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 چائلڈ کیئر  
 کیئر ہومز میں رشتہ داروں کی عیادت کرنا 
 برطانیہ میں سفر کرنا 
 رضاکارانہ خدمات  
 شادی بیاه، سول پارڻنرشپ، اور تجہیز و تکفین 

 اس صفحے کو پرنٹ کریں
دسمبر سے، آپ کیلئے اپنے عالقے میں ڻیئر کی رہنمائی پر عمل کرنا ضروری   2

قواعد کہ آپ   آپ کے عالقے میں کون سی پابندیاں عائد ہیں ہے۔ معلوم کریں کہ 
ر سکتے، قوانین میں تبدیل کر دئے  میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں ک 4ڻئیر  

جائیں گے۔ جب ایک دفعہ وه الگو ہو جائیں گے تو آپ پر ان پر عمل کرنا الزم ہو  
 جائے گا۔ 

 دوستوں اور اہل خانہ سے ملنا 

 دسمبر کو  25

اس کرسمس کو، محفوظ ترین راستہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہی اہل خانہ یا  
بنانے کا   کرسمس ببلدسمبر کو آپ ایک  25سپورٹ ببل کے ساتھ وقت گزاریں۔ 

ہیں، اگر آپ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کا اطالق صرف ان  فیصلہ کرسکتے  
 میں نہیں رہتے۔ 4لوگوں پر ہوتا ہے جو ڻیئر 

والے عالقوں میں، آپ پر کرسمس کی مدت کے دوران اپنے ڻیئر والے   4ڻیئر  
قوانین پر عمل کرنا الزمی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرسمس میں لوگوں 

ندر نہیں مل سکتے، سوائے اس کے کہ آپ  سے انڈور یعنی عمارتوں کے ا
عموماً انہی کے ساتھ رہتے ہوں، یا وه آپ کے موجوده سپورٹ ببل کا حصہ ہیں۔ 

 باہر آپ دوسرے گھرانے کے کسی ایک فرد کے ساتھ ہی مل سکتے ہیں۔ 
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کرسمس ببل والے کسی نجی گھر، عبادتگاه یا باہر والی کسی عوامی جگہ پر 
م سیڻنگز میں اگر آپ کرسمس کا ببل بناتے ہیں، تو  مل سکتے ہیں۔ دوسری تما 

 ۔  اس ڻیئر کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہئے جہاں آپ ہیں آپ کو پھر بھی 

 کرسمس کے بعد

مل کرنا  دسمبر سے، آپ کیلئے اپنے عالقے میں ڻیئر کی رہنمائی پر ع 26
میں اکثر جگہوں پر،   UKضروری ہے۔ کرسمس کے ببلز کا مزید اطالق نہیں ہوگا۔ 

جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے گھرانوں کے ساتھ عمارتوں کے اندر نہیں  
 مل سکتے، بشمول نیو ایئر ایو کے۔ 

جو لوگ کرسمس ببل بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، انہیں زیاده احتیاظ کی  
انہیں وائرس کے پھیالَو کے خطرے کو کم کرنے کے لئے اپنے   ضرورت ہے اور 

کرسمس ببل سے مالقات کے بعد غیرضروری سماجی میل جول میں کمی  
 کرنی چاہیئے۔

 بار، پبز او رستوران جانا 
دسمبر سے، بار، پب اور ریستوراں میں آپ کس سے مل سکتے ہیں اس کے   2

اور آؤٹ ڈور مہمان نوازی کے مقامات   قواعد کا انحصار آپ کی ڻیئر پر ہوگا۔ انڈور 
 اپنی ڻیئر کے قواعد یہاں چیک کریں۔ کے لئے قواعد مختلف ہوسکتے ہیں۔ 

دسمبر کو جن لوگوں سے آپ بار، پب اور ریستوراں میں مل سکتے ہیں اس   25
 بارے میں قواعد تبدیل نہیں ہوں گے۔ 

اگرچہ کام کے مقاصد سے متعلق استثنات ہیں، مگر آپ کو کرسمس لنچ یا  
پارڻی میں کام نہیں کرنا چاہئے، جب یہ بنیادی طور پر ایک سماجی سرگرمی ہو  

اور بصورت دیگر آپ کے ڻیئر کے قواعد کی جانب سے میں اس کی اجازت نہیں  
 ہے۔ 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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 کلیساوں او دیگر عبادت گاہوں میں جانا 
پ تمام ڻئیرز میں عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں۔ عبادت گاہوں دسمبر سے، آ 2

میں آپ کس کس سے مل سکتے ہیں، اس کے بارے میں قواعد آپ کے ڻیئر پر  
 اپنی ڻیئر کے قواعد یہاں چیک کریں۔ منحصر ہوں گے۔ 

،آپ اپنے کرسمس ببل کے ممبران کے ساتھ عبادت گاہوں میں  دسمبر کو 25 
حاضری دے سکتے ہیں، اگر آپ کرسمس ببل بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کو  

محفوظ رویے کا مظاہره کرتے رہنا چاہیئے بشمول جہاں ممکن ہو مختلف گھرانوں 
 کے افراد کے مابین فاصلہ برقرار رکھنا۔ 

میں گاہوں کے محفوظ استعمال کی راہنمائی  اس وبائی مرض کے دوران عبادت
 ۔  مزید معلومات موجود ہیں 

 دکانوں اور کرسمس مارکیڻوں میں جانا 
دسمبر سے آپ دکانوں میں کس سے مل سکتے ہیں اس کے قواعد کا   2

انحصار آپ کی ڻیئر پر ہوگا۔ انڈور دکانوں اور کھلی دکانوں جیسے کرسمس  
اپنے ڻیئر  وسکتے ہیں۔ مارکیٹ یا کرسمس ڻری مارکیڻوں کے لئے قواعد مختلف ہ

 . کے قواعد کو چیک کریں

سانڻا کے گروڻو تمام ڻئیرز میں کھل سکتے ہیں جب وه ان مقامات میں واقع ہوں 
محفوظ  -کوویڈجن کے کھولنے کی ویسے بھی اجازت ہے۔ وینیوز کو مناسب 

 کا نفاذ کرنا چاہئے، بشمول سماجی فاصلہ۔ اقدامات

دسمبر کو جن لوگوں سے آپ مل سکتے ہیں اس بارے میں قواعد تبدیل   25
آپ کو محفوظ رویے پر عمل کرتے رہنا چاہیئے بشمول اس کے کہ  نہیں ہوں گے۔ 

آپ جہاں کرسکتے ہوں وہاں آن الئن، ہجوم سے بچیں، اور اگر آپ بھیڑ والی جگہ  
پہ ہوں تو چہرے کو ڈھانپ لیں یعنی ماسک پہن لیں۔ آپ کو اپنے کرسمس ببل  

 کے ساتھ شاپنگ پر نہیں جانا چاہیئے۔ 
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رہنمائی میں ان لوگوں کے لئے جو دکانوں، شاخوں، دکانوں یا اسی طرح کے  
 . مزید معلومات ہیں۔ماحول میں کام کرتے ہیں یا چالتے ہیں

پرفارمنس اور کرسمس الئڻنگ کی تقاریب سمیت 
 ں شرکتایونڻس می 

دسمبر سے پرفارمنس اور کرسمس یا دیگر تہواری الئڻننگ کی تقریبات کے   2
بشمول پروگراموں میں شرکت سے متعلق قواعد کا انحصار آپ کے ڻیئر پر ہوگا۔  
انڈور اور آؤٹ ڈور مہمان نوازی کے مقامات کے لئے قواعد مختلف ہوسکتے ہیں۔  

 . اپنے ڻیئر کے قواعد کو چیک کریں

 دسمبر کو انڈور ایوینڻس سے متعلق قواعد تبدیل نہیں ہوں گے۔  25

ئے جو فنون لطیفہ میں کام کرتے ہیں، جن میں  رہنمائی میں ان لوگوں کے ل
 مزید معلومات موجود ہیں.  آرڻس کی تنظیمیں، وینیو آپریڻرز اور شرکاء شامل ہیں 

 نیو ائیر ایو یعنی نئے سال سے پہلی والی رات
آپ کہاں جا سکتے ہیں اور نیو ائیر ایو پر کس سے مل سکتے ہیں، اس بارے  

وگا۔ آپ کے کرسمس ببل کا مزید اطالق نہیں  میں آپ کو قوانین پر عمل کرنا ہ
میں اکثر جگہوں پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے گھرانوں کے   UKہوگا۔  

ساتھ عمارتوں کے اندر نہیں مل سکتے، بشمول نیو ایئر ایو کے۔ تین میں سے  
ایک شخص میں کروناوائرس کی عالمات ظاہر نہیں ہوتیں، اس لئے وه اسے بغیر  

 رہے ہوں گے۔ یہ امر الزم ہے کہ سب لوگ ان قوانین پر عمل پیرا ہوں۔ جانے پھیال

اگر آپ نے کرسمس ببل بنایا ہے تو اپنے کرسمس ببل سے مالقات کے بعد  آپ 
کو ان لوگوں سے اپنا رابطہ کم سے کم کرنا چاہئے جن کے ساتھـ آپ نہیں  

ہر والے رشتہ داروں رہتے۔ اس میں نیو ایئر ایو پر اپنے دوستوں اور گھرانے سے با
 کے ساتھ نہ ملنا شامل ہے، خواه آپ ڻھیک ہی محسوس کر رہے ہوں۔ 
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بجے بند ہونا ضروری ہے۔   23:00مہمان نوازی والے مقامات کو زیاده سے زیاده 
 . اپنے ڻیئر کے قواعد کو چیک کریں

 یرول گانا ک
چھوڻے قطروں، ہوا میں     کرونا وائرس ایک فرد سے دوسرے فرد میں چھوڻے

کہتے ہیں، کے ذریعے اور اس کے ساتھ   موجود چھوڻے ذرات جنہیں ایروسولز
ساتھ براه راست رابطے سے منتقل ہوسکتا ہے۔ گانا، چیخنا اور جسمانی  

منتقلی کے خطرے  سرگرمی چھوڻی بوندوں اور بخارچوں (ایروسول) کے ذریعے 
کو بڑھاتی ہے۔ اگر ضرور گانا ہو تو منتقلی کے خطرے کو کم کرنے کے لئے  

اقدامات اڻھانے چاہئیں، جس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کو کم سے کم 
حد تک محدود کرنا بھی شامل ہے۔ ایروسول ڻرانسمیشن کے مجموعی اثر کا 

 منتقلی کا خطره زیاده ہوگا۔ مطلب ہے کہ جتنے لوگ زیاده شامل ہونگے اتنا 

میں صرف عبادت کے ایک   4انڈور اور آَوٹ ڈور کیرول گانا یا کیرول سروسز ڻیئر  
حصے کے طور پر ہی کیا جانا چاہیئے اور اس پر اس ڻیئر کی تعداد کی حدود الگو 

 رہیں گی۔ 

والے عالقے کے باہر کیرول گانا یا کیرول سروس، تعداد کی حدود کے تابع   4ڻیئر  
کے   مجوزه محفوظ گائیکی کے اصولوںانجام دی جاسکتی ہیں اگر تمام شرکاء  

مشورے اور پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے زیر انتظام ایک ماہر گروپ کی جانب سے تیار  
کے لئے رہنمائی پر عمل کریں۔ یہ پیشہ ورانہ اور شوقیہ   پرفارمنگ آرڻسکرده 

 ائیرز دونوں پر الگو ہوتا ہے۔ کو

 وه جو پرفارمینس یا مشق کرتے ہیں: 

 پروفیشنل حیثیت میں؛ یا  ●

سال سے کم عمروں کیلئے زیر نگرانی سرگرمی کے ایک حصے   18 ●
 کے طور پر 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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تعداد میں محدود نہیں ہیں اور انہیں اجتماع سے متعلق حدود پر عمل پیرا نہیں  
 پر عمل کرنا چاہئے۔ فنون لطیفہ کی رہنمائیہونا پڑتا ہے لیکن پھر بھی ان کو 

اں کے شوقیہ پرفارمنس اور مشقوں کے لئے، آپ کو اپنے عالقے میں صحت  بالغ 
کے وسیع تناظر اور اپنے شرکاء کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، اسے  
کرنے (یا نہ کرنے) پر غور کرنا چاہئے، خاص طور پر اگر کمزور (ولنرایبل) افراد 

 شامل ہوں۔

کی تعمیل کرنی چاہئے   فنون لطیفہ کی رہنمائیاگر آپ کرتے ہی ہیں تو آپ کو  
اور آپ لوکل اتھارڻی کے اجتماع کی حدود کے تابع ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے  

میں)  4یا  3، 2انے (ڻیئر میں) یا گھر 1کہ اگر چھ والے ایک سے زیاده گروپ (ڻیئر 
پرفارم یا مشق کررہے ہوں تو انھیں باہمی میل مالپ، 'اختالط' یا دوسرے کسی  
طور پر ایک ساتھـ سماجی میل جول نہیں رکھنا چاہئے۔ آپ کو ہر وقت گروہوں یا  

گھرانوں کے مابین سماجی فاصلہ برقرار رکھنا چاہئے، بشمول عمارت میں  
دوران۔ سرگرمی کے دوران ڈائریکشن جاری ره  آمدورفت یا کسی وقفے کے  

سکتی ہے یعنی کنڈکڻر اور گروپ کے درمیان، لیکن دیگر جسمانی اور سماجی  
 تعامل ممنوع ہے۔ 

 انڈور پرفارمینس 

پیشہ ورانہ اور شوقیہ کوائیرز ہر ڻیئر کی پابندیوں کے مطابق، کسی بھی مجاز  
ذکوره باال اصولوں پر عمل کرنا  انڈور وینیو میں پرفارم کرسکتے ہیں اور انہیں م

 چاہئے۔ 

انڈور پرفارمنس کے لئے صحت عامہ کے مشوروں کی بنیاد پر، سامعین یا  
اجتماع کو کسی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا چاہئے جو ایروسول  

تشکیل دے سکے، جس میں گانا، چیخنا اور نعرے لگانا شامل ہے۔ زیاده تعداد  
میڻر سماجی فاصلہ برقرار    2رقبے اور ہر وقت  میں موجود لوگوں کو جگہ کے 

کے لئے   پرفارمنگ آرڻسرکھنے کی ضرورت کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ عام طور پر 
پر توجہ دی جانی چاہئے کہ  اس مشورے کی پیروی کی جاتی ہے۔ خاص طور  
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سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے شرکاء کس طرح سائٹ پر محفوظ طریقے  
 آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ 

  محفوظ سفر کے مشورےشرکاء کو ایونٹ تک پیدل یا سائیکل پر جانا چاہئے اور 
کے مطابق پبلک ڻرانسپورٹ یا اپنے گھر سے باہر کسی کے ساتھ کار شیئر  

 کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔ 

 آوٴٹ ڈور پرفارمینس 

ٹ   پیشہ ورانہ اور شوقیہ کوائیرز ہر ڻیئر کی پابندیوں کے مطابق، کسی بھی آوٴ
رم کرسکتے ہیں اور انہیں  ڈور وینیو میں، جسے کھلنے کی اجازت ہو، پرفا

 مذکوره باال اصولوں پر عمل کرنا چاہئے۔ 

ٹ ڈور ہوتا ہے، سامعین یا اجتماع گائیکی کے ساتھ   جب پرفارمینس کا انعقاد آوٴ
شامل ہوسکتے ہیں اور انہیں فنون لطیفہ کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہئے۔ اس  

ڻر کی سماجی دوری می 2کا مطلب یہ ہے کہ سامعین یا اجتماع کے ممبران کو 
پر عمل کرنا چاہئے اور تقریب کے منتظمین کو اسے برقرار رکھنے کو یقینی بنانا 
چاہئے۔ جہاں بھی ممکن ہو شرکاء کو بیڻھے رہنا چاہئے۔ زیاده تعداد میں موجود  

ٹ ڈور جگہ کے رقبے اور ہر وقت  میڻر سماجی فاصلہ برقرار رکھنے   2لوگوں کو آوٴ
کھنا چاہئے۔ خاص طور پر توجہ دی جانی چاہئے کہ  کی ضرورت کو مدنظر ر

سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے شرکاء کس طرح سائٹ پر محفوظ طریقے  
 آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ 

تک ایسے گروپ (گروپوں) میں ہوسکتا ہے    3سے   1ڈور ڻو ڈور کیرول گانا ڻیئر 
طور پر چھ سے جس میں شرکاء کی تعداد چھ سے زیاده نہ ہو۔ اگر مجموعی 

زیاده افراد موجود ہوں تو ہر ایک ’گروپ‘ کو تعامل، 'اختالط' یا بصورت دیگر سماجی  
میں گویے دو شرکاء سے زیاده کے گروپ   4میل جول نہیں کرنا چاہئے۔ ڻیئر 

(گروپوں) میں نہیں ہو سکتے، سوائے اس کے کہ ان کا تعلق ایک ہی گھرانے یا  
ت عامہ کے مشوروں پر عمل کرنا چاہئے،  سپورٹ ببل سے ہو۔ شرکاء کو صح 

  2بشمول یہ یقینی بنانا کہ آپ جس کے ساتھ نہیں رہتے اس سے کم سے کم 
 میڻر کی دوری اور کسی بھی مکان کی حدود کو برقرار رکھیں۔
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  محفوظ سفر کے مشورےشرکاء کو ایونٹ تک پیدل یا سائیکل پر جانا چاہئے اور 
کے مطابق پبلک ڻرانسپورٹ یا اپنے گھر سے باہر کسی کے ساتھ کار شیئر  

 کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔ 

وبائی مرض کے دوران عبادت رہنمائی اور  فنون لطیفہ کیمزید معلومات کیلئے 
 راہنمائی سے رجوع کریں. گاہوں کے محفوظ استعمال کی

 کام پر جانا 
اگر آپ اس عرصے کے دوران کام کر رہے ہیں تو آپ کو گھر سے یہ کام جاری  

 رکھنا چاہئے جہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔

 چائلڈ کیئر
کرسمس کے عرصے میں ، مقامی پابندیاں اور استثات برقرار ہیں. لہذا، رجسڻرڈ  

کی  چائلڈ کیئر، بچوں کے لئے دیگر زیر نگرانی سرگرمیوں اور چائلڈ کیئر ببلز 
اجازت ہے۔ اگر آپ کے چائلڈ کیئر کا ببل آپ کے کرسمس ببل کا حصہ ہے تو وه  

دسمبر کو صرف ایک اور گھرانے کے ساتھ  25ایک الگ گھرانہ تصور ہوگا، پس آپ 
 ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ 

 کیئر ہومز میں رشتہ داروں کی عیادت کرنا 
ا سکتے ہیں، بجز اس  تمام ڻئیرز میں آپ کیئر ہومز میں رشتہ داروں سے ملنے ج 

کے کہ کیئر ہوم میں وباء پھوٹ پڑی ہو۔ تیزرفتار (لیڻرل فلو) ڻیسٹ کو استعمال  
کرتے ہوئے جو کہ کیئر ہومز کو فراہم کئے گئے ہیں، کرسمس تک ہر ہفتے دو 

مالقاتیوں تک وہاں کے رہائشی افراد سے ملنے آسکتے ہیں۔ اگر کسی ویزڻر کا  
پہنی ہوئی ہو، اور انفیکشن کو   PPEنے مناسب ڻیسٹ منفی آتا ہے، اور اس 

کنڻرول کرنے والے دوسری تدابیر پر عمل کر رہا ہو، تو پھر ممکن ہے کہ وه اپنے  
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پیاوں کے ساتھ محدود جسمانی ربط رکھ سکیں، جس طرح کہ پرسنل کیئر  
 یعنی ذاتی نگہداشت مہیا کرنا، ہاتھ پکڑنا اور گلے لگانا۔ 

فوظ وزڻنگ عالقوں میں بھی وزڻس سماجی فاصلے اور  مح -باہر یا دوسرے کوویڈ
 پی پی ای کی موجودگی میں کی جا سکتی ہیں۔

19-dance on visiting care homes during COVIDAccess gui 

 برطانیہ میں سفر کرنا 
دسمبر سے آپ کے ڻیئر سے باہر سفر کرنے کی ایڈوائس، بشمول رات کے   2

 . اپنے ڻیئر کے قواعد کو چیک کریںقیام کے، آپ کے ڻیئر پر منحصر ہوگا۔ 

دسمبر کو آپ کو کرسمس ببل میں شامل ہونے کی اجازت ہو، تو آپ کو  25اگر 
ان سے ملنے کے لئے سفر کے خطرات کے بارے میں انتہائی غوروفکر سے کام  

لینا چاہیئے۔ اگر آپ ایک انتہائی درجے کے پھیالَو والے عالقے میں رہتے ہیں،  
، تو آپ کو کمتر پھیالَو والی جگہوں میں جہاں 3نگلینڈ میں ڻیئر مثال کے طور پر، ا

ممکن ہو سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیئے۔ اگر سفر کرنا ضروری ہو، تو پہلے  
سے ُبکنگ کر لیں تاکہ آپ اور دوسرے محفوظ طور پر سفر کرنے کے قابل ہوں اور  

ابل ہوں۔ اپنی  اپنی روانگی او واپسی کے سفر احتیاط سے پالن کرنے کے ق
منزل مقصود پر پہنچتے ہی آپ کو وہاں کے ڻئیر کے اصولوں پر عمل کرنا چاہئے، 

ادھر اس جگہ میں ہی رہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اس عالقے میں غیرضروری  
 سفر سے گریز کریں۔

اگر آپ اسکاٹ لینڈ، ویلز یا شمالی آئرلینڈ کا سفر کرنے کا اراده رکھتے ہیں تو  
سے متعلق رہنمائی   شمالی آئرلینڈیا   ویلز , اسکاٹ لینڈے قبل  آپ سفر س

 پڑھیں۔ 

اپنے کرسمس ببل میں دوسرے گھرانوں سے غیر معمولی حاالت کے عالوه  آپ 
(مثال کے طور پر، سفر کے دوران کوئی نامعلوم خلل آجائے، یا آپ کے کرسمس  

کی عالمات ظاہر ہو جائیں اور آپ کو  COVID-19ببل کی کسی فرد میں 
  دسمبر سے پہلے یا اس کے  25خودساختہ علیحدگی اختیار کرنی پڑ جائے) 
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بعد نہیں مل سکتے (سوائے اس کے کہ آپ کے ڻیئر کے قواعد اجازت دیتے  
 ہوں)۔ اس میں شمالی آئرلینڈ سے اور وہاں کا سفر کرنے والے سب شامل ہیں۔

 آمدورفت کے راستے معمول سے زیاده مصروف ہوسکتے ہیں۔ أپ کو چاہیئے کہ: 

مصروف   آگے کا منصوبہ بنائیں، جانے سے پہلے خلل کو چیک کریں، اور  ●
 ترین اوقات کے ساتھ ساتھ مصروف ترین راستوں سے بھی بچیں 

 سفر کے دوران غیر ضروری اسڻاپ کرنے سے گریز کریں  ●

جہاں ممکن ہو، ان لوگوں کے ساتھ گاڑی شیئر کرنے سے گریز کریں جو   ●
 آپ کے اہل خانہ یا کرسمس ببل میں شامل نہیں ہیں 

وگوں سے اپنا فاصلہ  جہاں بھی ممکن ہو تو سفر کرتے وقت دوسرے ل ●
 برقرار رکھنا چاہئے 

 اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں یا سینسڻائز کریں  ●

انگلینڈ میں پبلک ڻرانسپورٹ میں چہرے کو ڈھانپ لیں سوائے اس کے   ●
 کہ آپ مستثنٰی ہوں

اگر ضروری ہوا، تو آپ اپنے ڻیئر کے قواعد کے مطابق انگلینڈ میں ہوڻلوں، ہاسڻل 
دسمبر کے درمیان   26اور  24یا بی اینڈ بی میں قیام کرسکتے ہیں۔ اس میں 

والے عالقے بھی شامل ہیں، جب تک کہ آپ اکیلے یا اپنے اہل خانہ یا   3ڻیئر  
ہے ہوں۔ آپ کو کسی ہوڻل،  سپورٹ ببل کے دوسرے اراکین کے ساتھ قیام کر ر 

ہاسڻل یا بی اینڈ بی میں کرسمس کے ببل کی حیثیت سے اکڻھا نہیں ہونا 
 چاہئے اٙال یہ کہ آپ کے ببل کا ایک رکن مستقل طور پر وہاں رہتا ہو۔ 

اگر ضروری ہو، آپ نجی کرائے والی رہائش گاه میں جیسے مختصر مدت کے  
 ببل کیے ساتھ ره سکتے ہیں۔  ہالیڈے لیڻس میں اپنے اہل خانہ یا کرسمس

اگر آپ کو اپنے کرسمس ببل کے ساتھ سفر کرنے کی ضرورت ہو تو آپ جہاں  
 پر عمل کرنا چاہئے۔  محفوظ سفر کی رہنمائی کہیں بھی ہو آپ کو  

 یرون ملک سفر ب 
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دسمبر سے آپ بیرون ملک سفر کرسکتے ہیں، بشمول دوستوں اور اہل خانہ   2
میں   3کیساتھـ مالقات کے، آپ اپنی منزل پر الگو پابندیوں کے تابع ہونگے۔ ڻیئر 

رہنے والوں کو اپنے ڻیئر سے روانہ ہونے سے گریز کرنا چاہئے، ماسوائے کام،  
سفر ے پہلے آپ کو متعلقہ  تعلیم یا کیئرنگ کی ذمہ داریوں کے۔ سفر کرنے س

 کو چیک کرنا چاہئے۔  کے مشورے

ے ماتحت جاری رہے گا۔ وه لوگ  ک ڻریول کوریڈوربیرون ملک سے یوکے کا سفر 
جو نان ڻریول کوریڈور والے ملک یا عالقے سے آرہے ہیں یا وہاں سے سفر کیا ہے  

دن کے لئے خودساختہ علیحدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جو   10ان کو 
  2020دسمبر  15میں شامل نہیں ہیں   ڻریول کوریڈور لسٹممالک حکومت کی  

دن کی خود ساختہ علیحدگی  5سے وہاں سے انگلینڈ آنے والے مسافروں کو 
کے بعد ڻیسٹ کروانے کا اختیار حاصل ہوگا، جن کا منفی نتیجہ آئے انہیں  

 خودساختہ علیحدگی کی ضرورت نہیں رہے گی. 

دن کی اپنی   10یں ہوسکتے جب تک آپ نے  آپ کرسمس ببل میں شامل نہ
دن کی اگر آپ کا ڻیسٹ منفی آیا ہو۔  5خودساختہ علیحدگی پوری نہ کی ہو، یا 

اگر آپ کو کروناوائرس کی عالمات ہیں یا آپ خود ساخته علیحدگی میں ہیں تو  
 نہیں بنانا چاہئے۔ کرسمس کا بلبلہآپ کو 

 دسمبر کو بین االقوامی سفر سے متعلق قواعد تبدیل نہیں ہوں گے۔ 25

 رضاکارانہ خدمات 
م کردار ادا کرسمس کے عرصے میں رضاکار افراد لوگوں کی مدد کرنے میں اہ 

 کرتے ہیں اور آپ ہر ڻیئر میں ایسا کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔

جہاں ممکن ہو رضاکارانہ طور پر کام آپ کو گھر سے کرنا چاہئے۔ اگر آپ ایسا  
نہیں کرسکتے تو آپ اپنے گھر سے باہر رضاکارانہ طور پر کام کرسکتے ہیں۔ آپ  

سے متعلق مشورے پر بھی عمل کرنا چاہئے۔ اگر آپ   محفوظ مدد کرنےکو 
کی  سماجی فاصلے کی رہنمائی رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں تو آپ کو 

پیروی کرنی ہوگی۔ تین میں سے ایک شخص میں کروناوائرس کی عالمات ظاہر  

https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing


ال رہے ہوں گے۔ اگر آپ اس مشورے  نہیں ہوتیں، اس لئے وه اسے بغیر جانے پھی
پر عمل نہیں کرتے تو ، آپ اپنے لئے انفیشکن کا خطره پیدا کرسکتے ہیں یا  

اسے دوسروں تک پھیال کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کام کی جگہ میں رضاکارانہ  
کرونا وائرس کے حفاظتی معیاروں کے  خدمات انجام دے رہے ہوں، تو انہیں 

 ۔ مطابق ہونا چاہیئ

 بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔  رضاکارانہ خدمات کے طریقوں

 شادی بیاه، سول پارڻنرشپ، اور تجہیز و تکفین 
دسمبر سے شادی بیاه، سول پارڻنرشپ اور جنازوں سے متعلق قواعد کا   2

 . اپنے ڻیئر کے قواعد کو چیک کریںانحصار آپ کے ڻیئر پر ہوگا۔ 

ی بیاه، سول پارڻنرشپ، اور تجہیز و تکفین سے متعلق  دسمبر کو، شاد  25
 قواعد تبدیل نہیں ہوں گے۔ 

 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/volunteering/coronavirus-volunteering
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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