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 چائلڈ کیئر  
 کیئر ہومز وچ مجود رشتے داراں نوں ملن جانا  
 یوکے دے اندر سفر کرنا 
 رضا کارانہ خدمات پیش کرنا  
 شادیاں، سول پارڻنرشپس، مذہبی عبادتاں تے جنازے 

 ایہہ صفحہ پرنٹ کرو 
دسمبر توں، تہانوں اپنے عالقے وچ مجود ڻیئر بارے گائڈنس تے عمل کرنا   2

ایس بارے وچ   تہاڈے عالقے وچ کیڑیاں پابندیاں الگو نیں چاہیدا اے۔ پتہ کرو پئی 
وچ کیہ کر اور کیہ   4ہ ُتسی ڻیئر  ضوابط نوں قانونی حیثیت دے دتی جائے گی ک

نہیں کر سکدے۔ جدوں نفاذ ہو جائے گا تے تہانوں الزماً ایہناں ُاتے عمل کرنا ہوئے  
 گا۔ 

 دوستاں تے رشتے داراں نال ملنا

 دسمبر نوں  25

اِیس کرسمس وچ محفوظ ترین اے کہ ُتسی اپنے گھرانے یا سپورٹ ببل دے نال 
بنانے دا انتخاب کر سکدے او، تے   کرسمس ببل دسمبر نوں ُتسی  25وقت گزارو۔ 

لگے کہ تہانوں اِیس دی انتہائی ضرورت اے۔ اِیس دا اطالق صرف ُان لوکاں   تہانوں
 وچ نہیں رہندے۔  4تے الگو ہوندا اے جو ڻیئر 

والے عالقے وچ تہانوں کرسمس دے دورانیے وچ اپنے ڻیئر وچ مجود   4ڻیئر  
ضابطیاں تے عمل کرنا چاہیدا اے۔ ایس دا مطلب ایہہ اے کہ ُتسی کرسمس دے  

دوجے لوکاں نوں انڈور نہیں مل سکدے ماسوائے ایس دے کہ ُتسی  دورانیے وچ 
عام طور تے اوہناں نال ہی رہندے او یا اوه تہاڈے مجوده سپورٹ ببل دا حصہ نیں۔  

 گھروں باہر ُتسی کسے ہور گھرانے دے صرف اِک بندے نوں ہی مل سکدے او۔ 

کسے   کوئی کرسمس ببل کسے نجی گھر وچ، کسے عبادت گاه وچ یا آوٹ ڈور 
عوامی تھاں وچ مل سکدا اے۔ باقی سب حاالت وچ جے ُتسی کوئی کرسمس  
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وس ڻیئر دی گائڈنس تے عمل کردے رہو جس وچ اببل بناندے تے فیر وی ُتسی 
 ۔  ُتسی مل رہے او

 کرسمس توں بعد

نوں اپنے عالقے وچ مجود ڻیئر بارے گائڈنس تے عمل کرنا  دسمبر توں، تہا 26
چاہیدا اے، گھٹ توں گھٹ۔ کرسمس ببل ہور مزید الگو نہیں رہن گے۔ یوکے وچ  

زیاده تر تھانواں وچ ایس دا مطلب ایہہ اے کہ ُتسی عمارتاں دے اندر دوجے  
 گھرانیاں نال میل جول نہیں رکھ سکدے، نیو ایئرز ایو سنے۔ 

نیں کرسمس ببل بنان دا انتخاب کیتا سی اوہناں نوں چاہیدا اے کہ  جناں لوکاں 
اوه اضافی احتیاط کرن تے وائرس نوں پھیالن دے خطرے نوں گھٹ کرن لئی اپنے  

 کرسمس ببل نوں ملن توں بعد غیر ضروری سماجی میل جول نوں گھڻا دین۔ 

 شراب خانے، پب تے ریستوران جانا 
کہ تُسی بار، شراب خانیاں تے ریستوران  دسمبر توں، ایس گل بارے ضابطے 2

وچ کس نوں مل سکداے او، دا انحصار تہاڈے ڻیئر تے ہوئے گا۔ اِن ڈورز تے آؤٹ  
 اپنے ڻیئر بارے ضابطے چیک کرو۔ ڈور تھانواں وچ ضابطے مختلف ہو سکدے نیں۔ 

دسمبر نوں، ایس گل بارے ضابطے کہ ُتسی بار، شراب خانیاں تے ریستوران   25 
 وچ کس نوں مل سکدے او، تبدیل نہیں ہون گے۔ 

اگرچہ کم دے مقاصد لئی ُچھڻاں الگو ہوندیاں نیں پر تہانوں کرسمس لنچ یا  
پارڻی نہیں رکھنی چاہیدی جتھے ایہہ بنیادی طور تے صرف اِک سماجی  

 سرگرمی ہوئے تے تہاڈے ڻیئر دے ضابطیاں وچ ایس دی اجازت نہ ہوئے۔

 چرچاں تے دوجیاں عبادت گاہواں وچ جانا 
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چ عبادت گاہواں وچ جا سکدے او۔ ایس گل بارے  دسمبر توں ُتسی ہر ڻیئر و 2
ضابطے کہ ُتسی عبادت گاہواں وچ کس نوں مل سکدے او، دا انحصار تہاڈے ڻیئر  

 اپنے ڻیئر بارے ضابطے چیک کرو۔ تے ہوئے گا۔ 

ببل دے دوجے ساتھیاں نال عبادت گاه وچ   دسمبر نوں ُتسی اپنے کرسمس 25
وی جا سکدے او، جے ُتسی ایہہ بنان دا انتخآب کرو۔ تہانوں محفوظ رویاں دا  
مظاہره کرنا جاری رکھنا چاہیدا اے جس وچ ُتسی جتھے وی کر سکو مختلف  

 گھرانیاں دے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنا وی شامل اے۔ 

وچ ہور    گائڈنس عالمی وبا دے دوران عبادت گاہواں دے محفوظ استعمال لئی 
 معلومات مجود اے۔ 

 ُدکاناں تے کرسمس مارکیڻس وچ جانا 
دسمبر توں، ایس گل بارے ضابطے کہ ُتسی ُدکاناں وچ کس نوں مل سکدے  2

او، دا انحصار تہاڈے ڻیئر تے ہوئے گا۔ اِن ڈور ُدکاناں تے اوپن ایئر ُدکاناں، جسراں 
طے وکھو وکھ ہو  کہ کرسمس مارکیڻس یا کرسمس ڻری مارکیڻس، وچ ضاب

 ۔  اپنے ڻیئر بارے ضابطے چیک کرو سکدے نیں۔ 

سانتا دے گروڻوز ہر ڻیئر وچ ُکھل سکدے نیں جتھے ایہہ ایسی تھانواں وچ مجود 
،  سیکیور اقدام-کوویڈنیں جنہاں نوں ُکھلن دی اجازت ہوئے۔ ُدکاناں نوں مناسب 

 سنے سماجی دوری، دا نفاذ کرنا چاہیدا اے۔

دسمبر نوں، ایس گل بارے ضابطے کہ ُتسی تے ُدکاناں وچ کس نوں مل   25
کو تہانوں محفوظ طرِز عمل  سکداے او، تبدیل نہیں ہون گے۔ ُتسی جتھے کر س

دا مظاہر کرنا چاہیدا اے، آن الئن شاپنگ کرن سنے، ہجوم توں گریز کردے ہوئے، 
تے جے ُتسی بھیڑ والے عالقے وچ او تے فیس ماسک پاندے ہوئے۔ تہانوں اپنے  

 کرسمس ببل نال شاپنگ کرن نہیں جانا چاہیدا۔ 

اوہناں لوکاں لئی گائڈنس جہڑے ُدکاناں چالندے نیں یا ُدکاناں، برانچز، سڻور یا  
 وچ ہور معلومات مجود نیں۔  ایسے ای ماحول وچ کم کردے نیں
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ایونڻس وچ جانا، سنے پرفارمنسز تے کرسمس  
 دی روشنیاں دی تقریباں 

سمبر توں، تقریباں بشمول پرفارمنسز تے کرسمس یا ہور تہواری روشنیاں  د 2
والی تقریباں وچ جان بارے ضابطیاں دا انحصار تہاڈے ڻیئر تے ہوئے گا۔ اِن ڈورز تے 

اپنے ڻیئر بارے ضابطے چیک  آؤٹ ڈور تقریباں لئی ضابطے مختلف ہو سکدے نیں۔ 
 ۔  کرو

 دسمبر نوں، اِن ڈور تقریباں لئی ضابطے نہیں تبدیل ہون گے۔ 25

اوہناں لوکاں لئی گائڈنس جہڑے پرفارمنگ آرڻس وچ کم کردے نیں، آرڻس دے  
 وچ ہور معلومات مجود نیں۔ اداریاں، وینیو چالن والیاں تے شرکت کرن والیاں سنے

 نیو ایئرز ایو یعنی نویں سال دی شام
تہانوں ایس بارے کہ نیو ایئر ایو تے اپنے ڻیئر دے ضابطیاں تے عمل کرنا چاہیدا 

ہ ُتسی کتھے جاندے او تے کس نوں ملدے او۔ کرسمس ببل ہور مزید الگو اے ک
نہیں رہن گے۔ یوکے وچ زیاده تر تھانواں وچ ایس دا مطلب ایہہ اے کہ ُتسی  

عمارتاں دے اندر دوجے گھرانیاں نال میل جول نہیں رکھ سکدے۔ کورونا وائرس  
اوه پتہ چلے بغیر ہی  والے تِن وچ اِک بندے وچ کوئی عالمتاں نہیں ہوندیاں تے 

ایس نوں پھیال سکدے نیں۔ ایہہ ضروری اے کہ ایہناں رولز تے ہر کوئی عمل  
 کرے۔ 

جے ُتسی کرسمس ببل بنایا سی تے کرسمس ببل نال ملن توں بعد تہانوں  
اوہناں لوکاں نال غیر ضروری رابطہ جس حد تک ممکن ہوئے گھڻا دینا چاہیدا اے  

ندے۔ ایس وچ نیو ایئر ایو تے اپنے گھرانے توں باہر ُتسی جنہاں لوکاں نال نہیں رہ 
والے دوستاں یا رشتے داراں نال نہ ملنا وی شامل اے، چاہے ُتسی تندرست ای  

 او۔

وجے بند ہو جان۔   23:00میزبانی والی تھانواں تے پابندی اے کہ اوه ودھ توں ودھ 
 ۔  اپنے ڻیئر بارے ضابطے چیک کرو
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 کیرول گانا 
کورونا وائرس ایک بندے توں دوجے بندے نوں چھوڻیاں بونداں، ایرسول تے براه  
راست رابطے راہیں پھیلدا اے۔ گان نال، ُاچی بولن نال تے جسمانی سرگرمی  

ون دا خطره  نال چھوڻیاں بونداں تے ایروسولز راہیں ڻرانسمیشن یعنی منتقل ہ
ودھ جاندا اے۔ جے گیت گائے ہی جان تے فیر ڻرانسمیشن دے خطرے نوں گھٹ  
کرن لئی اقدام کیتے جانے چاہیدے نیں، سنے ایس دے جتھوں تک ممکن ہوئے  
شریک ہون والے لوکاں دی تعداد نوں محدود کر کے۔ ایروسول ڻرانسمیشن دے  

ریک ہون گے اوناں زیاده  مجموعی اثر دا مطلب ایہہ اے کہ جنے زیاده لوکی ش
 ڻرانسمیشن دا خطره ہوئے گا۔ 

وچ ان ڈور تے آوٹ ڈور کیرول دی گائیگی کیرول سروس صرف کسے   4ڻیئر  
عبادت دے حصے دے طور تے ہی ہو سکدی اے تے ایس ُاتے اوس ڻیئر وچ مجود 

 اجتماع دی حد الگو ہوندی اے۔

محفوظ  ق تے جے حاضرین والے عالقے توں باہر اجتماع دی حدود دے مطاب 4ڻیئر  
والی گائڈنس جس   پرفارمنگ آرڻستے   طریقے نال گیت گان دے مجوزه اصوالں

نوں ماہر گروپ نے تیار تے پبلک ہیلتھ انگلینڈ نے کوارڈنیٹ کیتا اے، ُاتے عمل کرن  
تے کیرول سنگنگ یا کیرول سروس ہو سکدی اے۔ ایس دا اطالق دوہاں پیشہ ور  

 ے ہوندا اے۔ تے شوقیہ کوائرز ت

 اوه لوک جہڑے پرفام یا ریہرسل کر رہے نیں: 

 پیشہ ورانہ حیثیت وچ؛ یا  ●

ساالں توں گھٹ عمر دے لوکاں لئی بُجز اک زیر نگرانی سرگرمی   18 ●
 دے

اوه تعداد وچ محدود نہیں کیتے جاندے تے نہ ہی اوہناں نوں اجتماع دے حد دی 
تے   پرفارمنگ آرڻس گائڈنسشرط تے پورا ُاترن دی لوڑ اے پر فیر وی اوہناں نوں 

 نا چاہیدا اے۔ عمل کر
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بالغاں دی کسے شوقیہ یعنی امیچر پرفارمنس لئی، تہانوں کرن (یا نہ کرن) بارے  
فیصلہ اپنے عالقے وچ وسیع تر صحت دے پس منظر تے حاضرین دے پس منظر  

نوں مِدنظر رکھ کرنا چاہیدا اے، خاص طور تے جے کوئی غیر محفوظ یعنی  
 ولنرایبل افراد ایس وچ شامل نیں۔

تے عمل کرنا   پرفارمنگ آرڻس بارے گائڈنسکردے ای او تے تہانوں جے ُتسی 
چاہیدا اے تے ایہہ مقامی طور تے اجتماع دی حد دے تابع ہوئے گا۔ ایس دا  

یا  3، 2) یا گھرانے (ڻیئر 1توں ودھ چھ دے گروپ (ڻیئر مطلب ایہہ اے کہ جے اِک  
) عمارتاں تے اندر پرفام یا ریاضت کر رہے نیں تے اوہناں نوں گل بات 'میل  4ڻیئر  

جول' یا ہور کسے طریقے نال سماجی طور تے گھلنا ملنا نہیں چاہیدا۔ تہانوں  
چاہیدی اے،  گروپس تے گھرانے دے درمیان ہر ویلے سماجی دوری برقرار رکھنی  

عمارت وچ وڑدے تے باہر نکلدے ویلے تے وقفیاں دے درمیان وی۔ پرفارمنس دے 
دوران ہدایت کاری جاری ره سکدی اے، یعنی کنڈکڻر تے گروه دے درمیان، پر ہور 

 طرح دا جسمانی تے سماجی رابطہ منع اے۔ 

 اِن ڈور پرفارمنسز 

پیشہ ورانہ تے شوقیہ کوائر کسے وی عمارت وچ پرفام کر سکدے نیں جس نوں 
ُکھلن دی اجازت ہوئے، ہر ڻیئر وچ پابندیاں دے مطابق تے ُاتے بیان کیتے ہوئے  

 ضابطیاں تے عمل کرنا چاہیدا اے۔

اِن ڈور پرمارمنسز لئی پبلک ہیلتھ انگلینڈ دے مشورے مطابق، حاضرین یا اجتماع  
ایسے کم وچ شرکت نہیں کرنی چاہیدی جس نال ایروسول پیدا نوں کسے وی 

ہو سکن، سنے گان، ُاچی آواز وچ بولن تے نعرے الن دے۔ مجود لوکاں دی ودھ  
میڻر دی سماجی دوری   2توں ودھ تعداد دا انحصار جگہ دے رقبے تے ہر ویلے 

والے مشورے   پرفارمنگ آرڻسنوں برقرار رکھن دی شرط تے اے۔ ایس وچ عموماً 
تے عمل کیتا جاندا اے۔ خاص توجہ ایس گل تے دینی چاہیدی اے کہ حاضرین  

سماجی دوری برقرار رکھدے ہوئے کسراں محفوظ طریقے نال ایس مقام تے آ تے  
 نیں۔واپس جا سکدے  
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دے مطابق شرکا نوں تقیرب وچ پیدل یا سیکل تے    محفوظ تر سفر والے مشورے 
آونا چاہیدا اے تے اوہناں نوں پبلک ڻرانسپورٹ یا کسے ایسے بندے نال کار شیئر  

 وں پرہیز کرنا چاہیدا اے جہڑا اوہناں دے گھرانے وچ نہیں رہندا۔ کرن ت

 آؤٹ ڈور پرفارمنسز

پیشہ ورانہ تے شوقیہ کوائر باہر کسے وی ُکھلی جگہ وچ پرفارم کر سکدے نیں  
جس نوں ُکھلن دی اجازت ہوئے، ہر ڻیئر وچ پابندیاں دے مطابق تے ُاتے بیان کیتے  

 اے۔ ہوئے ضابطیاں تے عمل کرنا چاہیدا 

جتھے کوئی پرفارمنس باہر ُکھلی تھاں وچ ہوئے، حاضرین تے اجتماع وچ مجود  
لوک گانا گان وچ شامل ہو سکدے نیں تے پرفارمنگ آرڻس بارے گائڈنس تے عمل  
کرنا چاہیدا اے۔ ایس دا مطلب ایہہ اے کہ حاضرین یا اجتماع وچ شریک لوکاں نوں  

ا اے تے تقریب دے منتظمین نوں میڻر والی سماجی دوری تے عمل کرنا چاہید 2
یقینی بنانا چاہیدا اے کہ ایہہ برقرار رکھی گئی اے۔ جتھے ممکن ہوئے شرکا نوں 
بیڻھے رہنا چاہیدا اے۔ مجود لوکاں دی ودھ توں ودھ تعداد دا انحصار آؤٹ ڈور جگہ  

میڻر دی سماجی دوری نوں برقرار رکھن دی شرط تے   2دے رقبے تے ہر ویلے 
ہ ایس گل تے دینی چاہیدی اے کہ حاضرین سماجی دوری برقرار  اے۔ خاص توج

رکھدے ہوئے کسراں محفوظ طریقے نال ایس مقام تے آ تے واپس جا سکدے  
 نیں۔ 

گھر گھر جا کے کیتی جان والی کیرول گائیکی ودھ توں ودھ چھ تک دے شرکا  
ھ  وچ ہو سکدی اے۔ جے مجموعی طور تے چ 3توں  1والے گروپ(گروپس) وچ ڻیئر  

توں ودھ لوکی مجود نیں، تے ہر 'گروپ' نوں گل بات، 'میل جول' تے سماجی طور  
وچ گائیک صرف ودھ توں ودھ دو تک دے شرکاء   4تے گھلنا ملنا نہیں چاہیدا۔ ڻیئر 

دے گروپ(گروپس) ہو سکدی اے ماسوائے ایس دے اوہناں دا تعلق اِک ای گھر یا  
دے مشورے تے عمل کرنا چاہیدا اے،   سپورٹ ببل نال ہوئے۔ شرکا نوں پبلک ہیلتھ

میڻر دا فاصلہ رکھیا   2سنے ایس گل نوں یقینی بنان دے کہ ہر ایسے بندے نال 
 جائے جہڑا تہاڈے نال نہیں رہندا تے کسے وی مسکن دی دہلیز دے نال وی۔ 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers


دے مطابق شرکاء نوں تقیرب وچ پیدل یا سیکل تے    محفوظ تر سفر والے مشورے 
آونا چاہیدا اے تے اوہناں نوں پبلک ڻرانسپورٹ یا کسے ایسے بندے نال کار شیئر  

 کرن توں پرہیز کرنا چاہیدا اے جہڑا اوہناں دے گھرانے وچ نہیں رہندا۔ 

عالمی وبا دے دوران عبادت گاہواں دے محفوظ  ہور معلومات لئی، براه مہربانی
عالمی وباء دے دوران عبادت گاہواں دا محفوظ  تے  استعمال لئی گائڈنس

 گائڈنس ویکھو۔  استعمال

 کم تے جانا 
جے ُتسی ایس عرصے دے دوران کم کر رہے او تے جتھے ممکن ہوئے تہانوں  

 ایہہ گھروں کر دے رہنا چاہیدا اے۔

 چائلڈ کیئر
ایس  کرسمس دے عرصے دے دوران مقامی پابندیاں تے ُچھڻاں مجود رہن گیئاں۔ 

لئی رجسڻرڈ چائلڈ کیئر، بچیاں لئی دوجی زیرنگرانی سرگرمیاں، تے چائلڈ کیئر  
ببلز دی اجازت اے۔ جے تہاڈا چائلڈ کیئر ببل تہاڈے کرسمس ببل دا حصہ ہوئے  

دسمبر نوں صرف اک    25اوه مختلف گھرانے گنے جاندے نیں ایس کرکے ُتسی 
 ہور گھر نوں ہی شامل کر سکدے او۔ 

 مجود رشتے داراں نوں ملن جانا کیئر ہومز وچ 
تمام ڻیئرز وچ ُتسی کیئر ہومز وچ مجود رشتے داراں نوں ملن جانا جاری رکھ  

سکدے او ماسوائے اوس کیئر ہوم دے جس وچ وباء پھیل گئی ہوئے۔ کیئر ہومز  
نوں مہیا کیتے گئے تیزی نال کیتے جان والے یعنی ریپڈ (لیڻرل فلو) ڻیسٹ  

تے کرسمس تک مکین دو مالقاتیاں نال کیئر ہوم دے اندر  استعمال کرن نال ہر ہف
مل سکدے نیں۔ جدوں کسے مالقاتی دا ڻیسٹ منفی آئے گا، اوه مناسب پی  
پی ای استعمال کرے گا تے انفیکشن کنڻرول کرن والے دوجے طریقے ورتے گا  
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تے فیر اپنے پیاریاں نال محدود جسمانی کونڻیکٹ یعنی رابطہ، جیویں پرسنل  
 فراہم کرنا یا ہتھ پھڑنا، ممکن ہو سکے گا۔ کیئر 

سیکیور مالقاتی عالقے دے اندر یا باہر مالقاتاں سماجی دوری تے پی پی -کوویڈ
 ای دی مجودگی وچ وی ہو سکدیاں نیں۔

 دے دوران کیئر ہومز دی وزٹ کرن بارے گائڈنس حاصل کرو   19-کوویڈ

 یوکے دے اندر سفر کرنا 
دسمبر توں اپنے ڻیئر توں باہر سفر کرن دی ایڈوائس، رات دے قیام سمیت، دا  2

 ۔  اپنے ڻیئر بارے ضابطے چیک کروانحصار تہاڈے ڻیئر تے ہوئے گا۔ 

دسمبر نوں کسے کرسمس ببل وچ شامل ہون دی اجازت ہوئے   25جے تہانوں 
تے تہانوں اپنے کرسمس ببل نوں ملن جان لئی کیتے جان والے سفر دے  

ی ُاچی ترین حفاظت والے  خطریاں تے چنگی طرحاں غور کرنا چاہیدا اے۔ جے ُتس
تے فیر جتھے وی ممکن ہوئے    3عالقے وچ رہندے او، جیویں انگلینڈ وچ ڻیئر 

تہانوں گھٹ پھیالؤ والے عالقیاں وچ جان توں گریز کرنا چاہیدا اے۔ جے تہانوں  
سفر کرنا پے جائے تے فیر اپنے آپ تے دوجیاں نوں محفوظ طریقیاں نال سفر  

تُوں ہی ُبک کرو تے آن تے جان والے سفر لئی   کرن وچ مدد دین لئی پہلوں
احتیاط نال منصوبہ بندی کرو۔ اِک واری جدوں ُتسی اپنی منزل تے اپڑ جاؤ تے فیر  
تہانوں اوس ڻیئر دے ضابطیاں تے عمل کرنا چاہیدا اے تے اوتھے پہنچن توں بعد  

 عالقے وچ غیر ضروری سفر کرن توں گریز کرنا چاہیدا اے۔۔ 

ٹ لینڈ، ویلز یا شمالی آئرلینڈ جان لئی سفر کرن دا اراده ہوئے  جے تہاڈا اسکا
لئی گائڈنس   شمالی آئرلینڈ یا   ویلز،  اسکاٹ لینڈتے تہانوں سفر کرن توں پہالں 

 پڑھنی چاہیدی اے۔ 

غیر معمولی حاالت دے سوا (مثالً سفر وچ غیر متوقع خلل، یا تہاڈے کرسمس  
ببل دے کسے رکن نوں کورونا وائرس دی عالمات ظاہر ہوجاندیاں نیں تے تہانوں 

اے) ُتسی اپنے کرسمس ببل وچ شامل  آئسولیٹ کرن دی لوڑ پے جاندی -سیلف
دسمبر توں پہالں تے بعد وچ میل جول نہیں رکھ سکدے    25ہور گھرانیاں نال  

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://gov.wales/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19


(ماسوائے ایس دے کہ ایس دی بصورت دیگر تہاڈے ڻیئر وچ اجازت ہوئے)۔ ایس  
 وچ ہر اوپ فرد وی شامل اے جہڑا فرد شمالی آئرلینڈ آ یا جا رہیا ہوئے۔ 

 ول توں زیاده مصروف ہو سکدے نیں۔ تہانوں: ڻرانسپورٹ دے روڻس معم

پہالں پالن کرنا چاہیدا اے تے روانہ ہون توں پہالں سفر وچ خلل نوں چیک   ●
 کرنا چاہیدا اے تے مصروف روڻس تے اوقات توں پرہیز کرنا چاہیدا اے

 سفر دے دوران غیر ضروری اسڻاپ کرن توں پرہیز کرنا چاہیدا اے ●

لوکاں نال کار شیئر کرن توں اجتناب کرنا   جتھے ممکن ہوئے اوتھے اوہناں ●
 چاہیدا اے جہڑے تہاڈے گھرانے یا کرسمس ببل وچ نہیں 

جتھے ممکن ہوئے سفر دے دوران دوجے لوکاں نال اپنا فاصلہ برقرار   ●
 رکھنا چاہیدا اے

 باقاعدگی نال اپنے ہتھ دھونے یا سینیڻائز کرنے چاہیدے نیں  ●

انگلینڈ وچ پبلک ڻرانسورٹ تے فیس ماسک پانا چاہیدا اے ماسوا ایس   ●
 صورت وچ کہ تہانوں ُچھٹ حاصل ہوئے 

جے ضروری ہوئے تے ُتسی اپنے ڻیئر دے ضابطیاں دے مطابق کرسمس دے  
  24عرصے دے دوران کسے ہوڻل، ہوسڻل یا بی این بی وچ ره سکدے او۔ ایس وچ  

والے عالقے وی شامل نیں بشرطیکہ ُتسی کلے   3دسمبر دے دوران ڻیئر  26تے 
او۔ تہانوں بطور  یا اپنے گھرانے یا سپورٹ ببل دے دوجے اراکین نال قیام کر رہے 

کرسمس ببل کسے ہوڻل، ہوسڻل یا بی این بی وچ اکڻھے نہیں ہونا چاہیدا  
ماسوا ایس دے کہ تہاڈے ببل دا کوئی رکن مستقل بنیاداں تے اوتھے ره رہیا 

 ہوئے۔ 

جے ضروری ہوئے تے فیر ُتسی اپنے گھر والیاں یا اپنے کرسمس ببل والیاں نال  
جسراں کہ ُچھڻیاں لئی قلیل مدتی کرائے  کسے نجی کرائے والی رہائش گاه 

 والے گھر، وچ ره سکدے او۔ 

جے تہانوں اپنے کرسمس ببل نال سفر کرنا پے جائے تے ُتسی جتھے وی او  
 تے عمل کرنا چاہیدا اے۔  ر سفری گائڈنسمحفوظ تتہانوں اوتھوں دی 
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 غیر ملکی سفر 

دسمبر توں ُتسی غیر   2تہاڈی منزل تے مجود پابندیاں دی شرط تے ُتسی  
ملکی سفر کر سکو گے، دوستاں تے رشتے داراں نوں ملن لئی جان سنے۔  

 وچ نیں اوہناں نوں اپنے ڻیئر وچوں باہر نکلن توں پرہیز کرنا چاہیدا 3جہڑے لوک ڻیئر 
اے، سوائے کم، تعلیم یا کیئر دی ذمہ داریاں دے۔ سفر کرن توں پہلوں تہانوں  

 چیک کرنا چاہیدا اے۔  سفری مشورهمتعلقہ  

- اپروچ الگو رہے گی۔ اوه لوک جہڑے نان  ڻریول کوریڈورباہروں یوکے ول سفر تے 
ڻریول کوریڈور والے ملک توں آئے نیں یا ایس وچوں سفر کرکے آئے نیں اوہناں  

تو انگلینڈ وچ آون   2020دسمبر   15آئسولیٹ کرنا پئے گا۔ -دن لئی سیلف 10نوں 
  ڻریول کوریڈور لسٹ کاں وچوں آئے نیں جہڑے کہ والے مسافر جہڑے ایسے مل

آئسولیٹ کرن توں بعد  -دن سیلف 5وچ نہیں، اوہناں کول آپشن ہوئے گی کہ وه 
ن دی  آئسولیٹ کر- ڻیسٹ کروا سکدے نیں، جے رزلٹ منفی آیا تے اوه سیلف 

 شرط توں آزاد ہو جان گے۔ 

آئسولیشن دی مدت، یا منفی رزلٹ نال  -دن دی سیلف 10جدوں تک ُتسی اپنی 
دن دی مدت پوری نہیں کر لیندے ُتسی کسے کرسمس ببل وچ شامل نہیں   5

آئسولیٹ کر  -ہو سکدے۔ جے تہاڈے وچ کورونا وائرس دی عالمتاں نیں یا سیلف
 نہیں بنانا چاہیدا۔  کرسمس ببل رہے او تے فیر تہانوں 

 دسمبر نوں، بین االقوامی سفر لئی ضابطے نہیں تبدیل ہون گے۔  25

 ات پیش کرنا رضا کارانہ خدم
کرسمس دے دوران لوکاں دی مدد کرن وچ رضاکارانہ خدمات پیش کرنا انتہائی  

 اہم کردار ادا کردا اے تے ُتسی ایہہ ہر ڻیئر وچ کر سکدے او۔ 

جے ُتسی ایہہ نہ جتھے ممکن ہوئے تہانوں ولنڻئرنگ گھروں کرنی چاہیدی اے۔ 
کر سکو تے فیر ُتسی گھروں باہر وی رضاکارانہ خدمات پیش کر سکدے او۔ تہانوں  

ورے تے وی عمل کرنا چاہیدا  والے مش  محفوظ طریقے نال مدد کسراں کرنی اے
سماجی دوری دی  اے۔ جے ُتسی رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے او تے تہانوں  

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


تے عمل کرنا چاہیدا اے۔ کورونا وائرس والے تِن وچ اِک بندے وچ کوئی   گائڈنس 
عالمتاں نہیں ہوندیاں تے اوه پتہ چلے بغیر ہی ایس نوں پھیال سکدے نیں۔ جے  
ُتسی ایس مشورے تے عمل نہیں کردے تے ُتسی اپنے آپ نوں انفیکشن ہون 

ں پھیالن دا خطره مول لیندے او۔ جے ُتسی کسے کم دی  تے دوجیاں تک ایس نو
کورونا وائرس سیفڻی سڻینڈرڈ  تھاں وچ بطوِر رضاکار کم کردے او تے فیر ایس نوں 

 چاہیدا اے۔  تے پورا ُاترنا

 بارے ہور معلومات حاصل کرو۔ ولنڻئر کرن دے طریقیاں

 شادیاں، سول پارڻنرشپس تے جنازے 
دسمبر توں، شادیاں، سول پارڻنر شپس تے جنازیاں دا انحصار تہاڈے ڻیئر تے  2

 ۔  اپنے ڻیئر بارے ضابطے چیک کرو ہوئے گا۔ 

دسمبر نوں، شادیاں، سول پارڻنرشپس تے جنازیاں لئی ضابطے نہیں تبدیل   25
 گے۔  ہون

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
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

	کرسمس دے دورانیے لئی گائڈنس
	مندرجات
	دوستاں تے رشتے داراں نال ملنا
	25 دسمبر نوں
	کرسمس توں بعد

	شراب خانے، پب تے ریستوران جانا
	چرچاں تے دوجیاں عبادت گاہواں وچ جانا
	دُکاناں تے کرسمس مارکیٹس وچ جانا
	ایونٹس وچ جانا، سنے پرفارمنسز تے کرسمس دی روشنیاں دی تقریباں
	نیو ایئرز ایو یعنی نویں سال دی شام
	کیرول گانا
	اِن ڈور پرفارمنسز
	آؤٹ ڈور پرفارمنسز

	کم تے جانا
	چائلڈ کیئر
	کیئر ہومز وچ مجود رشتے داراں نوں ملن جانا
	یوکے دے اندر سفر کرنا
	غیر ملکی سفر

	رضا کارانہ خدمات پیش کرنا
	شادیاں، سول پارٹنرشپس تے جنازے


