوری مائنڈ مییر

۔ یک ویب سائٹ پر معلومات اور ٹوٹےک مو   جود ہیں

پ یک نشاندیہ ایک ایےس فرد ےک طور پر ہونے ہے جس کا رابطہ 
ٓ

ےس متاثرہ فرد   COVID-19اگر ا
پ کو

ٓ
،    ٹیسٹ اینڈ ٹریس NHS ےس ہوا ہے اور ا  اختیار کرنے کا کہا جاتا ہے

ی
یک طرف ےس علیحدیک

پ  ایپلیکیشن 19کوویڈ۔  NHS یا 
ٓ

ٹیسٹ اینڈ ٹریس   یک طرف ےس ایسا کرنے کا کہا جاتا ہے تو ا
۔ آپ   500£ےک تحت اپئے لوکل اتھارنے ےس   سپورٹ پیمنٹ سکیم وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں

بیھ اس پیمینٹ ےک اہل ہوسکیے ہیں اگر آپ کیس ایےس بجے ےک والدین یا گارڈین ہیں جےس سیلف  
 ایسولیٹ رہتے کا بتایا گیا ہو۔ 

این ایچ ایس ٹیسٹ اور ٹریس یک جانب ےس مطلع کیں جانے ےک بعد اگر آپ گھر میں نہیں رہتے اور  
۔  جرمانہ تو آپ کو آئسولیٹ نہیں کرنے -سیلف  کیا جاسکتا ہے

پ میں  6.4
ٓ
 ےک دورانیہ میں ا

ی
یک بنیادی عالمات    COVID-19اگر علیحدیک

 میں ےس کوئی عالمات ظاہر ہوجائے ہیں تو کیا کرنا چاہتں 

پ 
ٓ

 اختیار النا الزم ہے کیوں کہ ا
ی

لیں علیحدیک پ ےک 
ٓ

ےس متاثرہ کیس فرد ےس رابطہ   COVID-19ا
پ  

ٓ
 اختیار کیں جانے ےک دورانیہ میں میں رہے ہیں اور ا

ی
یک    COVID-19یک طرف ےس علیحدیک

ا انتظام  ٹیسٹ کرانے ک  PCR ےس کونی عالمات ظاہر ہونی ہیں تو گھر پر رہیں اور عالمات بنیادی
 ۔ کریں

پ میں عالمات ظاہر ہوں، تو آپ اور گھر میں موجود دیگر افراد اس پر عمل کریں
ٓ

گھر   جونیہ ا
: کوویڈ پ کا   پر عمل ےک ممکنہ یا تصدیق شدہ گھرانوں وایل گائڈنس  19-پر رہیں

ٓ
 PCRکریں۔ اگر ا

پ ےک اہل خانہ کو گھر پر رہتے ےس متعلق ہدایات پر عمل کرنا  
ٓ

پ اور ا
ٓ

ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہے تو ا
۔  جاری رکھنا چاہتں
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پ کا 
ٓ

پ   PCRاگر ا
ٓ

، تو الزم ہے کہ ا  ےک دورانیہ کو   10ٹیسٹ کا نتیجہ منفے ہے
ی

دن ےک علیحدیک
پ اب بیھ کوویڈ۔

ٓ
۔ آپ کو ِاس ہدایت نامہ پر   19مکمل کریں، کیوں کہ ا ےس متاثر ہوسکیے ہیں
۔   عمل کرنے رہنا چاہتں

 ےک دورانیہ میں کیس ایےس فرد میں کوویڈ۔ 
ی

پ یک علیحدیک
ٓ

یک بنیادی عالمات میں ےس کونی    19اگر ا
 اختیار کرنے اور 

ی
پ ےک   PCRعالمات ظاہر ہونے ہیں تو اےس علیحدیک

ٓ
پ اور ا

ٓ
ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ ا

۔  گھر پر رہتے ےس متعلق رہنمانی  اہل خانہ کو  پر عمل کرنا چاہیتی

 ےک دورانیہ ےک مکمل ہونے ےک بعد عالمات کا ظاہر   6.5
ی

پ ےک علیحدیک
ٓ
ا
 ہونا 

پ ےک  
ٓ

پ میں کوویڈ۔ 10اگر ا
ٓ

 ےک دورانیہ ےک مکمل ہونے ےک بعد ا
ی

یک    19دن ےک علیحدیک
ٹیسٹ کرانے کا  PCR گھر پر رہیں اور  میں ےس کونی عالمات ظاہر ہونے ہیں تو  عالمات بنیادی

پ ےک  انتظام کریں 
ٓ

پر عمل    ہنمانی گھر پر رہتے ےس متعلق ر  ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہے تو PCR۔ اگر ا
پ میں عالمات ظاہر 

ٓ
غاز ا

ٓ
غاز کریں۔ اس کا ا

ٓ
 ےک نیی دورانیہ کا ا

ی
پ علیحدیک

ٓ
کریں۔ الزم ہے کہ ا

 ہونے ےس ہوگا۔

 اختیار   . 7
ی

نے واےل وہ لوگ جنہیں علیحدیک
ٓ
ا متاثرہ افراد ےس رابطہ میں 

ورت نہیں   کرنے یک ضے

پ کیس ایےس فرد ےک ساتھ رابطہ میں رہے ہیں جس کا 
ٓ

، اور    COVID-19اگر ا یا ہے
ٓ

کا نتیجہ مثبت ا
پ یک عمر 

ٓ
ے مکمل ہے یا ا پ یک ویکسیں

ٓ
   18ا

ی
پ کا علیحدیک

ٓ
سال ےس کم ہے تو اس صورت میں ا

پ 
ٓ

۔ اگر ا وری نہیں زمائیسے تحقیق کا   COVID-19اختیار کرنا ضے
ٓ

ے ےک ا یک منظور شدہ ویکسیں
   حصہ

ی
لیں علیحدیک پ ےک 

ٓ
ے نہیں لگوا سکیے تو ا پ طئی وجوہات یک بنا پر ویکسیں

ٓ
رہے یا ہیں یا ا

۔   اختیار کرنا الزم نہیں

COVID-19  پ ےک
ٓ

ے ا پ ےک شدید بیمار ہونے   .COVID-19ویکسییے
ٓ

ےس متاثر ہونے یک صورت میں ا
پ نے 

ٓ
۔ اگر ا ے لگوانی ہ  COVID-19ےک خطرے کو کم کرنے ہیں ونی ہے تو پھر  ےک خالف ویکسیں

پ ےک  
ٓ

پ میں    COVID-19بیھ ا
ٓ

، چاہے ا ےس متاثر ہونے اور اےس دورسوں تک پھیالنے کا امکان ہے
 کونی عالمات موجود نہ ہوں۔ 

پ کا رابطہ کیس ایےس فرد ےک ساتھ رہا ہے جو 
ٓ

ےس متاثر تھا تو اس صورت میں   COVID-19اگر ا
پ  

ٓ
 اختیار کرنا الزیم نہیں ہے تو ا

ی
لیں علیحدیک پ ےک 

ٓ
۔ اگر ا پ ےک متاثر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے

ٓ
ا

لیں  7کو بھر پور انداز میں نصیحت یک جانے ہے کہ  ۔  LFDدنوں ےک   ٹیسٹ کرانے رہیں

LFD  لیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے جن میں  کورونا وائرس بہت زیادہ مقدار ایےس لوگوں یک نشاندیہ ےک 
، چاہے ان میں   میں ہے اور ان یک طرف ےس انفیکشن دورسے لوگوں تک پھیالنے کا امکان زیادہ ہے

پ کو بھر پور انداز میں نصیحت یک جانے ہے کہ اس  
ٓ

لیں ا کونی عالمات موجود نہ ہوں۔ اس 
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 ےس 
ی

پ باقاعدیک
ٓ

پ ےک   LFDدورانیہ میں ا
ٓ

کورونا ےس متاثر ہونے کا خطرہ  ٹیسٹ کرائیں جس میں ا
۔   بہت زیادہ ہے

پ یک عمر
ٓ

پ یک شناخت ایک ایےس فرد ےک طور پر ہونے ہے جو   5اگر ا
ٓ

سال یا اےس زائد ہے اور ا
COVID-19    اختیار کرنا الزم 

ی
لیں علیحدیک پ ےک 

ٓ
، لیکن ا ےس متاثرہ فرد ےک ساتھ رابطہ میں رہا ہے

پ کو بھر پور انداز میں ن
ٓ

 صیحت یک جانے ہے کہ: نہیں ہے تو ا

لیں روزانہ  7اگےل   • ےس   COVID-19ٹیسٹ کرائیں یا اگر ایسا قبل از وقت ہو تو   LFDدن ےک 
 دن تک یہ ٹیسٹ کرائیں  10متاثرہ فرد ےس رابطہ میں رہتے ےک بعد 

 روزانہ گھر ےس نکلیے ہونی پہال کام ییہ کریں یعئے ٹیسٹ کرائیں  •

  NHSاگر 
ٓ

پ کا رابطہ کیس ایےس فرد ےس  ٹیسٹ اینڈ ٹریس یک طرف ےس ا
ٓ

گاہ کیا جاتا ہے کہ ا
ٓ

پ کو ا
( یک تاری    خ نہیں    COVID-19رہا ہے جس کا  پ کو )رابطہ میں رہتے

ٓ
، لیکن وہ ا یا ہے

ٓ
کا نتیجہ مثبت ا

پ کو اگےل  
ٓ

لیں   7بتا سےک تو ا  ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ LFDدن ےک 

پ 
ٓ

، تو   LFDاگر ا تا ہے
ٓ

دورسے لوگوں تک انفیکشن منتقل کرنے  ٹیسٹ کرانے ہیں اور نتیجہ مثبت ا
 اختیار کرنے چاہیتی اور

ی
پ کو فوری طور پر علیحدیک

ٓ
لیں ا گھر پر رہتے ےس متعلق   ےس بچتے ےک 

پ کو نیی رسے ےس ع رہنمانی 
ٓ

۔ ا غاز اس  پر عمل کرنا چاہتں
ٓ

 اختیار کرنے چاہتں اور اس کا ا
ی

لیحدیک
یا۔ 

ٓ
پ کا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا

ٓ
 تاری    خ ےس ہونا چاہتں جب ا

پ ےک 
ٓ

پ ٹیسٹ کیں جانے ےک وقت   LFDاگر ا
ٓ

ٹیسٹ کا نتیجہ منفے ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ ا
و مزید کم کرنے ےک  پھیالنے ےک امکان ک COVID-19کورونا ےس متاثرہ نہیں تھے۔ دورسے لوگوں میں 

پ کو بھر پور انداز میں نصیحت یک جانے ہے کہ: 
ٓ

ا  لیں

اپتے گھر ےس باہر لوگوں ےک ساتھ قریئی رابطہ کو محدود کریں، خاص طور پر ایےس مقامات   •
مد و رفت کا ناقص نظام ہو 

ٓ
 پر جو ُپرہجوم، بند یا وہ مقامات جہاں ہوا یک ا

 ریں اگر ممکن ہو تو گھر پر رہتے ہونی کام ک  •

پ کا دیگر   •
ٓ

مد و رفت کا ناقص نظام ہو اور جہاں ا
ٓ

ُپرہجوم، بند یا وہ مقامات جہاں ہوا یک ا
)  لوگوں ےک ساتھ قریئی رابطہ ہو وہاں فیس ماسک کا استعمال کریں )چہرے کو ڈھانپیں

ےس متاثر ہونے ےک   COVID-19کیس بیھ ایےس فرد ےک ساتھ رابطہ کو محدود کریں جو ک •
 وچار ہو شدید خطرے ےس د

کس طرح محفوظ رہا جانی اور کورونا ےک پھیالؤ کو روکتے میں مدد  رہنمانی پر عمل کریں جو  •
 ےس متعلق ہے  دی جانی 

COVID-19 لیں   10ترین رابطہ ہونے ےک بعد اس رہنمانی پر ےس متاثرہ فرد ےک ساتھ حالیہ دن ےک 
 عمل کریں۔ 
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اگر آپ ایک ایےس ہیلته  یا سوشل کییی ورکر ہیں جس یک شناخت قریئی کانٹیکٹ ےک طور پر یک گئی 
ٰ ہیں تو   رہنمانی دستیاب ہے ہے اور وہ خود کو الگ تھلگ کرنے ےس مستثئے

ے
جس پر آپ کو   اضاف

۔ ےک پھیالؤ ےک خطرے کو کم کرنے   19-ان مقامات میں کوویڈ لیں عمل کرنا چاہتں  ےک 

سال ےس کم عمر نوجوان جو عام طور پر تعلییم اور بچوں یک نگہداشت ےک اداروں    18بجے اور  
میں جانے ہیں اور ان یک شناخت ایےس افراد ےک طور پر ہونی ہے جو متاثرہ فرد ےس قریئی رابطہ میں  

۔ رہے ہیں تو انہیں معمول ےک مطابق اپتے ادارے میں جانا جاری رک  ھنا چاہتں

 ےس  5
ی

لیں باقاعدیک ۔ اگر وہ کیس ایےس فرد   LFDسال ےس کم عمر بچوں ےک  ٹیسٹ کرانا الزیم نہیں
، لیکن   COVID-19ےک ساتھ رہتے ہیں   اختیار کرنا الزم نہیں

ی
لیں علیحدیک ےس متاثر ہے تو ان ےک 

متاثر ہونے یک  ےس  COVID-19انہیں چاہتں کہ کیس ایےس فرد ےک ساتھ رابطہ کو محدود کریں جو  
 صورت میں شدید بیمار ہونے ےک خطرے ےس دوچارہو۔

پ میں کیس بیھ وقت 
ٓ

میں ےس کونی عالمات ظاہر ہونے   عالمات  یک بنیادی  COVID-19اگر ا
، چاہے وہ معمویل نوعیت یک یہ کیوں نہ ہوں، فوری طور پر   اختیار کریں،ہیں

ی
  علیحدیک

PCR 19-COVID  لیں رہنمانی  19کوویڈ۔ اور ٹیسٹ کرانے کا انتظام کریں پر   ےس متاثرہ افراد ےک 
 عمل کریں۔ 

ے خیال میں میں 7.1 -COVIDا رابطہ ایک ایےس فرد ےک ساتھ رہا ہے جو  میں
 اختیار کرنے ےک بارے میں   19

ی
گاہ اور علیحدیک

ٓ
، لیکن مجھے ا ےس متاثر ہے

؟ ۔ مجھے کیا کرنا چاہتں  نصیحت نہیں یک گنی

 این ایچ ایس ٹیسٹ اینڈ ٹریس مطلع کردے گا اور مشورہ دے گا جنہیں 
ً

ن کونٹیکٹس کو عموما
ُ

ا
، بشمول این ایچ ایس یک کوویڈخود ساختہ تنہانی  ایپ ےک۔ اگر آپ کو   19-اختیار کرنے چاہتں

ے ہے کہ آپ کوویڈ  میں مبتال کیس شخص کا کانٹیکٹ ہیں لیکن ابیھ تک این ایچ ایس   19-یقیں
ٹیسٹ اینڈ ٹریس یک جانب ےس آپ کو مطلع نہیں کیا گیا ہو تو آپ کو احتیاط ےس اس رہنمانی پر 

۔ اس طرح ےک  ےک پھیالؤ کو کیےس روکا جانی   19کہ کیےس محفوظ رہیں اور کوویڈ  عمل کرنا چاہتں  
پ 

ٓ
لیں یا اگر  7ےس متاثرہ فرد ےک ساتھ رابطہ میں رہتے ےک بعد   COVID-19حاالت میں ا یہ  دن ےک 

پ میں کونی   LFDدن تک روزانہ   10قبل از وقت ہو تو 
ٓ

ٹیسٹ کرانے کا انتظام کریں، چاہے ا
پ کو ممکنہ طور پر کورونا ےس 

ٓ
لیں کیوں کہ ا عالمات میں کونی عالمات موجود نہ ہوں۔ ایسا اس 

۔   متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے

ا رابطہ ایک ایےس فرد ےک سات 7.2 ے خیال میں میں ھ رہا ہے جس کا  میں
COVID-19    س ےک ٹیسٹ کا نتیجہ نہیں

ُ
، لیکن ابیھ ا کا ٹیسٹ کیا جارہا ہے

؟ یا۔ مجھے کیا کرنا چاہتں
ٓ
 ا

ے ہے کہ آپ کوویڈ میں مبتال کیس ایےس شخص کا کانٹیکٹ ہیں جنہیں ابیھ تک   19-اگر آپ کو یقیں
کیےس  عمل کرنا چاہتں کہ  اس ےک ٹیسٹ کا رزلٹ نہیں مال ہو، آپ کو احتیاط ےس اس رہنمانی پر 
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۔ ِاس مرحےل پر اپ کو خود ساختہ تنہانی ےک پھیالؤ کو کیےس روکا جانی   19محفوظ رہیں اور کوویڈ  
۔  ورت نہیں  میں جانے یک ضے

ن کونٹیکٹس کو 
ُ

 این ایچ ایس ٹیسٹ اینڈ ٹریس مطلع کردے گا اور مشورہ دے گا جنہیں  ا
ً

عموما
، بشمول این ایچ ایس یک کوویڈ پ   19-خود ساختہ تنہانی اختیار کرنے چاہتں

ٓ
ایپ ےک۔ اگر ا

پ کا رابطہ 
ٓ

ٹیسٹ   NHSےس متاثرہ فرد ےس رہا ہے لیکن ابیھ تک  COVID-19سمجھتے ہیں کہ ا
 

ٓ
پ کو چاہتں کہ انتہانی دھیان ےس اینڈ ٹریس یک طرف ےس ا

ٓ
گاہ نہیں کیا گیا تو ا

ٓ
کس طرح   پ کو ا

پر عمل کریں جب تک کہ اس فرد ےک ٹیسٹ کا  ےک پھیالؤ کو روکیں   COVID-19محفوظ رہیں اور 
جاتا۔

ٓ
 نتیجہ نہیں ا

پ میں 
ٓ

پ کو اس بارے میں فکر ہے کہ ا
ٓ

پ کیس    COVID-19اگر ا
ٓ

، یا ا یک عالمات ہوسکئے ہیں
: ایےس   یک عالمات موجود ہیں تو   COVID-19ایےس فرد ےک ساتھ رہتے ہیں جس میں   گھر پر رہیں

لیں رہنمانی جہاں کوویڈ۔ پر عمل   کا ممکنہ یا تصدیق شدہ متاثرہ فرد موجود ہے   19گھروں ےک 
 کریں۔ 

ہاتھوں اور تنفس ےس متعلق بہیے صفائی ستھرائی رکھیں اور اپتے گھر میں  7.3
مد و رفت کو بہیے رکھیں 

ٓ
 ہوا یک ا

حفظاِن صحت ےک اصولوں پر عمل کرنا ہر کیس کو ہاتھوں اور نظام تنفس ےس متعلق اچھے  
 چاہتں 

سیکنڈ تک پانے اور صابن استعمال کرنے ہونی دھوئیں یا ہینڈ سینیٹائزر استعمال    20اپتے ہاتھ 
، چھینکیے اور ناک صاف کرنے ےک بعد اور کھانا کھانے یا خوراک کو   کریں، خاص طور پر کھانسیے

ت ےس ہاتھ صاف کریں او   ر چہرے کو چھونے ےس اجتناب کریں۔ ہینڈل کرنے ےس پہےل۔ کیر

۔ اگر آپ ےک پاس یہ ٹشو  جب آپ کھانسیں یا چھینکیں تو اپنا ُمنہ اور ناک ٹشو ےس ڈھانپ لیں
۔  ، تو اپئے کہئے ےک خم میں چھینکیں نہ کہ ہاتھ میں  نہیں ہیں

۔   اپتے ہاتھوں کو دھو لیں
ً

 ٹشوز کو ڈس پوزیبل ربش بیگ میں ڈال دیں اور فورا

کہ استعمال یک جگہوں، کو تازہ ہوا ےک ساتھ ہوا دار  گھر یک اند رونے جگہوں، خاص طور پر مشیے
 : لیں آپ مندرجہ ذیل کرسکیے ہیں ۔ ہوا یک اندر آمد کو بڑھانے ےک   رکھیں

 جتنا ممکن ہو کھڑکیاں کھولیں  •

 دروازے کھولیں  •

 رکاوٹ نہ ہو یقیئے بنائیں کہ کیس طرح ےک سوراخ کھےل رہیں اور ہوا یک اندر آمد میں  •

 باتھ روم کا( معمول ےس  •
ً

ے )مثال یکیر فیں استعمال کرنے ےک بعد دروازہ بند کرنے ےک بعد اکسیر
 زیادہ دیر تک چلتا رہتے دیں 
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لیں مزید مشورہ  19-آپ اپتے گھر میں کوویڈ ےس  GermDefence ےک خطرے کو کم کرنے ےک 
۔   حاصل کر سکیے ہیں

 مایل یا کوئی دورسی عمیل معاونت 7.4

وائرس ےک پھیالؤ کو روکتے اور اپتے دوستوں اور رشیے داروں، اپئے کمیونئر اور این ایچ ایس یک  
لیں سیلف وں میں ےس ایک ہے جو ہم کر -حفاظت کرنے ےک  ے ن چند انتہانی اہم چیں

ُ
آئسولیشن ا

پ میں 
ٓ

۔ اگر ا ،  عالمات یک بنیادی  COVID-91سکیے ہیں   PCRیا  LFDمیں ےس کونی موجود ہیں
پ کیس ایےس فرد ےک ساتھ رابطہ میں رہے  

ٓ
پ کو بتایا گیا ہے کہ ا

ٓ
، یا ا یا ہے

ٓ
ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا

یا ہے   COVID-19ہیں جس کا  
ٓ

 اختیار کرنا ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ا
ی

تو اس صورت میں علیحدیک
۔ اگر آپ کو آئسولیٹ کرنے   ین طریقہ ہے دورسوں تک اس ےک پھیالؤ ےک خطرے کو کم کرنے کا بہیے

 کریں۔ 
ً

لیں کہا جانی تو یہ فورا وم کریں کہ آپ ےک  ےس متاثر ہوجانے ہیں تو معل 19-اگر آپ کوویڈ ےک 
 ۔ لیں کونیس سپورٹ دستیاب ہے 

لیں کھانے پیتے کا سامان  آپ دوستوں، رشیے داروں یا ہمسایوں ےس کہہ سکیے ہیں کہ وہ جائیں اور ےک 
، تو ہو سکتا ہے   وری رسد ال دیں۔ اگر آپ یک مدد کرنے واال کونی فرد موجود نہیں ہے اور دیگر ضے

یا کمیونئر گروپ موجود ہوں جو آپ ےک عالقے میں آپ یک مدد  کہ آپ ےک عالقے میں رفایہ ادارے 
، مارکٹیں اور تھوک فروش ڈلیوری رسوس فراہم کرنے ہوں )بذریعہ   کانیں

ُ
کر پائیں یا آپ یک مقایم د

 فون یا ای میل(۔

چیک کریں کہ آیا آپ ےک آس پڑوس یا کمیونئر میں کونی رضاکارانہ نظام موجود ہے جو رسد یا 
فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہو۔ اپتے دوستوں یا فیمیل ےس کہیں کہ جس  دیگر سپورٹ 

ورت کو آن الئن   ( یا اشانی ضے ورت ہو وہ ڈراپ آف )دروازے پر چھوڑ جائیں ے یک آپ کو ضے چیں
آرڈر کریں، لیکن یقیئے بنائیں کہ انہیں آپ ےک گھر ےک باہر چھوڑا جانی اور آپ انہیں وہاں ےس  

۔  اٹھائیں

لیں این ایچ ایس کا ولنٹیی رسپانڈرز پروگرام اب بیھ موجود  جن  ن ےک 
ُ

ورت ہو ا لوگوں کو ِاس یک ضے
 ےس  

ی
ور رسد کولیکٹ اور ڈلیور کر سکیے ہیں اور باقاعدیک ۔ رضاکار شاپنگ، ادویات اور دیگر ضے ہے

۔ سیلف لیں ہفیے ےک  -دوستانہ فون کال بیھ کر سکیے ہیں   8بح تا بجی ص 8وں ایام   7ریفر کرنے ےک 
لیں  0808  196  3646بجی شام   پر   این ایچ ایس ولنٹیی رسپانڈرز پر کال کریں یا مزید معلومات ےک 

۔ ممکن ہے کہ آپ مقایم عالقے میں دیگر رضاکارانہ یا کمیونئر رسورسے دستیاب ہوں آپ جن   جائیں
 یے ہوں۔ تک رسانی حاصل کر سک

لیں دستیاب سپورٹ ےک    19-اگر آپ کوویڈ یک وجہ ےس کام کرنے ےس قاض ہیں تو، براہ کرم آپ ےک 
لیی  ے  بارے میں جانیے ےک  یک گائڈنس ےس رجوع کریں۔ اگر آپ کو گھر   ڈپارٹمنٹ آف ورک اور پنشیے

ین ایچ ایس ٹیسٹ اینڈ  ا آئسولیٹ کرنے کا پابند کیا جانی تو ممکن ہے کہ آپ-لفپر رہتے اور سی
لیں اہل ہوں۔ اگر  £ یک یک بار 500یک جانب ےس  ٹریس یک سپورٹ نے منٹ سکیم ملیے وایل رقم ےک 

لیں کہا گیا -آپ کیس ایےس بجے ےک والد/ یک والدہ یا رسپرست ہوں جےس سیلف آئسلویٹ کرنے ےک 
لیں اہل ہوں۔ آپ ےک ذریےع آن    ایپ  19-این ایچ ایس یک کوویڈ ہو تو ممکن ہے کہ آپ ِاس رقم ےک 

۔  لیں درخواست دے سکیے ہیں  الئن این ایچ ایس ٹیسٹ اور ٹریس سپورٹ نے منٹ ےک 
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پ برطانیہ میں رہتے ہیں اور 
ٓ

 اگر ا
ی

لیں اہل ہوں ےک پ اس رقم ےک 
ٓ

پ کو  NHSا
ٓ

ٹیسٹ اینڈ ٹریس نے ا
، یا   اختیار کرنے کا کہا ہے

ی
 اختNHS COVID-19علیحدیک

ی
پ کو علیحدیک

ٓ
یار کرنے یک  ایپلیکیشن نے ا

۔   نصیحت یک ہے

پ کو ذیل میں دنے گیی سارے اصولوں پر بیھ پورا اترنا ہوگا: 
ٓ

 ا

 آپ مالزمت کرنے ہیں یا سیلف ایمپالئڈ ہیں  •

•  
ی

 آپ گھر ےس کام نہیں کرس سکیے اور ِاس وجہ ےس آمدنے کھو دیں ےک

•  :  آپ مندجہ ذیل میں ےس کم ےس کم ایک بینیفٹ کلیم کرنے ہیں

 کریڈٹیونیورسل   •

 ورکنگ ٹیکس کریڈٹ  •

 انکم ریلیٹڈ ایمپالئمنٹ اینڈ سپورٹ االؤنس  •

 یک بنیاد پر جاب سیکرز االؤنس -آمدنے  •

 انکم سپورٹ •

 پنشن کریڈٹ یا ہاوسنگ بینفیٹ  •

لیں دستیاب مدد اور معاونت پ ےک 
ٓ

لیں اپئے لوکل اتھارنر یک ویب    ےک حواےل ےس مزید معلومات ےک   ا
 سائٹ وزٹ کریں۔ 

8 .  
ے

ن ےک لیں اضاف
ُ
 گزارنے ہوں ا

ی
جو لوگ خانہ بدوش طرِز زندیک

 سپورٹ 

لیں مختص جگہ، کیس گاڑی یا کیس کشئے   وہ لوگ جو کیس ٹریولر سائٹ یعئے خانہ بدوشوں ےک 
۔  ورت پڑ سکئے ہے نہیں اضافے مدد یک ضے

ُ
 پر رہتے ہوں ا

۔  اگر آپ کو مزید  ورت ہو تو اپتے سائٹ مینجر یا مقایم جپیس اینڈ ٹریولر کو بتائیں سپورٹ یک ضے
س کا  

ُ
اگر آپ کیس دریا یا نہر میں رہتے ہوں تو معلوم کریں کہ جس آنی گزرگاہ میں آپ رہتے ہیں ا

لیں مختلف ہو   ، کیونکہ یہ ہر ایک ےک  انتظام وانرصام کرنے واےل ادارے کیا مشورہ دے رہے ہیں
لیں جس حد تک بیھ ممکن ہو بذریعہ فون  سکتا ہے  ۔ دیگر روابط میں وائرس کا پھیالؤ روکتے ےک 

 رابطہ کرنے یک کوشش کریں۔ 

، صحت وصفانی -اگر سیلف لیں آپ کو بنیادی سہولیات، جیےس پانے آسولیشن میں مدد دیتے ےک 
لیں اپئے لوکل اتھارنر  ےس رابطہ کریں۔ ہو   اور کچرے کو ٹھکانے لگانا، دستیاب نہ ہوں تو مدد ےک 

لیں متبادل جگہیں فراہم کر   سکتا ہے کہ وہ آپ کو اضافے سہولیات فراہم کر سکیں یا ُرکیے ےک 
۔   سکیں

۔  غیں مجاز پڑاؤ
ی

ے نافذالعمل رہیں ےک  یا غیں مجاز ڈیلوپمینٹ ےک سلسےل میں رائج قوانیں

Withdrawn February 2022

https://www.gov.uk/coronavirus-local-help
https://www.gov.uk/government/publications/dealing-with-illegal-and-unauthorised-encampments


۔ گھریلو کوڑا   کچرے کو منظور شدہ اور قانونے طریقوں ےس ٹھکانے لگانے کا عمل جاری رکھنا  چاہتں
کرکٹ اور ری سائیکلنگ ےک مراکز کو دوبارہ کھولتے یا انہیں کھال رکھتے ےک حواےل ےس لوکل اتھارنر 

۔  اگر آپ کو مزید مشورہ درکار ہو تو اپئے لوکل اتھارنر ےس رابطہ   لیں رہنمانی بیھ دستیاب ہے ےک 
 کریں۔ 

یں یا گزریں، تو جب آپ لنگرانداز ہوں یا رکیں  اگر آپ دییہ یا روابط ےس کیر ہونی عالقوں میں ُرک 
، خاص طور پر اگر آپ یک طبعیت خراب ہو تو۔ اگر طئی ایمرجنیس ہو   تو اپنا محل وقوع لکھ لیں

ورت ہو تو آپ  ۔ ایپ بیھ استعمال کر س  what3wordsاور آپ کو خدمات یک ضے  کیے ہیں
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