ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب  :ﮐدوں اﺗﮯ ﮐﯾوﯾں
آﭘﮯ ﺑﻧﺎﺋﮯ ﺳﮑدے ﻧﯾں
اﯾس ﺻﻔﺣﮯ وچ اے دﺳﯾﺎ ﮔﯾﺎ اے ﭘﺋﯽ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب ﮐﯾہ ﮨوﻧدے ﻧﯾں ،اوه ﮐﯾوﯾوں ﮐوروﻧﺎ
واﺋرس ) (COVID-19دے ﭘﮭﯾﻼؤ ﻧوں ڈھﮑدے ﻧﯾں ،ﮐس طراں دے ﻣﺎﺣول ﻟﺋﯽ اوﮨﻧﺎں ﻧوں
ورﺗن دی ﺻﻼح دﺗﯽ ﺟﺎﻧدی اے اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐﯾوﯾں ﺣﻔﺎظت ﻧﺎل ورﺗﯾﺎ اﺗﮯ ﻣﺣﻔوظ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑدا اے۔ اﯾہ ﺟﺎﻧﮑﺎری ﻣوﺟوده ﺳﺎﺋﻧﺳﯽ ﺛﺑوت ﺗﮯ ﻣﺑﻧﯽ اے اﺗﮯ ﺗﺑدﯾل ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎ ﺳﮑدی اے۔
اﯾہ ﺟﺎﻧﮑﺎری ﻋواﻣﯽ ﺗﮭﺎواں وچ ﭼﮩرےدے ﻧﻘﺎﺑﺎں ﻧوں ورﺗن ﺑﺎرے اے ﺟﺗﮭﮯ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ
رﮐﮭﻧﺎ ﮨر وﯾﻠﮯ ﻣﻣﮑن ﻧﮩﯾں ﮨوﻧدا۔ اﯾہ ﺿروری اے ﭘﺋﯽ ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ) (COVID-19ﺑﺎرے
ﺳرﮐﺎر دے ﮨور ﺻﻼح ﻣﺷورے ،ﺳﻧﮯ اﭘﻧﮯ ﮔﮭر ﺗوں ﺑﺎﮨر ﻣﺣﻔوظ رﮨﻧﺎ ﺗﮯ ﻋﻣل ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﮐﯾہ ﮨوﻧدا اے
ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ) (COVID-19دی وﺑﺎ وچ ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب اﯾﺳﯽ ﺷﮯ اے ﺟو ﺣﻔﺎظت ﻧﺎل ﻧﮏ
اﺗﮯ ﻣﻧہ ﻧوں ﮐﺟدی اے۔ ﺗﺳﯾں ﻣڑ ﮐﮯ ورﺗﮯ ﺟﺎ ﺳﮑن آﻟﮯ ﯾﺎ اک وار ورﺗن آﻟﮯ ﭼﮩرے دے
ﻧﻘﺎب ﺧرﯾد ﺳﮑدے او۔ ﺗﺳﯾں اﺳﮑﺎرف ،وڈا روﻣﺎل ،ﻣذﮨﺑﯽ ﻟﺑﺎس ﯾﺎ ﮨﺗﮭ ﻧﺎل ﺗﯾﺎر ﮐﯾﺗﮯ ﮐﭘڑے دے
ﮐور وی ورت ﺳﮑدے او ﭘر اﮨﮩﻧﺎں ﻧوں ﭼﮩرے ﻧوں ﭘﺎﺳﮯ ﺗوں ﭼﻧﮕﯽ طراں ﮐﺟﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔
ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎﺑﺎں ﻧوں ) PPEذاﺗﯽ ﺣﻔﺎظت دا ﺳﺎﻣﺎن( ﻧﺋﯾں ﻗرار دﺗﺎ ﺟﺎﻧدا ﺟﯾﮩڑا ﻣﺣدود ﺣﺎﻟﺗﺎں
وچ ﭘﺎون آﻟﯾﺎں ﻧوں ﺧطرﯾﺎں ﺗوں ﺑﭼﺎن ﻟﺋﯽ ورﺗﯾﺎ ﺟﺎﻧدا اے ﺟﯾوﯾں ﺳرﺟﯾﮑل ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﻧس ﻟﯾن
وچ ﻣدد ﮐرن آﻟﮯ ﻣﺎﺳﮏ ﺟو ﻣﯾڈﯾﮑل اﺗﮯ اﻧڈﺳﮢرﯾل ﺗﮭﺎواں ﺗﮯ ورﺗﮯ ﺟﺎﻧدے ﻧﯾں۔
اﯾﮩدے ﺑﺟﺎﺋﮯ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎﺑﺎں دا ﺑﻧﯾﺎدی ﻣﻘﺻد ﭘﺎون آﻟﮯ دی ﺑﺟﺎﺋﮯ دوﺟﮯ ﻟوﮐﺎں ﻧوں اﻧﻔﯾﮑﺷن
دے ﭘﮭﯾﻼؤ ﺗوں ﺑﭼﺎﻧﺎ ﮨوﻧدا اے ﮐﯾوں ﺟﮯ اﯾہ ﻣﻧہ اﺗﮯ ﻧﮏ ﻧوں ﮐﺟدے ﻧﯾں ﺟو ﮐوروﻧﺎ واﺋرس
) (COVID-19اﻧﻔﯾﮑﺷن ﻧوں ﭘﮭﯾﻼن دے ﺗﺻدﯾﻖ ﺷده ﺑﻧﯾﺎدی وﺳﯾﻠﮯ ﻧﯾں۔
ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﭼﮩرے دے ﺳرﺟﯾﮑل ﻣﺎﺳﮑﺎں PPE ،ﭼﮩرےدے ﻣﺎﺳﮑﺎں اﺗﮯ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب وچ
ﻓرق ﺑﺎرے ﮨور ﺟﺎﻧﮑﺎری ﭼﺎﮨﻧدے او ﺗﮯ ) MHRAﻣﯾڈﯾﺳﻧز اﯾﻧڈ ﮨﯾﻠﺗﮭ ﮐﯾﺋر ﭘراڈﮐﮢس رﯾﮕوﻟﯾﮢری
اﯾﺟﻧﺳﯽ( دا ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ) (COVID-19ﺗوں ﺑﭼن ﻟﺋﯽ ورﺗﮯ ﺟﺎن آﻟﮯ ﺳﺎﻣﺎن دی ﺣﯾﺛﯾت
وﯾﮑﮭو۔
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ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﮐدوں ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے
ﺑﻌﺿﮯ ﺗﮭﺎواں اﯾﺳﯾﺎں ﻧﯾں ﺟﺗﮭﮯ ﺗﮩﺎڈے ﻟﺋﯽ ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ طور ﺗﮯ ﻻزﻣﯽ اے۔
ﯾوﮐﮯ دے وﮐﮭرے وﮐﮭرے ﻋﻼﻗﯾﺎں وچ وﮐﮭرے وﮐﮭرے اﺻول ﻣوﺟود ﻧﯾں ﺟﻧﮩﺎں ﺑﺎرے ﺗﺳﯾں
ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﻣﻘﺎﻣﯽ وﯾب ﺳﺎﺋﮢﺎں ﺗﮯ ﮨور ﺟﺎﻧﮑﺎری ﻟﮯ ﺳﮑدے او:
•
•
•

ﺷﻣﺎﻟﯽ آﺋرﻟﯾﻧڈ
اﺳﮑﺎٹ ﻟﯾﻧڈ
وﯾﻠز

ﺑرطﺎﻧﯾہ وچ ﺗﮩﺎڈے ﻟﺋﯽ ﭼﺎردﯾواری دے اﻧدر ﺗﮭﺎواں ﺗﮯﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎﻧﺎ ﺿروری اے )ﮨر اک
دی ﻣﺛﺎﻻں دی ﻓﮩرﺳت ﺑرﯾﮑﮢﺎں وچ دﺗﯽ ﮔﺋﯽ اے(:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
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ﻋواﻣﯽ ﮢراﻧﺳﭘورٹ )ﮨواﺋﯽ ﺟﮩﺎز ،ﮢرﯾﻧﺎں ،ﮢراﻣﺎں اﺗﮯ ﺑﺳﺎں(
ﮢﯾﮑﺳﯾﺎں اﺗﮯ ﻧﺟﯽ ﮐراﺋﮯ دﯾﺎں ﮔڈﯾﺎں
ﮢراﻧﺳﭘورٹ دے ﻣرﮐز )ﮨواﺋﯽ اڈے ،رﯾل اﺗﮯ ﮢرام اﺳﮢﯾﺷن اﺗﮯ ﮢرﻣﯾﻧل ،ﻣﯾرﯾﮢﺎﺋم ﭘورﮢﺎں اﺗﮯ
ﮢرﻣﯾﻧل ،ﺑس اﺗﮯ ﮐوچ اﺳﮢﯾﺷن اﺗﮯ ﮢرﻣﯾﻧل(
دﮐﺎﻧﺎں اﺗﮯ ﺳﭘر ﻣﺎرﮐﯾﮢﺎں )اوه ﺗﮭﺎواں ﺟو ﭘرﭼون وچ وﯾﭼن ﻟﺋﯽ ﯾﺎ ﮐراﺋﮯ ﺗﮯ دﯾن ﻟﺋﯽ ﺳﺎﻣﺎن
ﯾﺎ ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐردﯾﺎں ﻧﯾں(
ﺧرﯾداری دے ﻣرﮐز )ﻣﺎل اﺗﮯ ﻋﻣﺎرت دے اﻧدر ﻣﺎرﮐﯾﮢﺎں(
ﻧﯾﻼم ﮔﮭر
ﮐﮭﺎن ﭘﯾن ﻓراﮨم ﮐرن آﻟﯾﺎں ﺗﮭﺎواں )دارو دے ﻣرﮐز ،ﺷراب ﺧﺎﻧﮯ ،رﯾﺳﺗوران اﺗﮯ ﮐﯾﻔﮯ( ،ﺳوا
اوس ﺣﺎﻟت وچ ﺟدوں ﺗﺳﯾں ﻣﯾز ﮐرﺳﯽ ﺗﮯ ﺑﯾﮩہ ﮐﮯ ﺷراب ﭘﯾوو )اﺳﺗﺛﻧﺎت وﯾﮑﮭو(
ڈاک ﺧﺎﻧﮯ ،ﺑﯾﻧﮏ ،ﺑﻠڈﻧﮓ ﺳوﺳﺎﺋﯾﮢﯾﺎں ،ﻣﮩﻧﮕﮯ وﮐﯾل اﺗﮯ اﮐﺎؤﻧﮢﻧٹ ،ﮐرﯾڈٹ ﯾوﻧﯾﻧﺎں ،ﺗﮭوڑے
ﻋرﺻﮯ ﻟﺋﯽ ﻗرﺿہ دﯾن آﻟﮯ ﮐﺎروﺑﺎر ،ﺑﭼﺗﺎں دے ﮐﻠب اﺗﮯ رﻗم دﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐرن آﻟﮯ
ﮐﺎروﺑﺎر
اﺳﮢﯾٹ اﺗﮯ ﮐراﯾہ اﯾﺟﻧٹ
ﺗﮭﯾﺋﮢر
ذاﺗﯽ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل اﺗﮯ ﺧوﺑﺻورﺗﯽ دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﻣرﮐز )واﻻں دے ﺳﯾﻠون ،ﻧﺎﺋﯾﺎں دﯾﺎں
دﮐﺎﻧﺎں ،ﻧﮩواں دے ﺳﯾﻠون ،ﻣﺳﺎج دے ﻣرﮐز ،ﮢﯾﮢو اﺗﮯ ﭘﻧڈے وچ ﭼﮭﯾد ﭘﺎن دے ﭘﺎرﻟر(
ڈﻧﮕراں دے ﻋﻼج دﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐرن آﻟﮯ ﻣرﮐز
ﺳﯾﺎﺣﯽ اﺗﮯ ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺗﮭﺎواں )ﻋﺟﺎﺋب ﮔﮭر ،ﮔﯾﻠرﯾﺎں ،ﺳﯾﻧﻣﮯ ،ﺗﮭﯾﺋﮢر ،ﻧﺎچ ﮔﺎﻧﮯ دے ﮨﺎل ،ﺛﻘﺎﻓﺗﯽ
اﺗﮯ وراﺛﺗﯽ ﻣرﮐز ،ﻣﭼﮭﯽ ﮔﮭر ،ﭼﺎردﯾواری وچ ﭼڑﯾﺎ ﮔﮭر اﺗﮯ ﺳﯾﺎﺣﺗﯽ ﻓﺎرم ،ﺑﻧﮕو ﮨﺎل،
ﺗﻔرﯾﺣﯽ آرﮐﯾڈ ،اﯾڈوﻧﭼر ﺗﮯ ﻣﺑﻧﯽ ﺳرﮔرﻣﯾﺎں دے ﻣرﮐز ،ﭼﺎردﯾواری وچ ﮐﮭﯾڈاں دے اﺳﮢﯾڈﯾم،
ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﻣﯾﻠﮯ ،ﺗﮭﯾم ﭘﺎرﮐﺎں ،ﺟوا ﺧﺎﻧﮯ ،اﺳﮑﯾﮢﻧﮓ ِرﻧﮏ ،ﺑﺎؤﻟﻧﮓ اﯾﻠﯾﺎں ،ﭼﺎردﯾواری وچ ﮐﮭﯾڈ
دﯾﺎں ﺗﮭﺎواں ﺳﻧﮯ ﺳﺎﻓٹ ﭘﻠﮯ دﯾﺎں ﺗﮭﺎواں(
ﻻﺋﺑرﯾرﯾﺎں اﺗﮯ ﻋوام دے ﻣطﺎﻟﻌﮯ دے ﮐﻣرے
ﻋﺑﺎدت ﮔﺎﮨﺎں

•
•
•
•
•

ﺟﻧﺎزے دی ﺧدﻣت ﻓراﮨم ﮐرن آﻟﯾﺎں ﺗﮭﺎواں )ﺟﻧﺎزه ﮔﮭر ،ﻣﯾت ﻧوں ﺟﻼن دے ﻣرﮐز اﺗﮯ
ﻗﺑرﺳﺗﺎن دے ﭼﯾﭘل(
ﮐﻣﯾوﻧﮢﯽ دے ﻣرﮐز ،ﻧوﺟواﻧوں دے ﻣرﮐز اﺗﮯ ﺳوﺷل ﮐﻠب
ﻧﻣﺎﺋﺷﯽ ﮨﺎل اﺗﮯ ﮐﺎﻧﻔرﻧس دے ﻣرﮐز
ﮨوﮢﻼں اﺗﮯ ﮨوﺳﮢﻼں وچ ﻋواﻣﯽ ﺗﮭﺎواں
اﺳﮢور ﮐرن اﺗﮯ وﻧڈن دﯾﺎں ﺗﮭﺎواں

ﺗوﻗﻊ ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎﻧدی اے ﭘﺋﯽ ﺗﺳﯾں اﯾﮩﻧﺎں ﺗﮭﺎواں وچ وڑن ﺗوں ﭘﮩﻼں ﭼﮩرے ﻧوں ﮐﺟو ﮔﮯ اﺗﮯ
ﺟدوں ﺗﯾﮑر ﺗﺳﯾں اوﺗﮭوں ﺑﺎﮨر ﻧﺋﯾں ﻧﮑﻠدے اﯾﮩﻧوں ﭘﺎﺋﮯ رﮐﮭو ﮔﮯ ﺳوا ﺟدوں اﯾﮩﻧوں ﻻون دی
ﮐوﺋﯽ ﻣﻌﻘول وﺟہ ﮨوﺋﮯ۔
ﺗواﻧوں ﭼﺎردﯾواری وچ اوﮨﻧﺎں ﺗﮭﺎواں ﺗﮯ وی ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے ﺟو اﯾس ﻓﮩرﺳت وچ
ﺷﺎﻣل ﻧﺋﯾں ﭘر ﺟﺗﮭﮯ ﮨو ﺳﮑدا اے ﭘﺋﯽ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ رﮐﮭﻧﺎ اوﮐﮭﺎ ﮨوﺋﮯ اﺗﮯ ﺟﺗﮭﮯ ﺗﮩﺎڈا ﺳﺎﻣﻧﺎ
اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل ﮨوﺋﮯ ﺟﻧﮩﺎں ﻧوں ﺗﺳﯾں ﻋﺎم طور ﺗﮯ ﻧﺋﯾں ﻣﻠدے۔
 NHSدﯾﺎں ﺗﮭﺎواں ،ﺟﮩدے وچ اﺳﭘﺗﺎﻻں اﺗﮯ ﭘراﺋﻣری ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﮢﯽ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دﯾﺎں ﺗﮭﺎواں ،ﺟﯾوﯾں
 GPﺳرﺟرﯾﺎں ،وچ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب ﭘﺎﻧﺎ ﺿروری اے۔ دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل دے ﻣرﮐزاں وچ وی اﯾﮩﻧﺎں
ﻧوں ﭘﺎون دی ﺻﻼح دﺗﯽ ﺟﺎﻧدی اے۔
ﻣﺣﮑﻣہ ﺗﻌﻠﯾم ) (DfEﻧﮯ ﺑرطﺎﻧﯾہ دے ﺳﺗوﯾں ﺟﻣﺎﻋت اﺗﮯ اوس ﺗوں وڈﯾﺎں ﺟﻣﺎﻋﺗﺎں دے طﺎﻟب
ﻋﻠﻣﺎں ﻧوں ﭘڑھﺎن آﻟﮯ اﺳﮑوﻻں اﺗﮯ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ادارﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎﺑﺎں ﻧوں ورﺗن ﺑﺎرے

ﮨداﯾﺗﺎں دی ﺗﺎزه ﮐﺎری ﮐﯾﺗﯽ اے۔

اﯾس ﻗﺎﻧون ﻧوں ﺗروڑن ﺗﮯ ﻧﻔﺎذ دﯾﺎں ﺗدﺑﯾراں
ﺟﻧﮩﺎں ﺗﮭﺎواں وچ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب ورﺗﻧﺎ ﺿروری اے اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭼﺎﮨﯾدا اے ﭘﺋﯽ اوه ﻗﺎﻧون دی
ﭘﺎﺑﻧدی ﻧوں ﻓروغ دﯾن ﻟﺋﯽ ﻣﻌﻘول ﺗدﺑﯾراں ﮐرن۔
ﺟﮯ ﻟوک ﮐﺳﮯ ﺟﺎﺋز اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑﻧﺎ اﯾس ﻗﺎﻧون دی ﭘﺎﺑﻧدی ﻧﺋﯾں ﮐردے ﺗﮯ ﭘوﻟﯾس ﮐﺎرواﺋﯽ ﮐر ﺳﮑدی
اے اﺗﮯ ﺟﮯ ﮐﺳﮯ ﻣﺳﺎﻓر ﻧﮯ ﭼﮩرے ﺗﮯ ﻧﻘﺎب ﻧﺋﯾں ﭘﺎﯾﺎ ﮨوﯾﺎ ﺗﮯ ﮢراﻧﺳﭘورٹ آﭘرﯾﮢر اﭘﻧﯽ ﭘﺑﻠﮏ
ﮢراﻧﺳﭘورٹ ﺧدﻣت ﻧوں ورﺗن ﺗوں اﯾﮩﻧوں اﻧﮑﺎر ﮐر ﺳﮑدے ﻧﯾں ﯾﺎ اوﮨﻧوں ﮢﮭﺎک ﺳﮑدے ﻧﯾں ﭘﺋﯽ ﯾﺎ
ﺗﮯ ﭼﮩرے ﺗﮯ ﻧﻘﺎب ﭘﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﺧدﻣت ﭼﮭڈ دﺋﮯ۔
ﺿرورت ﭘﯾن ﺗﮯ ﭘوﻟﯾس اﺗﮯ ﻟﻧدن ﮢراﻧﺳﭘورٹ ) (TfLدے اﻓﺳراں ﮐول ﻗﺎﻧون دے ﻧﻔﺎذ دا اﺧﺗﯾﺎر
اے ﺳﻧﮯ ﻣڈھﻠﮯ ﺟرم ﺗﮯ 14) 200£دﯾﮩﺎڑﯾﺎں وچ ﺟرﻣﺎﻧہ ادا ﮐرن ﺗﮯ اﯾﮩﻧوں ادھﺎ ﮐر ﮐﮯ
 £100ﮐر دﺗﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﺟرﻣﺎﻧہ ﻋﺎﺋد ﮐرﻧﺎ۔
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ﻋواﻣﯽ ﮢراﻧﺳﭘورٹ ﯾﺎ ﭼﺎردﯾواری وچ ﺟﻧﮩﺎں ﺑﻧدﯾﺎں ﺗﮯ ﺟرﻣﺎﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﻧﯾں اوﮨﻧﺎں دے ﺟرﻣﺎﻧﮯ
ﮨر ﺟرم ﺗﮯ دﮔﻧﮯ ﮨوﻧدے ﺟﺎن ﮔﮯ۔
ﭘﮩﻠﯽ واری ﻗﺎﻧون ﺗوڑن دے ﺑﻌد ﮐوﺋﯽ رﻋﺎﯾت ﻧﺋﯾں دﺗﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﻣﺛﺎل دے طور ﺗﮯ دوﺟﺎ
ﺟرﻣﺎﻧہ  400£ﮨوﺋﮯ ﮔﺎ اﺗﮯ ﺗﯾﺟﺎ  800£ﮨوﺋﮯ ﮔﺎ ،ﭘر ﺑوﮨﺗﮯ ﺗوں ﺑوﮨﺗﺎ ﺟرﻣﺎﻧہ  6400£ﮨوﺋﮯ
ﮔﺎ۔

ﺗواﻧوں ﮐدوں ﭼﮩرے ﺗﮯ ﻧﻘﺎب ﭘﺎون دی ﻟوڑ ﻧﺋﯾں
ﮨوﻧدی
ﺑرطﺎﻧﯾہ وچ اوﮨﻧﺎں ﺣﺎﻟﺗﺎں وچ ﺟﺗﮭﮯ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب ﺿروری ﻧﯾں ﮐﺟﮭ اﯾﮩو ﺟﺋﮯ ﺣﺎﻻت
ﮨوﻧدے ﻧﯾں ﺟﺗﮭﮯ ﮨو ﺳﮑدا اے ﻟوﮐوں ﻟﺋﯽ ﭼﮩرے ﺗﮯ ﻧﻘﺎب ﭘﺎﻧﺎ ﻣﻣﮑن ﻧہ ﮨوﺋﮯ۔ ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ﮐر ﮐﮯ
اﯾﮩو ﺟﺋﮯ ﺣﺎﻻت دا دھﯾﺎن رﮐﮭو اﺗﮯ اﺣﺗرام ﮐرو ،اﯾہ ذﮨن وچ رﮐﮭدﯾﺎں ﮨوﯾﺎں ﭘﺋﯽ ﮐﺟﮭ ﻟوﮐﺎں ﻟﺋﯽ
ﭼﮩرے ﺗﮯ ﻧﻘﺎب ﭘﺎﻧﺎ ﮔﮭٹ ﻣﻣﮑن ﮨوﻧدا اے اﺗﮯ اﯾﮩدے ﺳﺑب ﮨو ﺳﮑدا اے دوﺟﯾﺎں ﻧوں ﻧظر ﻧہ آن۔
اﯾﮩدے وچ ﺷﺎﻣل اے )ﭘر اﯾﮩﻧﺎں ﺗﯾﮑر ﻣﺣدود ﻧﺋﯾں(:
•
•
•
•

•

•

 11ﺳﺎل ﺗوں ﮔﮭٹ ﻋﻣر آﻟﮯ ﺑﺎل )ﭘﺑﻠﮏ ﮨﯾﻠﺗﮭ اﻧﮕﻠﯾﻧڈ ﺻﺣت اﺗﮯ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻟﺋﯽ  3ﺳﺎل ﺗوں ﮔﮭٹ
ﻋﻣر دے ﺑﺎﻻں ﻟﺋﯽ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎﺑﺎں دی ﺻﻼح ﻧﺋﯾں دﯾﻧدا(
اوه ﻟوک ﺟو ﮐﺳﮯ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ دﻣﺎﻏﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﻣﻌذوری دی وﺟہ ﺗوں ﭼﮩرے ﺗﮯ ﻧﻘﺎب ﭘﺎ ﯾﺎ
ﻻ ﻧﺋﯾں ﺳﮑدے
ﺟدوں ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎن ﯾﺎ ﻻن ﮐﺎرن ﺗواﻧوں ڈاڈی ﺗﮑﻠﯾف ﮨوﺋﮯ
ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﮐﺳﯽ اﯾﮩو ﺟﺋﮯ ﺑﻧدے ﻧﺎل ﮔل ﮐر رﺋﮯ ﮨوو ﯾﺎ ﻣدد ﻓراﮨم ﮐر رﺋﮯ ﮨوو ﺟﮩدا ﮔل ﺑﺎت
ﻟﺋﯽ اﻧﺣﺻﺎر ﺑُﻼں دی ﺣرﮐت ﻧوں ﭘڑھن ،واﺿﺢ آواز ﺳﻧن ﯾﺎ ﭼﮩرے دے زاوﯾﺎں ﻧوں وﯾﮑﮭن
ﺗﮯ ﮨوﺋﮯ
ﻧﻘﺻﺎن ﯾﺎ ﺳٹ ،ﯾﺎ ﻧﻘﺻﺎن ﯾﺎ ﺳٹ دے ﺧطرے ،ﺗوں آﭘﮯ ﺑﭼن ﻟﺋﯽ اﺗﮯ دوﺟﯾﺎں ﻧوں ﺑﭼﺎن ﻟﺋﯽ،
ﺳﻧﮯ ﺟﮯ اﯾﮩدے ﮐﺎرن ورزش ﮐرن ﯾﺎ ﮐﺳﮯ ڈاڈی ﺳرﮔرﻣﯽ وچ ﺣﺻہ ﻟﯾن ﺗﮯ ﻣﻧﻔﯽ اﺛر ﭘﺋﮯ
ﮔﺎ
ﭘوﻟﯾس اﻓﺳر اﺗﮯ ﮨور ﮨﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐن ،ﭘر ﺷرط اﯾہ اے ﭘﺋﯽ اﯾس ﮐﺎرن ﻋوام دی ﺧدﻣت ﮐرن
وچ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﻣﺷﮑل ﭘﮯ ﺳﮑدی ﮨوﺋﮯ

اﯾﮩو ﺟﺋﮯ ﮨور ﺣﺎﻻت وی ﻧﯾں ﺟدوں ﺗواﻧوں ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﻻن دی اﺟﺎزت اے:
•
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ﺟدوں ﺑﯾﻧﮏ ،ﺑﻠڈﻧﮓ ﺳوﺳﺎﺋﮢﯽ ﯾﺎ ڈاک ﺧﺎﻧﮯ وچ ﺷﻧﺎﺧت ﻟﺋﯽ اﻧﺞ ﮐرن دا آﮐﮭﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ

• ﺟدوں ﺷﻧﺎﺧت ،ﺻﺣت دے ﻣﺷورﯾﺎں دا ﺟﺎﺋزه ﻟﯾن )ﺟﯾوﯾں ﻓﺎرﻣﺎﺳﺳٹ وﻟوں( ﯾﺎ ﻋﻣر دی
ﺷﻧﺎﺧت ،ﺳﻧﮯ ﺟدوں ﻋﻣر ﺗﮯ ﭘﺎﺑﻧدی آﻟﯽ ﻣﺻﻧوﻋﺎں ﺟﯾوﯾں اﻟﮑوﺣل ﺧرﯾدی ﺟﺎﺋﮯ ،ﻟﺋﯽ دﮐﺎن
دا ﻋﻣﻠہ ﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﻣﻼزم اﻧﺞ ﮐرن دا آﮐﮭﮯ
• ﺟدوں ﻋﻼج ﯾﺎ ﺧدﻣﺗﺎں ﻟﺋﯽ اﯾﮩدی ﻟوڑ ﮨوﺋﮯ ،ﺟﯾوﯾں ﻓﯾﺷﻧل ﮐراﻧدﯾﺎں ﮨوﯾﺎں
• دوا ﻟﯾن ﻟﺋﯽ
• ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﮐﺳﯽ ﻋﺑﺎدت ﮔﺎه وچ ﺧطﺑہ دے رﺋﮯ او ﯾﺎ ﻋﺑﺎدت ﮐر رﺋﮯ او
• ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﮐﺳﯽ ﻣﺗﻌﻠﻘہ ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ﺷﺎدی ﮐر رﺋﮯ او
• ﺟﮯ ﺗﺳﯾں  11ﺗوں  18ﺳﺎل دے او اﺗﮯ ﮐﺳﯽ ﻣدرﺳﮯ وچ ﭘڑھ رﺋﮯ او ﯾﺎ اﭘﻧﮯ ﻣرﮐزی
ﺗدرﯾﺳﯽ ﻧﺻﺎب دا ﮐﺳﯽ ﻋﺑﺎدت ﮔﺎه وچ ﺳﺑﻖ ﻟﮯ رﺋﮯ او
• ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ورزش ﯾﺎ ﮐوﺋﯽ ﺳرﮔرﻣﯽ ﮐر رﺋﮯ او اﺗﮯ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب ﺗوں ﺗواﻧوں اﻧﺞ ﮐرن
وچ ﻣﺷﮑل ﮨوﺋﮯ ﮔﯽ
• ﺟﮯ ﺗﺳﯾں وڈے ﻣﻘﺎﺑﻠﯾﺎں وچ ﺣﺻہ ﻟﯾن آﻟﮯ ﮐﮭﻼڑی ،ﭘﯾﺷہ ور ڈاﻧﺳر ﯾﺎ رﯾﻔری او ﺟﻧﮩوں اﭘﻧﯽ
ﻣﻼزﻣت ﻟﺋﯽ ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﻻن دی ﻟوڑ ﮨوﺋﮯ
• ﺟدوں ﺗﺳﯾں ﮐﮭﺎن ﭘﯾن دی ﮐﺳﯽ ﺗﮭﺎں ﺟﯾوﯾں دارو دے ﻣرﮐز ،رﯾﺳﺗوران ﯾﺎ ﮐﯾﻔﮯ وچ ﺑﯾﮩہ ﮐﮯ
ﮐﮭﺎ ﭘﯽ رﺋﮯ ﮨوو ﮐﮭﺎن ﭘﯾن ﺗوں ﻓﺎرغ ﮨو ﮐﮯ ﺿروری اے ﭘﺋﯽ ﺗﺳﯾں ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﻓﯾر ﭘﺎ
ﻟوو
ﺳرﮐﺎر وﻟوں ﺟﺎری ﮐﯾﺗﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں  COVID-19وچ رﯾﺳﺗوران ،دارو دے ﻣرﮐزاں اﺗﮯ ﮢﯾﮏ اوے
ﺧدﻣﺗﺎں وچ ﻣﻼزﻣﺎں اﺗﮯ ﮔﺎﮨﮑﺎں ﻧوں ﻣﺣﻔوظ رﮐﮭن ﺑﺎرے ﮨداﯾﺗﺎں وچ واﺿﺢ طور ﺗﮯ ﺻﻼح
دﺗﯽ ﮔﺋﯽ اے ﭘﺋﯽ ﮔﺎﮨﮑﺎں ﻟﺋﯽ ﭼﺎردﯾواری وچ ﮐﮭﺎن ﭘﯾن دﯾﺎں ﻣﻘرره ﺗﮭﺎواں اﯾس وﯾﻠﮯ ﺻرف ﮢﯾﺑل
ﺧدﻣت ﻟﺋﯽ ﮐﮭوﻟﯽ ﺟﺎﻧﯾﺎں ﭼﺎﮨﯾدﯾﺎں ﻧﯾں اﺗﮯ اﻧﻔﯾﮑﺷن ﺗﮯ ﻗﺎﺑو ﭘﺎن ﻟﺋﯽ ﭼوﮐﮭﯾﺎں ﺗدﺑﯾراں ﮐرﻧﯾﺎں
ﭼﺎﮨﯾدﯾﺎں ﻧﯾں۔

اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎرڈ
ﺟو ﺑﻧدے ﻋﻣر ،ﺻﺣت ﯾﺎ ﻣﻌذوری ﮐﺎرن ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﻧﺋﯾں ﭘﺎ ﺳﮑدے اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﻋﺎم ﺣﺎﻻت
وچ اﯾﮩدا ﺗﺣرﯾری ﺛﺑوت ،ﺟﮩدے وچ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎرڈ وی ﺷﺎﻣل ﻧﯾں ،ﻓراﮨم ﮐرن دا ﻧﺋﯾں آﮐﮭﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا۔
ﮐﺳﯽ  jﻟﺋﯽ اﯾہ ﺿروری ﻧﺋﯾں ﭘﺋﯽ اوه ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﻧﺎ ﭘﺎن دے ﺳﺑب ﻟﺋﯽ ﮐﺳﯽ طﺑﯽ ﭘﯾﺷہ ور ﺗوں
ﻣﺷوره ﯾﺎ ﺧط ﻟﺋﮯ۔
ﮨو ﺳﮑدا اے ﭘﺋﯽ ﺑﻌﺿﮯ ﺑﻧدﯾﺎں ﻧوں اﯾﮩو ﺟﯾﮩﺎ ﮐﺟﮭ وﮐﮭﺎ ﮐﮯ ﺑوﮨﺗﯽ ﺗﺳﻠﯽ ﮨوﺋﮯ ﺟﮩدے وچ دﺳﯾﺎ
ﮔﯾﺎ ﮨوﺋﮯ ﭘﺋﯽ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎن دی ﻟوڑ ﻧﺋﯾں۔ اﯾہ ﺷﮯ ﮐوﺋﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎرڈ ،ﺑﯾﺞ ﯾﺎ
ﮔﮭر وچ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮨوﯾﺎ ﮐوﺋﯽ ﻧﺷﺎن وی ﮨو ﺳﮑدی اے۔
اﯾہ اوﮨﻧﺎں دی اﭘﻧﯽ ﻣرﺿﯽ اے اﺗﮯ ﻗﺎﻧوﻧﯽ طور ﺗﮯ ﺿروری ﻧﺋﯾں۔
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎرڈ دے ﻧﻣوﻧﯾﺎں ﺗﮯ رﺳﺎﺋﯽ ﮐرو
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ﯾوﮐﮯ دے وﮐﮭرے وﮐﮭرے ﻋﻼﻗﯾﺎں وچ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺻورﺗﺎں ﺑﺎرے ﺟﺎﻧﮑﺎری ﻟﺋﯽ ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ﮐر
ﮐﮯ ﺷﻣﺎﻟﯽ آﺋرﻟﯾﻧڈ ،اﺳﮑﺎٹ ﻟﯾﻧڈ اﺗﮯ وﯾﻠز ﻟﺋﯽ ﻣﺧﺻوص ﮨداﯾﺗﺎں وﯾﮑﮭو۔

ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب ورﺗن دا ﺳﺑب
ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ) (COVID-19ﻋﺎم طور ﺗﮯ ﮐﮭﻧﮕدﯾﺎں ،ﻧﭼﮭﺎں ﻣﺎردﯾﺎں اﺗﮯ ﮔل ﮐردﯾﺎں ﮨوﯾﺎں
ﻧﮑﻠن آﻟﮯ ﻧﮑﮯ ﻗطرﯾﺎں ﺗوں ﭘﮭﯾﻠدا اے۔ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﮐﺳﯽ ﺗﮭﺎں ﻧوں ﮨﺗﮭ ﻻﻧدے او اﺗﮯ ﻓﯾر اﯾﮩﻧﺎں
ﻧوں دھوﺋﮯ ﺑﻧﺎ ﭼﮩرے ﺗﮯ ﻻﻧدے او ﺗﮯ اﯾس طراں وی اﯾہ ﻧﮑﮯ ﻗطرے ﺗواﻧوں ﻟﮓ ﺳﮑدے ﻧﯾں۔
اﯾﺳﮯ ﻟﺋﯽ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ،ﮨﺗﮭﺎں دی ﺑﺎﻗﺎﻋدﮔﯽ ﻧﺎل ﺻﻔﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﮐﮭﻧﮓ اﺗﮯ ﻧﭼﮭ ﻧوں ﮐﺟﻧﺎ واﺋرس
دے ﭘﮭﯾﻼؤ ﻧوں روﮐن ﻟﺋﯽ ﺑوﮨت ﺿروری اے۔
اس ﺣواﻟﮯ ﻧﺎل دﺳﺗﯾﺎب ﺳﺑﮭ ﺗوں ودھﯾﺎ ﺳﺎﺋﻧﺳﯽ ﺛﺑوت اﯾہ وے ﭘﺋﯽ ﺟﮯ درﺳت طرﯾﻘﮯ ﻧﺎل ورﺗﯾﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﺗﮯ ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﻣﺧﺻوص ﺣﺎﻻت وچ ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ﻧوں ﮐﮭﻠرن ﺗوں روک ﮐﮯ
دوﺟﯾﺎں ﻧوں ﻣﺣﻔوظ رﮐﮭ ﺳﮑدا اے۔
ﮐﯾوں ﺟﮯ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎﺑﺎں دا ﺑﻧﯾﺎدی ﻣﻘﺻد دوﺟﯾﺎں ﻧوں ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ) (COVID-19ﺗوں
ﻣﺣﻔوظ رﮐﮭﻧﺎ اے ،ﭼﮩرے ﺗﮯ ﻧﻘﺎب ﭘﺎن آﻟﮯ ﻧوں ﻧﺋﯾں ،اﯾس ﮐر ﮐﮯ اﯾہ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠﮯ اﺗﮯ
ﺑﺎﻗﺎﻋدﮔﯽ ﻧﺎل ﮨﺗﮭ دھون دی ﺗﮭﺎں ﻧﺋﯾں ﻟﮯ ﺳﮑدے۔ اﯾہ ﺿروری اے ﭘﺋﯽ ﮐوروﻧﺎ واﺋرس
) (COVID-19ﺑﺎرے ﺳرﮐﺎر دے ﮨور ﺻﻼح ﻣﺷورے ،ﺳﻧﮯ اﭘﻧﮯ ﮔﮭر ﺗوں ﺑﺎﮨر ﻣﺣﻔوظ رﮨﻧﺎ
ﺗﮯ ﻋﻣل ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ اﮔر ﺗﮩﺎﻧوں ) (COVID-19دی ﮐوﺋﯽ وی ﺑﮩﺗﯽ ﺧﺎص ﻋﻼﻣﺗﺎن وﭼوں ﮐوﺋﯽ
ﻧوی ﻧوی ﮨوﺋﯽ ﮨوﺋﮯ ﺗﮯ:
• ﻧوﯾں ﻣﺳﻠﺳل ﮐﮭﻧﮓ
• ڈاڈی ﺗپ
• ﺗﮩﺎڈی ﺳوﻧﮕﮭﻧﮯ ﯾﺎ ﭼﮑﮭﻧﮯ دی ﺣس ﻣﮏ ﺟﺎﻧﺎ ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﮨو ﺟﺎﻧﺎ )اﯾﻧوﺳﻣﯾﺎ(
ﺗﮩﺎڈے اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے ﮔﮭر آﻟﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﮔﮭر وچ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں وﮐﮭ ﮐر ﻟﯾﻧﺎ ﺿروری اے :ﭼﮩرے دا
ﻧﻘﺎب ﭘﺎون ﻧﺎل اﯾہ ﺷرط ﺗﺑدﯾل ﻧﺋﯾں ﮨوﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺗواﻧوں ﭼﺎﮨﯾدا اے ﭘﺋﯽ اﭘﻧﺎ ﮢﯾﺳٹ ﮐرا ﮐﮯ ﻣﻌﻠوم ﮐرو
ﭘﺋﯽ ﺗواﻧوں  COVID-19ﺗﮯ ﻧﺋﯾں۔

ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﮐﯾوﯾں ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب اﯾﺳﺎ ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے ﭘﺋﯽ اﯾہ:
•
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ﺗﮩﺎڈے ﻧﮏ اﺗﮯ ﻣﻧہ ﻧوں اﻧﺞ ﮐﺞ ﮐﮯ رﮐﮭﮯ ﭘﺋﯽ ﺗﮩﺎڈے ﻟﺋﯽ ﺳﺎه ﻟﯾﻧﺎ اوﮐﮭﺎ ﻧہ ﮨوﺋﮯ

•
•
•
•
•

ﺗﮩﺎڈے ﭼﮩرے دے دووے ﭘﺎﺳﯾﺎں ﺗﮯ آرام ﻧﺎل اﺗﮯ ﺣﻔﺎظت ﻧﺎل ﭘورا آ ﺟﺎﺋﮯ
ﮔﮭﻧڈاں ﻧﺎل ﯾﺎ ﮐﻧﺎں دی ڈورﯾﺎں راﮨﯾں ﺳر ﺗﯾﮑر ﺣﻔﺎظت ﻧﺎل ﻟﮕﯾﺎ رﺋﮯ
آرام ده ﻣواد ،ﺟﯾوﯾں ﮐﺎﮢن ،ﻧﺎل ﺗﯾﺎر ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨوﺋﮯ ﺟﮩدے وچ ﺗﺳﯾں ﺳوﮐﮭﺎ ﺳﺎه ﻟﮯ ﺳﮑو
ﺳﺑﮭ ﺗوں ودھﯾﺎ اﯾہ اے ﭘﺋﯽ اﯾﮩدے وچ ﮐﭘڑے دﯾﺎں ﮔﮭٹ ﺗوں ﮔﮭٹ دو ﺗﮩﺎں ﮨون )ﻋﺎﻟﻣﯽ اداره
ﺻﺣت ﺟﯾﮩڑا ﮐﭘڑا ورﺗﯾﺎ ﮔﯾﺎ اے اوﮨدے ﻟﺣﺎظ ﻧﺎل ﺗن ﺗﮩﺎں دی ﺻﻼح دﯾﻧدا اے(
ﺟﮯ ﮐور ڈﺳﭘوزﯾﺑل ﻧﺋﯾں اے ﺗﮯ اﯾﮩﻧوں اﯾﮩو ﺟﯾﮩﺎ ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے ﭘﺋﯽ اﯾہ دوﺟﮯ ﮐﭘڑﯾﺎں ﻧﺎل
ﮐﭘڑے دھون دﯾﺎں ﮨداﯾﺗﺎں دے ﻣطﺎﺑﻖ دُھﭘﮯ اﺗﮯﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب ﻧوں ﻧﻘﺻﺎن دﺗﮯ ﺑﻧﺎ ﺧﺷﮏ
ﮨوﺋﮯ

ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎﯾﺎں ﮨوﯾﺎں ﺗواﻧوں ﭼﺎﮨﯾدا اے ﭘﺋﯽ:
•

•
•
•
•

ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎن ﺗوں ﭘﮩﻼں اﭘﻧﮯ ﮨﺗﮭ  20ﺳﯾﮑﻧڈ ﺗﯾﮑر ﭼﻧﮕﯽ طراں ﺻﺎﺑن اﺗﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎل
دھوو ﯾﺎ ﺳﯾﻧﯾﮢﺎﺋر ورﺗو
اﭘﻧﮯ ﮔل ﯾﺎ ﻣﺗﮭﮯ اﺗﮯ ﻧﺎ ﭘﺎوو
ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب دے اوس ﺣﺻﮯ ﻧوں ﮨﺗﮭ ﻧﺎ ﻻؤ ﺟﯾﮩڑا ﺗﮩﺎڈے ﻣﻧہ اﺗﮯ ﻧﮏ ﺗﮯ اے ﮐﯾوں
ﺟﮯ اﯾہ واﺋرس ﺗوں ﻣﺗﺎﺛر ﮨو ﺳﮑدا اے
ﺟﮯ ﭼﮩرےدا ﻧﻘﺎب ﻧﻣدار ﮨو ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﺗﺳﯾں اﯾﮩﻧوں ﮨﺗﮭ ﻻﯾﺎ ﮨوﺋﮯ ﺗﮯ اﯾﮩﻧوں ﺗﺑدﯾل ﮐر ﻟوو
ﺗﮭوڑے ﺗﮭوڑے ﭼڑ ﺑﻌد اﯾﮩﻧوں ﺑﺎر ﺑﺎر ﻻون اﺗﮯ ﭘﺎون ﺗوں اﺟﺗﻧﺎب ﮐرو )ﺟﯾوﯾں ﻣرﮐزی ﺑﺎزار
دی دﮐﺎﻧﺎں وچ وڑن اﺗﮯ ﻧﮑﻠن ﻟﮕﯾﺎں(

ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﻻﻧدﯾﺎں ﮨوﯾﺎں:
•
•
•
•
•
•

ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﻻون ﺗوں ﭘﮩﻼں اﭘﻧﮯ ﮨﺗﮭ  20ﺳﯾﮑﻧڈ ﺗﯾﮑر ﭼﻧﮕﯽ طراں ﺻﺎﺑن اﺗﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎل
دھوو ﯾﺎ ﺳﯾﻧﯾﮢﺎﺋر ورﺗو
ﺻرف ﭘﮢﯾﺎں ،ﮔﻧڈھﺎں ﯾﺎ ﮐﻠﭘﺎں ﻧوں ﮨﺗﮭ ﻻؤ
ﮐﺳﮯ ﮨور ﻧوں ورﺗن ﻟﺋﯽ ﻧﺎ دوو
ﺟﮯ اﯾہ اک وار ورﺗن ﻟﺋﯽ اے ﺗﮯ اﯾﮩﻧوں اﺣﺗﯾﺎط ﻧﺎل ﮐوڑے آﻟﯽ ﮢوﮐری وچ ﺳﮢو اﺗﮯ ری
ﺳﺎﺋﯾﮑل ﻧہ ﮐرو
ﺟﮯ ﻓﯾر ورﺗﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا اے ﺗﮯ ﺑﻧﺎن آﻟﮯ دی ﮨداﯾﺗﺎں دے ﻣطﺎﺑﻖ اﯾﮩﻧوں ﮐﭘڑے ﻟﺋﯽ ﻣﻧﺎﺳب ودھ
ﺗوں ودھ درﺟہ ﺣرارت ﺗﮯ دھوو
ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﻻون ﺗوں ﺑﻌد اﭘﻧﮯ ﮨﺗﮭ  20ﺳﯾﮑﻧڈ ﺗﯾﮑر ﭼﻧﮕﯽ طراں ﺻﺎﺑن اﺗﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎل
دھوو ﯾﺎ ﺳﯾﻧﯾﮢﺎﺋر ورﺗو

ﮐم ﮐرن آﻟﯽ ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ﭼﮩرے دے ﻧﻘﺎب
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ڈﯾﭘﺎرﮢﻣﻧٹ ﻓﺎر ﺑزﻧس ،اﻧرﺟﯽ اﯾﻧڈ اﻧڈﺳﮢرﯾل اﺳﮢرﯾﮢﺟﯽ ) (BEISﻧﮯ ﮐم آﻟﯽ ﺗﮭﺎں دے ﻣﺧﺻوص
ﺗﻔﺻﻠﯽ ﮨداﯾﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐﯾﺗﯾﺎں ﻧﯾں۔ ﺿروری اے ﭘﺋﯽ آﺟر ﭘﮏ ﮐرن ﭘﺋﯽ اوﮨﻧﺎں دے
ﻣﺎﺣول ﻟﺋﯽ ِ
ﮐﺎروﺑﺎر دے ﺣواﻟﮯ ﻧﺎل ﺧطرﯾﺎں دی ﺗﺷﺧﯾص وچ ﻓﯾﺻﻠﯾﺎں اﺗﮯ ﮐﻧﮢرول ﮐرن دﯾﺎں ﺗدﺑﯾراں وچ
 BEISدی ﮨداﯾﺗﺎں دے ﻣطﺎﺑﻖ  COVID-19دے ﺧطرﯾﺎں دا ذﮐر وی ﮨوﺋﮯ ،ﺳﻧﮯ اک دوﺟﮯ
دے ﻧﯾﮩڑے ﮐم ﮐرن ﺑﺎرے۔
اﯾہ ﻧوٹ ﮐرﻧﺎ ﺿروری اے ﭘﺋﯽ ﮐوروﻧﺎ واﺋرس ) (COVID-19ﺗوں ﻧﻣﮢن ﻟﺋﯽ ﮐﻧﮢرول دا اک
درﺟہ ﺑہ درﺟہ ﻧظﺎم درﮐﺎر اے ﺟﮩدے وچ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ،ﮨﺗﮭﺎں دی ﺻﻔﺎﺋﯽ دے اﻋﻠﯽ ﻣﻌﯾﺎر،
ﺗﮭﺎواں دی ﺑوﮨﺗﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ،ﻣﺳﺗﻘل ﮢﯾﻣﺎں ﯾﺎ اﺷﺗراک ،ﻧﺎﻟﮯ ﮨور ﺗدﺑﯾراں ﺟﯾوﯾں ﻟوﮐﺎں ﻧوں اک
دوﺟﮯ ﺗوں ﻓﺎﺻﻠﮯ ﺗﮯ رﮐﮭن ﻟﺋﯽ اﺳﮑرﯾﻧﺎں ﯾﺎ ﺑﺎڑ ورﺗﻧﺎ ﺷﺎﻣل اے۔
اﯾہ ﺗدﺑﯾراں ﮐم ﺗﮯ ﺧطرے ﺗوں ﻧﻣﮢن دے ﺳﺑﮭ ﺗوں ودھﯾﺎ طرﯾﻘہ ﻧﯾں ،ﭘر ﮐﺟﮭ اﯾﮩو ﺟﺋﮯ ﺣﺎﻻت
وی ﻧﯾں ﺟدوں ﭼﮩرے دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎﻧﺎ ﮐﺳﮯ ﺣد ﺗﯾﮑر ﻓﺎﺋده ﻣﻧد اﺗﮯ اک ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺗدﺑﯾر ﮨو ﺳﮑدا اے؛
اﯾس ﻧﺎل ﻧﻘﺎب ﭘﺎون آﻟﮯ دی ﺑﺟﺎﺋﮯ ﺑﻧﯾﺎدی طور ﺗﮯ دوﺟﯾﺎں دی ﺣﻔﺎظت ﮨوﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﻣﻼزﻣت دے
ﭘﯾﺷہ وراﻧہ ﻟﺑﺎس اﺗﮯ  PPEﺑﺎرے ﻋﺎم ﭘﺎﻟﯾﺳﯾﺎں ﻻﮔو رﮨن ﮔﯾﺎں۔

ﭼﺎردﯾواری وچ ﻋﻣﻠہ
ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﭘرﭼون ،ﺗﻔرﯾﺣﯽ اﺗﮯ ﮐﮭﺎن ﭘﯾن دﯾﺎں ﺧدﻣﺗﺎں ﻓراﮨم ﮐرن آﻟﮯ ﻋﻣﻠﮯ ﻟﺋﯽ ﭘﺎﻧﺎ
ﺿروری اے ﺟو اﯾﺳﯽ ﺗﮭﺎواں ﺗﮯ ﮐم ﮐر رﺋﮯ ﻧﯾں ﺟﯾﮩڑﯾﺎں ﻋوام ﻟﺋﯽ ﮐﮭﻠﯾﺎں ﻧﯾں اﺗﮯ ﺟﺗﮭﮯ
ﻣﻣﮑﻧہ طور ﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دا راﺑطہ ﮐﺳﮯ ﻋﺎم ﺑﻧدے ﻧﺎل ﮨوﺳﮑدا اے۔ اﯾﮩدے وچ ﺷﺎﻣل ﻧﯾں:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دﮐﺎﻧﺎں
ﺳﭘر ﻣﺎرﮐﯾﮢﺎں
ﺑﺎرز
ﭘﺑز
رﯾﺳﺗوران
ﮐﯾﻔﯾز
ﺑﯾﻧﮑس
اﺳﮢﯾٹ اﯾﺟﻧﮢس
ڈاک ﺧﺎﻧﮯ
ﮨوﮢﻼں ﺗﮯ ﮨوﺳﮢﻼں دﯾﺎں ﻋواﻣﯽ ﺗﮭﺎواں

ﺟﮯ اﯾﮩﻧﺎں ﮐﺎروﺑﺎراں ﻧﮯ ﻣﻼزﻣﺎں اﺗﮯ ﻋﺎم ﻟوﮐﺎں وﺷﮑﺎر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎڑ ﺑﻧﺎن ﻟﺋﯽ COVID-19
ﺗوں ﻣﺣﻔوظ ﮐم آﻟﯽ ﺗﮭﺎواں ﻟﺋﯽ ﮨﯾﻠﺗﮭ اﯾﻧڈ ﺳﯾﻔﮢﯽ اﯾﮕزﯾﮑﮢو ﮨداﯾﺗﺎں دے ﻣطﺎﺑﻖ ﺗدﺑﯾراں ﮐﯾﺗﯾﺎں ﻧﯾں
ﺗﮯ ﺑﺎڑ دے ﭘﭼﮭﮯ ﻋﻣﻠﮯ ﻧوں ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎن دی ﻟوڑ ﻧﺋﯾں ﭘوے ﮔﯽ۔
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ﭼﺎردﯾواری وچ دﯾﮕر ﺣﺎﻻت ﻟﺋﯽ ،آﺟراں ﻧوں ﮐم آﻟﯽ ﺗﮭﺎں دے ﻣﺎﺣول ،ﻻﮔو ﮐرده ﮨور ﻣﻧﺎﺳب
ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺗدﺑﯾراں اﺗﮯ اﯾس ﮔل دی ﺑﻧﯾﺎد ﺗﮯ ﭘﺋﯽ ﻣﻌﻘول اﺳﺗﺛﻧﺎت ﻻﮔو ﮨﯾں ﯾﺎ ﻧﺋﯾں ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎﺑﺎں
ﻧوں ورﺗن دا ﺟﺎﺋزه اﻧﻔرادی طور ﺗﮯ ﻟﯾﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔
ﻣﻼزﻣﺎں ﻧوں ﮐم آﻟﯽ ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ﺻﺣت اﺗﮯ ﺳﻼﻣﺗﯽ دے ﺟﺎﺋزے دی ﺑﻧﯾﺎد ﺗﮯ اﭘﻧﮯ آﺟراں وﻟوں
ﺟﺎری ﮐﯾﺗﯾﺎں ﮨداﯾﺗﺎں ﺗﮯ ﻋﻣل ﺟﺎری رﮐﮭﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے۔
ﻣﺧﺻوص ﺣﺎﻻت وچ ﺻﻼﺣﺎں اﺗﮯ ﺗﻘﺎﺿﯾﺎں ﺑﺎرے ﺟﺎﻧﮑﺎری ﻟﺋﯽ ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ﮐر ﮐﮯ ﺳرﮐﺎر دی ﮐم
آﻟﯽ ﺗﮭﺎں دے ﺣﺎﻻت ﺑﺎرے ﮨداﯾﺗﺎں وﯾﮑﮭو۔

ﮢراﻧﺳﭘورٹ ورﮐرز

ﮢراﻧﺳﭘورٹ ورﮐراں ﻧوں ﻗﺎﻧون دے ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎن دی ﻟوڑ ﻧﺋﯾں۔ ﭘر ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب اﯾﮩو
ﺟﺋﮯ ﺣﺎﻻت وچ ﺿرور ﮐﺟﮭ ﻓﺎﺋده دﯾﻧدے ﻧﯾں ﺟﺗﮭﮯ ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ رﮐﮭﻧﺎ اوﮐﮭﺎ ﮨوﺋﮯ۔ ﻣﺛﺎل دے
طور ﺗﮯ ﻣﺳﺎﻓراں ﻧﺎل واه ﭘﯾن آﻟﮯ ﮐم ﮐردﯾﺎں ﮨوﯾﺎں ،ﺳﻧﮯ ﻣﻌذور ﻣﺳﺎﻓراں دی ﻣدد ﮐر دﯾﺎں
ﮨوﯾﺎں۔
ﭘﺑﻠﮏ ﮨﯾﻠﺗﮭ دی ﺻﻼح اے ﭘﺋﯽ ﻋﻣﻠہ ﻣﺳﺎﻓراں ﻧﺎل واه ﭘﯾن دے ﮐم ﮐردﯾﺎں ﮨوﯾﺎں ﺳﻣﺎﺟﯽ ﻓﺎﺻﻠہ ﻧﺎ
رﮐﮭ ﭘﺎن دی ﺻورت وچ ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب ﭘﺎوے ،ﭘر اﯾﮩدے ﻧﺎل اﯾہ وی ﺗﺳﻠﯾم ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ اے ﭘﺋﯽ اﯾﮩو
ﺟﺋﮯ ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺣﺎﻻت وی ﮨون ﮔﮯ ﺟدوں ﻋﻣﻠﮯ دا ﮐوﺋﯽ ﺑﻧده ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب ﻧﺎ ﭘﺎ ﺳﮑﮯ ﯾﺎ
ﺟدوں اوﮨﻧﺎں دا ﮐم اﯾس طراں دا ﮨوﺋﮯ ﭘﺋﯽ )ﺧطرے دے ﺟﺎﺋزے دی ﺑﻧﯾﺎد ﺗﮯ( ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب ﻧﺎ
ﭘﺎﻧﺎ ﺑﮩﺗر ﮨوﺋﮯ۔

ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﺧرﯾدﻧﺎ اﺗﮯ وﯾﭼﻧﺎ
ﺑرطﺎﻧﯾہ وچ ﺑوﮨت وڈی ﺗﻌداد وچ ﭘرﭼون ﻓروش آن ﻻﺋن اﺗﮯ اﺳﮢوراں وچ ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﻓروﺧت
ﮐر رﺋﮯ ﻧﯾں۔ ﮐﺳﮯ ﭘراڈﮐٹ دے ﮐﺳﮯ ﻣﻌﯾﺎر ﺗﮯ ﻋﻣل ﮐرن دی ﺗﻔﺻﯾل آن ﻻﺋن ﭘراڈﮐٹ دی
ﺗﻔﺻﯾل دے ﺣﺻﮯ وچ ﯾﺎ ﻧﻘﺎب دی اﭘﻧﯽ ﭘﯾﮑﻧﮓ ﯾﺎ ﻟﯾﺑل ﺗﮯ وﯾﮑﮭﯽ ﺟﺎ ﺳﮑدی اے۔ آﻓس ﻓﺎر
ﭘراڈﮐٹ اﯾﻧڈ ﺳﯾﻔﮢﯽ اﺳﮢﯾﻧڈرڈز )او ﭘﯽ اﯾس اﯾس( دی ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﺑﻧﺎﻧﮯ اﺗﮯ ﺑﯾﭼﻧﮯ آﻟﯾﺎں ﻟﺋﯽ
ﮨداﯾﺗﺎں وﯾﮑﮭو۔
 COVID-19ﺟﻧﮩﺎں وﮐﮭرے وﮐﮭرے ﺣﺎﻻت وچ ﭘﮭﯾل ﺳﮑدا اے اوﮨﻧﺎں دی ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ اﺗﮯ ﻣﮑﮭ
دے ﻣﺎﺳﮑﺎں اﺗﮯ ﻧﻘﺎﺑﺎں دے ﻣوﺛر ﮨون ﺑﺎرے ﭼﮭﯾﺗﯽ ﻧﺎل ﺗﺑدﯾل ﮨوﻧدے اﺗﮯ ودھدے ﮨوﺋﮯ ﺛﺑوﺗﺎں
ﮐﺎرن اﯾس وﯾﻠﮯ ﯾوﮐﮯ وچ ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎﺑﺎں دا ﮐوﺋﯽ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻘرر ﻧﺋﯾں۔
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ﯾورﭘﯾن ﮐﻣﯾﮢﯽ ﻓﺎر اﺳﮢﯾﻧڈرڈاﺋزﯾﺷن ) (CENﻧﮯ  17ﺟون ﻧوں ﮐﻣﯾوﻧﮢﯽ ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎﺑﺎں دی
ﮐﺎرﮐردﮔﯽ دے ﺗﻘﺎﺿﯾﺎں ،ﮢﯾﺳٹ ﮐرن دے طرﯾﻘﯾﺎں اﺗﮯ ورﺗن دے ﺣواﻟﮯ ﻧﺎل ورﮐﺷﺎپ اﯾﮕرﯾﻣﻧٹ
دی ﻣﻧظوری دﺗﯽ۔ اﯾہ ﻣﻌﺎﮨده ) AFNORﻓرﻧﭻ ﻧﯾﺷﻧل آرﮔﻧﺎﺋزﯾﺷن ﻓﺎر اﺳﮢﯾﻧڈرڈاﺋزﯾﺷن( دی
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ وچ ﻗﺎﺋم ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺟﻧﮩﯾں ﻣﺎرچ  2020وچ ﻧﻘﺎب ﺑﻧﺎن آﻟﯾﺎں اﺗﮯ ﻋوام دوواں ﻟﺋﯽ ’’ﺑﯾرﯾﺋر
ﻣﺎﺳﮑس‘‘ ﻟﺋﯽ ﻓراﻧﺳﯾﺳﯽ ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺎﺋﻊ ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ۔
ﺟون  2020وچ ﺑرﮢش رﯾﮢﯾل ﮐﻧﺳورﺷﯾم ) (BRCﻧﮯ ڈﺳﭘوزﯾﺑل اﺗﮯ ﺑﺎر ﺑﺎر ورﺗن ﻟﺋﯽ ﺑﻧﺎﺋﮯ
ﮔﺋﮯ ﮢﯾﮑﺳﮢﺎﺋل ﺑﯾرﯾﺋر ﻓﯾس ﮐورﻧﮕز ﺑﺎرے ﻣﻌﯾﺎر ﺟﺎری ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ۔ اﯾہ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎﺑﺎں دے
ڈﯾزاﺋن ،ﮐﺎرﮐردﮔﯽ اﺗﮯ ﮐﯾﻣﯾﮑل ﺗﻘﺎﺿﯾﺎں ﻧﺎﻟﮯ ﻟﯾﺑل دے ﺣواﻟﮯ ﻧﺎل ﮨداﯾﺗﺎں دﺳدا اے۔ ﮐﺎرﮐردﮔﯽ
دﯾﺎں ﺷرطﺎں وچ ﻓﻠﮢرﯾﺷن دی اﺳﺗﻌداد ﺑﺎرے ﮢﯾﺳٹ ﺷﺎﻣل ﻧﺋﯾں ﺟو  CENاﺗﮯ  AFNORدی
ﮨداﯾﺗﺎں وچ ﺷﺎﻣل ﻧﯾں۔
ﺑرﮢش اﺳﮢﯾﻧڈرڈز اﻧﺳﮢﯾﮢﯾوﺷن وﮐﮭرا ﻣﻌﯾﺎر ﻧﺋﯾں ﺑﻧﺎﺋﮯ ﮔﺎ اﺗﮯ اوﮨﻧﯾں  CENورﮐﺷﺎپ اﯾﮕرﯾﻣﻧٹ
ﻧوں اﺧﺗﯾﺎر ﮐرن دا ﻣﺗﮭﯾﺎ ﮨوﯾﺎ اے۔  CENاﺗﮯ  AFNORدووے دﺳﺗﺎوﯾزاں دﯾﺎں ﻧﻘﻼں ﻧوں ﻋﺎم
ﻟوک ﻣﻔت ڈاؤن ﻟوڈ ﮐر ﺳﮑدے ﻧﯾں۔

اﭘﻧﺎ ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب آپ ﺑﻧﺎﻧﺎ

ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب آﭘﮯ ﺑﻧﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨو ﺗﮯ اﯾﮩدی ﮨداﯾﺗﺎں آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎل اﻧﮢرﻧﯾٹ ﺗﮯ دﺳﺗﯾﺎب ﻧﯾں۔ اﺳﯾں
ﮐﺳﮯ ﻣﺧﺻوص طرﯾﻘﮯ دی ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺋﯾں ﮐردے ﭘر ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﺗﯾﺎر ﮐردﯾﺎں ﮨوﯾﺎں اﯾﮩو ﺟﺋﮯ
ﻣواد اﺗﮯ ﮐﭘڑﯾﺎں دا دھﯾﺎن رﮐﮭو ﺟﯾﮩڑے وﮐﮭری وﮐﮭری ﻗﺳﺎں دی ﺟﻠد ﻟﺋﯽ ﺗﮑﻠﯾف دا ﺳﺑب ﺑن
ﺳﮑدے ﻧﯾں۔
ﻧوﯾﺎں ﺷﮩﺎدﺗﺎں دﺳدﯾﺎں ﻧﯾں ﭘﺋﯽ ﻣوﮢﮯ ﮐﭘڑﯾﺎں ﯾﺎ ﭼوﮐﮭﯾﺎں ﺗﮩﺎں ورﺗن ﻧﺎل واﺋرس دے ﭘﮭﯾﻼؤ دا
ﺧطره ﮔﮭٹ ﮨو ﺳﮑدا اے۔ ﭘر اﺟﮯ وی ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب اﯾﮩو ﺟﯾﮩﺎ ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اے ﭘﺋﯽ ﺳﺎه ﻟﯾﻧﺎ ﺳوﮐﮭﺎ
ﮨوﺋﮯ۔
ﺑﺎﻻں ﻧوں ﭼﺎﮨﯾدا اے ﭘﺋﯽ ﮐﺳﮯ وڈے دی ﻧﮕراﻧﯽ وچ ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﺗﯾﺎر ﮐرن اﺗﮯ ﺑﺎﻻں دے ﻣﮑﮭ
دے ﻧﻘﺎب ﺻرف ﮐﻧﺎں دﯾﺎں ڈورﯾﺎں راﮨﯾں ﺳر ﻧﺎل ﺟڑے ﮨوﻧﮯ ﭼﺎﮨﯾدے ﻧﯾں۔
ﺟﮯ ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ ﮔﮭر وچ ﻣوﺟود ﺷﯾواں ﻧﺎل ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﺑﻧﺎن ﺑﺎرے ﮨور ﺟﺎﻧﻧﺎ ﭼﺎﮨﻧدے او ﺗﮯ
ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ﮐر ﮐﮯ ﺑﮓ ﮐﻣﯾوﻧﮢﯽ ﺳﯾو وﯾب ﺳﺎﺋٹ وﯾﮑﮭو۔ اﯾﺗﮭﮯ ﺗواﻧوں ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﺑﻧﺎن ﺑﺎرے
ﻣرﺣﻠہ وار وﯾڈﯾو ﮢﯾوﮢورﯾﻠز اﺗﮯ ﮨور ﻣﻔﯾد ﺻﻼﺣﺎں اﺗﮯ ﻣﺷورے ﻣﻠن ﮔﮯ۔

ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎﺑﺎں دی دﯾﮑﮭ ﺑﮭﺎل اﺗﮯ ﺿﺎﺋﻊ ﮐرﻧﺎ
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ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﻧوں ﺳﺎﻣﻧﮯ ﺗوں ﯾﺎ اوس ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ﮨﺗﮭ ﻧﺎ ﻻؤ ﺟﯾﮩڑی ﺗﮩﺎڈے ﻣﻧہ ﯾﺎ ﻧﮏ اُﺗﮯ اے۔
ﻻون ﺗوں ﺑﻌد ،ﻓﯾر ورﺗﮯ ﺟﺎ ﺳﮑدے ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎﺑﺎں ﻧوں ﻓﯾر دھون ﺗﯾﮑر ﭘﻼﺳﮢﮏ ﺑﯾﮓ وچ
رﮐﮭو۔ ﺟﮯ ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب اک وار ورﺗن ﻟﺋﯽ اے ﺗﮯ ورﺗن ﻣﮕروں اﯾﮩﻧوں ﮐوڑے دان وچ ﺳٹ
دوو۔ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ری ﺳﺎﺋﯾﮑﻠﻧﮓ ِﺑن وچ ﻧﺎ ﺳﮢو۔
ﭘﮏ ﮐرو ﭘﺋﯽ ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب ﺟس ﺗﮭﺎں وی ﻟﮕﯾﺎ اے ﺗﺳﯾں اوﮨﻧوں ﮔﮭر دی ﺻﻔﺎﺋﯽ دے ﻋﺎم ﻣﺣﻠول
ﻧﺎل ﺻﺎف ﮐر دوو۔ ﻣﺛﺎل دے طور ﺗﮯ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﮐﺳﮯ ﮨوﮢل وچ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎ رﺋﮯ او ﺗﮯ ﺿروری
اے ﭘﺋﯽ ﺗﺳﯾں ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎب ﻧوں ﮢﯾﺑل ﺗﮯ ﻧﺎ رﮐﮭو۔
اﭘﻧﮯ ﻣﮑﮭ دے ﻧﻘﺎﺑﺎں ﻧوں ﺑﺎﻗﺎﻋدﮔﯽ ﻧﺎل دھوو اﺗﮯ ﮐﭘڑے ﻧوں دھون ﺑﺎرے ﮨداﯾﺗﺎں ﺗﮯ ﻋﻣل ﮐرو۔
ﺳﮑﻧﮯ
ﺗﺳﯾں اﭘﻧﺎ ﻋﺎم ﺳرف ورت ﺳﮑدے او۔ ﺗﺳﯾں اﯾﮩﻧوں دوﺟﮯ دھون آﻟﮯ ﮐﭘڑﯾﺎں ﻧﺎل دھو اﺗﮯ ُ
ﭘﺎ ﺳﮑدے او۔ ﺟﮯ ﺗﮩﺎڈا ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب ﺧراب ﮨوﺋﮯ ﺗﮯ ﺿروری اے ﭘﺋﯽ ﺗﺳﯾں اﯾﮩﻧوں ﺳٹ دوو۔
ﺳرﮐﺎر ﻧﮯ ﻋوام اﺗﮯ ﮐﺎروﺑﺎراں ﻟﺋﯽ ﮐوڑے ﻧوں ﺣﻔﺎظت ﻧﺎل ﺿﺎﺋﻊ ﮐرن ﺑﺎرے ﮨداﯾﺗﺎں ﭼﮭﺎﭘﯾﺎں
ﻧﯾں۔
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