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 وچ رہندا اے 3انگلینڈ مرحلہ  
(ڈیلڻا دے ناں نال دی نویں قسم  19-جے تُسی کسے ایسے عالقے وچ او جتھے کوویڈ 

 پھیل رہی اےموسوم کیتی جاندی اے) 
 اپنے آپ تے دوجیاں نوں محفوظ رکھنا 
 دا ڻیسٹ کروانا  19-کوویڈ 
 رشتے داراں تے دوستاں نال گھر دے باہر ملنا 
 واال ضابطہ)   6دوستاں تے رشتے داراں نال گھر دے باہر ملنا ( 
 سپورٹ ببلز  
 کم تے جانا  
 کالج یا اسکول جانا 
 یونیورسڻیاں تے اعٰلی تعلیم  
 چائلڈ کیئر  
 پیرنڻس تے چائلڈ گروپس 
 نگہداشت یا مدد فراہم کرنا  
 سپورٹ گروپس 
 ورزش، کھیڈاں تے جسمانی سرگرمی 
 جنازے تے ُجڑیاں ہویاں یادگری تقریباں 
 شادیاں تے سول پارڻنرشپ دیاں تقریباں تے ولیمے 
 جین مرن دی اہم تقریباں 
 عبادت گاہواں 
 رضا کارانہ خدمات پیش کرنا تے رفاہی خدمات 
 دوجے حاالت جتھے تُسی وڈے گروہاں وچ جمع ہو سکدے او 
 جے تُسی ضابطیاں دی خالف وزی کرو  
 ہومز وچ مالقات کرنا کیئر 
 گھروں باہر رات رہنا  
 انگلینڈ دے اندر سفر کرنا 
 یوکے، جمہوریہ آئرلینڈ تے چینل آئی لینڈز دے اندر سفر کرنا  
 بین االقوامی سفر 
 گھر بدلی  
 مالی مدد 
 کاروباری ادارے تے تھاں 
 ہیلتھ کیئر تے پبلک سروسز  
 ڈرائیونگ دے لیسنز تے ڈرائیونگ ِسکھنا 
 تے آسانی نال پڑھی جان والی اقسام  ترجمہ 

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#england-remains-in-step-3
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#keeping-yourself-and-others-safe
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#getting-tested-for-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#meeting-family-and-friends-outdoors
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#meeting-friends-and-family-indoors-rule-of-6
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#support-bubbles
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#going-to-work
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#going-to-school-or-college
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#universities-and-higher-education
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#childcare
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#parent-and-child-groups
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#providing-care-or-assistance
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#support-groups
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#exercise-sport-and-physical-activity
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#funerals-and-linked-commemorative-events
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#weddings-and-civil-partnership-ceremonies-and-receptions
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#significant-life-events
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#places-of-worship
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#volunteering-and-charitable-services
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#other-circumstances-where-you-can-gather-in-larger-groups
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-you-break-the-rules
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#care-home-visits
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#staying-away-from-home-overnight
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#travelling-within-england
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#travelling-within-the-uk-the-republic-of-ireland-and-the-channel-islands
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#international-travel
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#moving-home
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#financial-support
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#businesses-and-venues
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#healthcare-and-public-services
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#driving-lessons-and-learning-to-drive
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#translations-and-easy-read-version
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#translations-and-easy-read-version
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#translations-and-easy-read-version
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#translations-and-easy-read-version


 ایہہ ورقہ پرنٹ کرو 

 وچ رہندا اے  3انگلینڈ مرحلہ 
دیاں   3مرحلہ ہفتے دے اضافے دا اعالن کیتا اے۔ -4ُاتے  3حکومت نے مرحلہ  

پابندیاں برقرار نیں تہانوں ایس بارے وچ ایہہ گائڈنس ورتنی چاہیدی اے کہ ُتسی  
 کیہ کر سکدے او تے کیہ نہیں کر سکدے۔

وچ داخل ہو جائے  4جوالئی نوں مرحلہ  19ایہہ توقع کیتی جاندی اے کہ انگلینڈ 
ہو سکدا اے  ہفتے توں بعد ڈیڻا ُاتے نطرثانی کیتی جائے گی کہ   2گا، اگرچہ  

  4خطره گھٹ گیا ہوئے۔ حکومت ڈیڻا ُاتے نظر رکھنا جاری رکھے گی تے مرحلہ 
 وچ داخلے بارے تصدیق اِک ہفتہ پیشگی کیتی جائے گی۔ 

جون مندرجہ ذیل بارے ضوابط  21جون نوں کجھ پابندیاں بدل جان گیئاں۔   21تاہم 
 وچ تبدیلیاں واقع ہو جان گیئاں: 

دیاں تقریباں تے ولیمے یا سول پارڻنرشپ شادیاں تے سول پارڻنرشپ  ●
 دیاں تقریباں

وفات توں بعد یادگاری تقریباں جیویں رت جگے، پتھر دھرائی یا استیاں   ●
 دا کھالرنا 

 وڈیاں تقریباں دے پائلڻس ●

 کیئر ہومز وچ مالقاتاں ●

 بچے لئی گھریلو ریزیڈنشل مالقاتاں  ●

 اںجون توں شادیاں، سول پارڻنرشپس تے یاد گاری تقریب 21

جون توں لوکاں دی تعداد بارے ضوابط جہڑے کہ کسے شادی یا سول   21
پارڻنرشپ دی تقریب، یا شادی دے ویلمے یعنی ریسپشن یا سول پارڻنرشپ  
دی تقریب، یا کسے جنازے توں بعد ہون والی یاد گاری تقریباں جسراں کہ رت  

 بدل جان گے۔ جگے، پتھر دھرائی یا استیاں دا کھالرنا، وچ حصہ لے سکدے نیں، 



سیکیور -ایہناں تقریباں وچ حصہ لینے والے لوکاں دی تعداد جہڑے کہ کسے کوویڈ
یا دوجے مقام وچ (جیویں کسے گھر دا کوئی نجی باغ) وچ شرکت کرن والے  

لوکاں دی تعداد دا تعین ایہہ گل کرے گی کہ کنے لوکاں نوں سماجی دوری نال  
شمول ہر عمر دے مہماناں دے تے  محفوظ طریقے نال جگہ دتی جا سکدی اے، ب 

 تقریب وچ کم کرن والے کسے فرد سنے۔

کسے نجی گھر دے کسے نجی باغ وچ کسے مارکی یا دوسرے ڈھانچے نوں  
٪ حصے نوں "بیرونی جگہ یعنی آوٹ ڈور" دے  50کسے وی وقت گھٹ توں گھٹ 

طور تے درجہ بندی کرن لئی کھال ہونا چاہیدا اے، محفوظ گنجائش دی حد دا  
 اطالق ہون لئی۔ 

ڈھانچیاں وچ، شادیاں   نجی گھراں دے اندر تے نجی گھراں دے باغیچیاں وچ بند 
صرف وسیع تر سطح دے سماجی رابطے دے ضوابط دی مطابقت نال ہی ہو  

تک گھرانے حصے لے سکدے نیں ماسواء  2افراد یا  6سکدیاں نیں جس وچ 
کسے فوری شادی دے جس وچ شادی کرن والے لوکاں وچوں اک فرد شدید  

مرگ دی شادی')۔ ایہہ  بیمار اے تے اوہدے ڻھیک ہون دی کوئی توقع نہیں ('بسترِ 
 تک افراد دی شرکت نال ہو سکدیاں نیں۔ 30نجی گھراں وچ 

ایہناں نوں محفوظ طریقے نال ہون دین لئی ایہناں تقریباں ُاتے کجھ پابندیاں برقرار  
رہن گیئاں۔ ایس وچ ڻیبل سروس، فیس ماسکس، سماجی دوری، تے ناچ تے  

 د نیں۔گانے ُاتے پابندیاں دیاں فی الحال شرطاں عائ

نجی گھراں دے باغیچیاں وچ یا نجی زمین وچ شادی دیاں تقریباں دا بندوبست  
کرن والے لوکاں لئی تہانوں جس حد تک ممکن ہو سکے منتخب کرده مقام نوں 

توں ودھ افراد نوں مدعو کرن دا اراده رکھدے او تے فیر   30محفوظ بناؤ۔ جے ُتسی 
یدی اے تاں جے تعین ہو سکے  رسک اسسمنٹ کرنی چاہ  19-تہانوں اک کوویڈ

کہ کنے شرکاء شرکت کر سکن گے، تے تقریب نوں جس حد تک ممکن ہو  
سکے محفوظ بناون لئی حکومتی گائڈنس تے عمل کرنا چاہیدا اے۔ رسک  

 اسسمنٹ مکمل کرن بارے گائڈنس مہیا کیتی جائے گی۔ 



بارے    شادی تے سول پارڻنرشپ دیاں تقریباں، ولیمیاں تے جشناںجون تک  15
کورونا وائرس دی عالمی وبا دے دوران جنازے گائڈنس اپ ڈیٹ کیتی جائے گی۔ 

 جون تک اپ ڈیٹ کیتی جائے گی۔  17بارے گائڈنس  ے شرکت کرن دا بندوبست ت 

 جون توں 21وڈیاں تقریباں دے پائلڻس 

تجرباتی تقریباں دی اک محدود تعداد دا انعقاد تقریباں نوں محفوظ طریقے نال  
کھولن لئی اضافی شواہد پیدا کرن لئی کیتا جائے گا۔ حاضرین نوں حفاظتی  

 ثبوت دینا پے گا۔  ڻیکیاں یا حالیہ منفی ڻیسٹ دا

میچ وی شامل نیں تے دوجی   UEFA EURO 2020ایہناں وچ ویمبلی وچ کجھ 
کھیڈاں، آرڻس تے میوزک پرفامنس دی اک چھوڻی تعداد وی۔ پائلڻس دی مکمل  

 فہرست تے تقریباں بارے مزید تفصیالت دا اعالن چھیتی کیتا جائے گا۔ 

 جون توں کیئر ہومز وچ مالقاتاں  21

کیئر ہومز دے اندر تے باہر کیتی جاون والی مالقاتاں وچ وی تبدیلیاں  جون توں  21
 وضع کیتیاں جان گیئاں۔ 

کیئر ہومز وچ وزڻس کرن لئی کیئر ہومز دے سارے مکین اِک ضروری کیئر فراہم 
کننده نامزد کر سکن گے۔ ایہہ ضروری کیئر فراہم کنندگان کیئرہومز وچ مالقات کر  

 مکین آئسولیٹ ای کیوں نہ کر رہے ہون۔ سکن گے چاہے کیئر ہوم دے  

زیاده تر کیساں وچ مکین جہڑے کیئر ہوم توں باہر ہون والیاں مالقاتاں لئی جاندے  
دن لئی آئسولیٹ کرن دی لوڑ نہیں پے گی۔   14نیں اوہناں ُہن واپس آون توں بعد 

،  کیئر ہوم توں باہر زیاده خطرے والی مالقاتاں توں واپس آون والے مکیناں نوں
جیویں، ہسپتال وچ رات رہنا، ہلے وی آئسولیٹ کرن دی لوڑ درپیش ہوئے گی۔ باہر  

کیتی جان والی ہر وزٹ توں بعد خطرے بارے فیصلے کیئر ہوم ولوں کیتی جان  
 والی رسک اسسمنٹ توں بعد کیتے جان گے۔ 

 اپ ڈیٹ کیتی جائے گی۔  کیئر ہوم وزڻس بارے گائڈنسجون تک  17

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes


 سکول گروپس لئی رات بھر دے ڻِرپس-آف-توں آوٹ 21

تک بچیاں لئی مستقل    30جون توں، سکول توں باہر والے ادارے بچیاں لئی  21
افراد  6ہاں لئی گھریلو اقامتی وزڻس دا بندوبست کر سکدے نیں۔ ایہہ مجوده گرو
 گھرانیاں دی حدود دی تھاں لے لین گے۔ 2یا 

-جے ُتسی کسے ایسے عالقے وچ او جتھے کوویڈ 
دی نویں قسم (ڈیلڻا دے ناں نال موسوم کیتی   19

 جاندی اے) پھیل رہی اے 
ناں توں موسوم کیتا جاندا اے۔   ایس نویں قسم نوں بعض اوقات ڈیلڻا قسم دے 

 ایہہ مندرجہ ذیل عالقیاں وچ تیزی نال پھیل رہی اے: 

 بریڈفورڈ برو کونسل  ●

 برمنگھم سڻی کونسل  ●

 بلیک برن نال ڈارون برو کونسل  ●

 بلیک ُپول کونسل  ●

 چیشائر ایسٹ کونسل  ●

 چیشائر ویسٹ اور چیسڻر کونسل  ●

,  روچڈیل,  اولڈھم, مانچسڻر, بری, بولڻن( مبائند اتھارڻی گریڻر مانچسڻر ک  ●
 ) وگن,  ڻریفرڈ, ڻیم سائیڈ, سڻاکپورٹ ,  سالفرڈ

 کرکلیز کونسل  ●

,  لنکاسڻر, ہینڈبرن, فائلڈ, چورلے , برنلے(  لنکاشائر کاَونڻی کاَونسل ●
 ) روائ , ویسڻلنکاشائر, ساَوتھ ربل,  روزنڈیل, ربل ویلی, پرسڻن, پینڈل

 لیسڻر سڻی کونسل ●

● L سیفڻن , لیورپول, نوزلے, ہالڻن(  لیورپول سڻی ریجن کمبائنڈ اتھارڻی ,
 ) ورل , سینٹ ہیلنز

 لندن برو آف ہانزلو  ●

 نارتھ ڻائن سائڈ کونسل  ●

https://www.bedford.gov.uk/social-care-health-and-community/public-health/coronavirus/
https://www.birmingham.gov.uk/coronavirus_advice
https://www.blackburn.gov.uk/coronavirus
https://www.blackpool.gov.uk/Campaigns/Coronavirus/Coronavirus.aspx
https://www.cheshireeast.gov.uk/council_and_democracy/council_information/coronavirus/coronavirus-covid-19.aspx
https://www.cheshirewestandchester.gov.uk/news-and-views/incidents/coronavirus-covid-19/coronavirus.aspx
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/coronavirus/
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/coronavirus/
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/coronavirus/
https://www.bolton.gov.uk/news/article/1164/how-bolton-is-responding-to-rising-covid-rates-and-what-we-can-all-do-to-help
https://www.bury.gov.uk/coronavirus
https://www.manchester.gov.uk/info/500362/covid-19
https://www.oldham.gov.uk/coronavirus
http://www.rochdale.gov.uk/coronavirus
https://www.salford.gov.uk/people-communities-and-local-information/coronavirus/
https://www.stockport.gov.uk/showcase/coronavirus
https://www.tameside.gov.uk/Policy/Coronavirus-(COVID-19)-Service-changes,-support-an
https://www.trafford.gov.uk/coronavirus/home.aspx
https://www.wigan.gov.uk/Resident/Crime-Emergencies/Coronavirus/index.aspx
https://www.kirklees.gov.uk/beta/health-and-well-being/coronavirus.aspx
https://www.lancashire.gov.uk/coronavirus/
https://www.burnley.gov.uk/covid19
https://chorley.gov.uk/coronavirus
https://new.fylde.gov.uk/coronavirus/
https://www.hyndburnbc.gov.uk/
https://www.lancaster.gov.uk/sites/coronavirus-information
https://www.pendle.gov.uk/coronavirus
https://preston.gov.uk/coronavirus
https://www.ribblevalley.gov.uk/coronavirus
https://www.rossendale.gov.uk/info/210167/emergencies_and_safety/10860/coronavirus_update
https://www.southribble.gov.uk/coronavirus
https://www.westlancs.gov.uk/more/emergencies/coronavirus.aspx
https://www.wyre.gov.uk/coronavirus
https://www.wyre.gov.uk/coronavirus
https://www.wyre.gov.uk/coronavirus
https://www.leicester.gov.uk/your-council/coronavirus/
https://www.liverpoolcityregion-ca.gov.uk/coronavirus/
https://www.liverpoolcityregion-ca.gov.uk/coronavirus/
https://www.liverpoolcityregion-ca.gov.uk/coronavirus/
https://hbcnewsroom.co.uk/coronaadvice/
https://www.knowsley.gov.uk/residents/coronavirus-information
https://liverpool.gov.uk/communities-and-safety/emergency-planning/coronavirus/
https://www.sefton.gov.uk/covid-19-in-sefton.aspx
https://www.sthelens.gov.uk/coronavirus
https://www.wirral.gov.uk/health-and-social-care/health-wirral/coronavirus-update
https://www.hounslow.gov.uk/coronavirus
https://my.northtyneside.gov.uk/category/1429/coronavirus-covid-19


 سل وارنگڻن برو کون ●

دی نویں قسم (جہڑی ڈیلڻا دے ناں توں موسوم کیتی جاندی اے)    19-کوویڈ
دوجیاں قسماں دی نسبت زیاده تیزی نال پھیل جاندی اے جہڑیاں کہ پہالں زیاده  

 عام سن۔ کھالر نوں روکن وچ مدد دین لئی تہانوں چاہیدا اے کہ ُتسی: 

  حفاظتی ڻیکیاں دیاں دونوں ای خوراکاں لگواؤجدوں پیشکش کیتی جائے تے  ●
 تے دوجیاں نوں وی ترغیب دیو

اپنے مقامی عالقے وچ سرج ڻیسڻنگ وچ حصہ لو، چاہے تہانوں   ●
 حفاظتی ڻیکے لگے نیں یا نہیں لگے ہوئے

دیاں کوئی   19-جے تہاڈے وچ کوویڈی  آئسولیٹ کرو-سیلففوری طور تے  ●
(تیز بخار، اک نویں تے متواتر کھنگ یا تہاڈے ُسنگھن یا  متاں نیںعال

لئی تہاڈے ڻیسٹ   19- چکھن دی حس وچ کمی یا خاتمہ) یا جے کوویڈ
 نتیجہ آیا اے  مثبتدا 

مندرجہ باال عالقیاں وچ جے ُتسی اپنے گھرانے یا سپورٹ ببل توں باہر والے  
کسے فرد نوں ملو تے تہانوں خصوصی احتیاط وی کرنی چاہیدی اے۔ جتھے  

 ممکن ہوئے، تہانوں کوشش وی کرنی چاہیدی اے کہ: 

 جتھے ممکن ہوئے لوکاں نوں اندر دی بجائے باہر ملو ●

میڻر دی دوری تے رہن دی کوشش کرو جہڑے تہاڈے   2اوہناں لوکاں تو  ●
نال نہیں رہندے (ماسوا ایس دے کہ تساں اوہناں نال سپورٹ ببل بنا  
رکھیا اے)، ایہناں وچ اوه دوست تے رشتے دار وی شامل نیں جہڑے 

 تہاڈے نال نہیں رہندے

 ه عالقے توں اندر تے باہر سفر نوں گھٹ توں گھٹ کرو متاثر ●

 

https://www.warrington.gov.uk/coronavirus-covid-19-warrington
https://www.warrington.gov.uk/coronavirus-covid-19-warrington
https://www.warrington.gov.uk/coronavirus-covid-19-warrington
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.


 تہانوں: 

چاہیدے نیں تے جے ُتسی پازیڻیو او    دو واری مفت ڻیسٹ کروانےہر ہفتے  ●
 تے فیر آئسولیٹ کرو

 کدے او تے گھروں کم کرنا جاری رکھو جے ُتسی کر س  ●

اپنے عالقے لئی مقامی ہیلتھ ایڈوائس نال رجوع کرو (ُاتے لنکس فراہم  ●
 کیتے گئے نیں) 

 لئی ڻیسٹ کروانا چاہیدا اے۔ ایس وچ شامل نیں:  19-تہانوں کوویڈ

  پی سی آر ڻیسٹ کروان دا بندوبست دیاں عالمتاں نیں تے فیر 19- جے تہانوں کوویڈ ●
 کرو

) دیاں  19-جے تہاڈے وچ کورونا وائرس (کوویڈ  تواتر نال ریپڈ ڻیسڻس کراو ●
 عالمتاں مجود نہیں 

جے ُتسی بیرون ملک جان دا اراده کرو تے فیر ڻیسڻنگ یا انتظام کرده   ●
 مزید تفصیالت ویکھوقرنطینہ پیکیج دا بندوبست کرنا۔ 

- کوویڈ نیں یا   عالمتاںآئسولیٹ کرنا چاہیدا اے جے تہاڈے وچ -تہانوں فوراً سیلف
جے ُتسی کورونا وائرس دی وجہ تو کم تے نہیں جا  آیا اے۔   دا ڻیسٹ مثبت 19

 دستیاب اے۔  رہے تے فیر مالی سپورٹ

 اپنے آپ تے دوجیاں نوں محفوظ رکھنا

 ماسکس فیس 

تہانوں بہت ساریاں انڈور تھانواں، جیویں ُدوکاناں تے عبادت گاہواں، تے پبلک  
ڻرانسپورٹ وچ، فیس ماسک پانا چاہیدا اے ماسوا ایس گل دے کہ تہانوں ُچھٹ  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work


فیس ماسک بارے  حاصل ہوئے یا کوئی ہور معقول جواز مجود ہوئے۔ ایہہ قنون اے۔ 
 ۔ گائڈنس پڑھو

 جے ُتسی طبی طور تے انتہائی کمزور یعنی ولنرایبل او تے فیر

جے ُتسی طبی طور تے انتہائی غیرمحفوظ یعنی ولنرایبل او تے فیر تہانوں  
 کورونا وائرس دی وجہ توں بیمار پین دا شدید خطره ہو سکدا اے۔ 

جے ُتسی طبی طور تے انتہائی کمزور یعنی ولنرایبل او تے فیر تہانوں مزید  
اوہناں لوکاں لئی گائڈنس تے  نگ کرن دا مشوره نہیں دتا جار رہیا۔ پر تہانوں شیلڈ

 ر محفوظ یعنی ولنرایبل نیں عمل کرنا چاہیدا اے جہڑے طبی طور تے انتہائی غی
ُاتے عمل کرنا چاہیدا اے تے تہانوں تاکید کیتی جاندی اے کہ ُتسی اپنے تحفظ  
لئی اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرو جیویں قریبی رابطے نوں محدود کرنا، دن 

دے گھٹ مصروف ویلے وچ سفر یا شاپنگ کرنا، اپنا کمره ہوادار رکھنا اور تواتر نال  
دھوندے رہنا۔ تہاڈے ایمپالئر یعنی آجر لئی ضروری اے کہ اوه کم دی   اپنے ہتھ

 توں متاثر ہون گھٹ کرن لئی اقدامات ُچکے۔  19-تھاں تے کووید

 دے خالف حفاظتی ڻیکے لگ نیں 19-جے تہانوں کوویڈ

اپنے آپ، اپنے دوستاں ، خاندان تے کمیونیڻی دی حفاظت کرن وچ مدد کرن لئی  
ساری گائڈنس تے عمل کردے رہنا چاہیدا اے بھاویں  تہانوں ایس صفحے تے 

 ہون۔   دے خالف حفاظتی ڻیکے لگ وی گئے 19-کوویڈتہانوں 

حفاظتی ڻیکیاں بارے پتہ لگا اے کہ زیاده تر لوکاں دے شدید بیمار پین دے امکان  
نوں گھٹ کردے نیں۔ ہر دوائی طرح حفاظتی ڻیکے وی مکمل طور تے موثر نہیں،  

ایس کرکے اوه لوکی جنہاں نوں حفاظتی ڻیکے لگ گئے نیں، اوہناں نوں  
 رہنا چاہیدا اے۔  انفیکشن توں بچن لئی سفارش کرده احتیاطاں کردے

ُابھردے ہوئے شواہد دسدے نیں کہ حفاظتی ڻیکیاں دیاں وجہ توں وائرس دے  
انتقال تے فرق پے رہیا اے پر ساہنوں پتہ نہیں کہ حفاظتی ڻیکے کس حد تک  

دے پھیال نوں ڈکدے نیں۔ چاہے تہانوں حفاظتی ڻیکے لگ وی گئے ہون    19-کوویڈ

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae


تقل کر سکدے او بھاویں تہاڈے وچ  دوجیاں نوں من 19- ُتسی فیر وی کوویڈ 
 عالمتاں نہ وی مجود ہون۔ 

 دا ڻیسٹ کروانا  19-کوویڈ 
ریپڈ لیڻرل فلو ڻیسڻنگ بغیر عالمات والے کسے وی بندے لئی ُہن مفت دستیاب 
اے۔ ُتسی فارمیسیز، ڻیسڻنگ کرن والی تھانواں، اپنے آجراں، سکوالں، کالجاں  

 ے او۔ تے یونیورسڻیاں توں ڻیسڻس حاصل کر سکد 

 مزید معلوم کرو کہ ُتسی کسراں ریپڈ لیڻرل فلو ڻیسڻس حاصل کر سکدے او 

مدد ملے گی کہ ہفتے وچ دو واری ڻیسٹ کرن نال تہانوں ایہہ یقینی بناون وچ 
نہیں، جس نال تہاڈے نیڑے تیڑے لوکاں نوں درپیش خطره گھٹ    19-تہانوں کوویڈ

 جائے گا۔ 

حاصل کرنا جاری   پی سی آر ڻیسٹجے تہاڈے وچ عالمات نیں تو فیر تہانوں 
تالش کر سکدے او کہ  ے فیر ُتسی رکھنا چاہیدا اے۔ جے تہانوں پکا پتہ نہیں ت

 ۔  تہانوں کیہڑا ڻیسٹ کروانا چاہیدا اے

جے تہاڈا ڻیسٹ مثبت آجائے تے تہانوں آئسولیٹ کرنا چاہیدا اے۔ دوجیاں نال نہ  
 تے عمل کرو۔  سڻے ایٹ ہوم والی گائڈنسملو تے 

 رشتے داراں تے دوستاں نال گھر دے باہر ملنا 
) دے پھیال دے خطرے نوں محدود کرن لئی تہانوں  19-(کوویڈ   کورونا وائرس

چھوڻے دورانیے دے دوران اوہناں لوکاں دی تعداد نوں محدود رکھنا جاری رکھنا  
چاہیدا اے جنہاں نال ُتسی ملدے او۔ لوکاں نوں گھروں باہر ملن ُاتے زیاده تر  

اطالق دے، اجتماع  پابندیاں ُمکا دتیاں گئیاں نیں پر ماسوا قانونی استثنٰی دے 
 افراد توں ودھ نہیں ہونا چاہیدا، جیویں:  30نوں 

 کم یا رضا کارانہ خدمات پیش کرن دے مقصد لئی  ●

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection


 معذور یا ولنرایبل لوکاں نوں کیئر معاونت فراہم کرن لئی ●

جے ُتسی دوستاں تے رشتے داراں نال مل رہے او تے فیر ُتسی ذاتی انتخاب کر  
سکدے او کہ آیا ُتساں اوہناں توں فاصلہ رکھنا اے، پر تہانوں فیر وی محتاط رہنا  

گائڈنس پڑھنی چاہیدی   تے داراں نال ملن بارے دوستاں تے رشچاہیدا اے۔ تہانوں 
 اے

 6دوستاں تے رشتے داراں نال گھر دے اندر ملنا (
 واال ضابطہ) 

  19-لوکاں نوں گھروں باہر ملنا محفوظ تر اے۔ ایس دی وجہ ایہہ اے کہ کوویڈ
عمارتاں دے اندر زیاده تیزی نال پھیلدا اے۔ ُتسی اپنے نال نہ رہن والے دوستاں 

 اراں نوں عمارتاں دے اندر مل سکدے او، یا تے: تے رشتے د

تک دے گروپ وچ جنہاں دا تعلق کنیاں وی گھرانیاں ہوئے (کسے وی  6 ●
 تک دی حد وچ شامل ہون گے)  6عمر دے بچے 

یا دو گھرانیاں نال تعلق رکھن والے کسے وی سائز دے گروه وچ (جے  ●
ر سکدا  اہل ہون تے کوئی گھرانہ مجوده سپورٹ ببل نوں وی شامل ک

 اے)

جے ُتسی دوستاں تے رشتے داراں نال مل رہے او تے فیر ُتسی ذاتی انتخاب کر  
سکدے او کہ آیا ُتساں اوہناں توں فاصلہ رکھنا اے، پر تہانوں فیر وی محتاط رہنا  

گائڈنس پڑھنی چاہیدی   وستاں تے رشتے داراں نال ملن بارے د چاہیدا اے۔ تہانوں 
 اے

 جے ُتسی کسے سپورٹ ببل وچ او 

بنان دے اہل او تے ُتسی تے تہاڈا سپورٹ ببل باہر   سپورٹ ببلجے ُتسی کوئی 
گھرانیاں دی حد وچ اِک گھرانے تے طور تے گنیا جائے گا۔ ایس دا   2ملدے ویلے 

https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


رٹ ببل کسے اک دوجے گھرانے نال  مطلب ایہہ اے، مثالً، ُتسی تے تہاڈا سپو
 لوکاں توں وڈا ای کیوں نہ ہو جائے۔  6مل سکدا اے بھانویں گروپ  

 ُتسی جتھے عمارتاں دے اندر مل سکدے او 

گھرانیاں نال تعلق رکھن والے کسے وی   2دے گروه یا   6ُتسی عمارتاں دے اندر 
 سائز دے گروه وچ (اوہناں دے سپورٹ ببلز سنے) مل سکدے او۔ 

 نجی گھر  ●

 ریڻیل  ●

 انڈور میزبانی کرن والے وینیوز جیویں ریسڻورانڻس، پبز، بارز تے کیفے ●

انڈور کھیڈاں تے تفریح دیاں سہولتاں جیویں جمز، سپورٹ کورڻس تے   ●
 سوئمنگ پولز

 پرسنل کیئر, جیویں سپاز  ●

انڈور تفریح تے سیاحتی مقامات جیویں عجائب گھر، تھیئڻرز تے انڈور   ●
 اںکھیڈاں والی تھانو

دے پھیال نوں کسراں ڈکنا اے والی گائڈنس، جیویں تازه ہوا   19-کوویڈہر ویلے 
 د رکھو۔ تے عمل کرنا یا  اندر آون دینا

 ُتسی کدوں زیاده لوکاں نال مل سکدے او 

گھرانیاں دی حد توں زیاده دے انڈورز اجتماع صرف اوس صورت وچ ہو  2لوکاں یا   6
سکدے نیں جے کسے قنونی ُچھٹ دی وجہ توں اوہناں دی اجازت ہوے، جسراں  

 کہ: 

باقاعده سپورٹ گروپس یا بچیاں تے والدین دے گروپس لئی جنہاں وچ  ●
 د تک کم یا رضاکارانہ خدمات پیش کرن لئیافرا 30

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19


ایس دا مطلب ایہہ اے، مثال دے طور تے،  شرکت کیتی جاسکدی اے۔  ●
کوئی کاریگر حد دی خالف ورزی کیتے بغیر کسے گھر وچ جاسکدا اے 

 جے اوه اوتھے کم لئے گیا ہوئے۔

معذور یا ولنرایبل لوکاں نوں کیئر یا معاونت فراہم کرن لئی، سنے ضروری   ●
 شیواں دی شاپنگ تے اوہناں ولوں سروسز دے حصول دے 

 سپورٹ ببلز
بنان دے اہل او تے ُتسی تے تہاڈا سپورٹ ببل باہر   سپورٹ ببلسی کوئی جے تُ 

سپورٹ  گھرانیاں دی حد وچ اِک گھرانے تے طور تے گنیا جائے گا۔  2ملدے ویلے 
 لئی وی وکھری گائڈنس ویکھو۔  ببلز

دی لوڑ دے بغیر مختلف   چائلڈ کیئر ببل کیئر دے انتظامات جیویں  باقاعده چائلڈ 
تک گھرانیاں نال تعلق رکھن والے    2تک لوک یا  6گھرانیاں نال تعلق رکھن والے  

 عمارتاں دے اندر مل سکدے نیں۔  قدرے زیاده وڈے گروه انڈورز یعنی

 کم تے جانا 
 جتھے ُتسی کر سکدے او تہانوں گھروں کم کرنا جاری رکھنا چاہیدا اے۔

جے ُتسی گھروں کم نہ کر سکو تے تہانوں اپنے کم دی تھانواں تے جان لئی  
سفر کرنا جاری رکھنا چاہیدا اے۔ جے ُتسی گھروں کم نہیں کر سکدے تے فیر  

 ن لئی کریڻیکل ورکر دی درجہ بندی دی لوڑ نہیں۔ تہانوں کم تے جاو

مالکاں تے مالزماں نوں کم کرن دے بندوبست بارے گل بات کرنی چاہیدی اے تے  
مالکاں نوں اوه ہر اقدام کرنا چاہیدا اے جہڑا مالزماں نوں گھروں کم کرن وچ مدد  

ے۔  دے، دور توں کم کرن دے قابل بنان لئی درکار مناسب آئی ڻی تے آالت سن 
  19-جتھے لوکی گھروں کم نہ کر سکن اوتھے مالکاں نوں کم دی تھاں نوں کوویڈ

سیکیور کرن لئی قدم ُچکنے چاہیدے نیں تے پبلک ڻرانسپورٹ ُاتے مصروف اوقات 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-childcare-bubble-with-another-household


تے روڻس توں بچن وچ مالزماں دی مدد کرنی چاہیدی اے۔ اوہناں لوکاں دا زیاده  
 نیں۔ خیال رکھنا چاہیدا اے جہڑے زیاده خطرے وچ  

سیکیور والے ضابطے بشمول سماجی دوری دی شرط  -کم والی جگہ وچ کوویڈ
دے پھیال دے خطرے نوں بہت حد تک گھٹ   19-دے الگو ہونا جاری رہن گے۔ کوویڈ

 دستیاب نیں۔  کوویڈسیکیور گائڈالئز کرن لئی اقتصادیات دے ہر شعبے وچ 

 کاروباری اداریاں تے تھانواں تے پابندیاں بارے گائڈنس ویکھو 

 دوجیاں نوں کم لئی ملنا 

لئی ضروری ہوئے اوتھے انڈورز ُتسی چھ لوکاں یا دو گھرانیاں یا باہر   جتھے کم 
لوکاں توں وڈے گروہاں وچ جمع ہو سکدے او۔ کم کردے ہوئے تہانوں اوہناں   30

میڻر دی دوری برقرار رکھنی چاہیدی اے جہڑے کہ تہاڈے نال نہیں   2لوکاں نال  
 میڻر دی دوری۔  1رہندے یا اضافی احتیاطاں نال  

 دوجے لوکاں دے گھراں وچ کم کرنا 

ِجتھے دوجے لوکاں دے گھراں وچ کم کرنا معقول حد تک ضروری ہوئے، ُتسی  
 ایہہ کرنا جاری رکھ سکدے او، مثال دے طور تے جے ُتسی او کوئی: 

 نینی  ●

 کلینر  ●

 ڻریڈز پرسن ●

 بچیاں تے خانداناں نوں سپورٹ مہیا کرن سوشل کیئر ورکرز  ●

 ویکھنی چاہیدی اے۔  دوجے لوکاں دے گھراں وچ کم کرن بارے گائڈنس تہانوں 

جتھے کسے نجی گھر یا گارڈن وچ کم نال متعلق میڻنگ نہیں ہوندی تے فیر  
 ایس نوں ہونا ای نہیں چاہیدا۔ 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/homes


طور تے    جے ُتسی طبی طور تے انتہائی کمزور یعنی ولنرایبل او یا طبی
 انتہائی ولنرایبل کوئی فرد تہاڈے نال رہندا اے 

دے ہوئی اے تے  طبی طور تے انتہائی ولنرایبل فردجے تہاڈی شناخت بطور 
جتھے ُتسی کر سکدے او تہانوں گھروں کم کرنا جاری رکھنا چاہیدا اے۔ جے  

ُتسی گھروں کم نہ کر سکو تے تسی اپنے کم دی تھان تے جا سکدے او۔ تہاڈا 
ہون دے خطرے نوں گھٹ کرن والے  توں متاثر  19- آجر کم دی تھاں ُاتے کوویڈ

اقدامات لین دا پابند اے تے اوس نوں تہانوں اوہناں اقدامات دی وضاحت کرنی  
چاہیدی اے جہڑے کہ تہانوں کم والی جگہ تے محفوظ رکھن لئی کیتے گئے نیں۔  

کجھ آجر ایہناں اقدامات دے حصے دے طور تے مالزماں دی باقاعدگی نال  
سکدے نیں۔ ہو سکدا اے کہ ُتسی ایس بارے وی   ڻیسڻنگ کروان دا نفاذ کر

سوچنا چاہو کہ ُتسی کم تے کسراں جاو گے تے واپس آو گے، مثالً، کیہ ایہہ  
ممکن اے کہ مصروف ویلے دے دوران پبلک ڻرانسپورٹ دے استعمال توں گریز  

 کیتا جا سکے۔ 

اے  جے ُتسی کسے ایس فرد نال رہندے او جہڑا طبی طور تے انتہائی ولنرایبل 
تے جے ُتسی گھروں کم نہیں کر سکدے تے فیر ُتسی کم تے جانا جاری رکھ 
سکدے او۔ بطور اِک آجر دے تہانوں یقینی بنانا چاہیدا اے کہ مناسب انتظامات  

مجود نیں تاں جے اوه محفوظ طریقے نال کم کر سکن۔ تہانوں غور کرنا چاہیدا اے  
بادل کم کر سکدے نیں یا مصروف  کہ آیا طبی طور تے انتہائی ولنرایبل افراد مت

اوقات وچ سفر کرن توں عارضی طور تے گریز کرن لئی اپنے کم دے طریقے بدل  
 سکدے نیں۔

والی گائڈنس تے عمل   کورونا وائرس دے پھیال نوں کسراں گھٹ کرنا اے تہانوں 
 کرنا چاہیدا اے، سنے گھر وچ وائرس ہون یا اگے پھیالن نوں کسراں گھٹ کرنا اے۔

 جے ُتسی کم تے جان بارے متفکر او یا ُتسی کم نہیں کر سکدے 

آئسولیٹ کرن دی لوڑ اے یا کورونا وائرس دی وجہ  -جے تہانوں سیلفاک گائڈنس 
جے ُتسی باروزگار او تے کم تے نہیں جاسکدے  تے  توں کم تے نہیں جاسکدے 

 مجود اے۔  تے فیر کیہ کریئے

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work?priority-taxon=5ebf285a-9165-476c-be90-66b9729f50da
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work?priority-taxon=5ebf285a-9165-476c-be90-66b9729f50da


  ،اے اگر ُتسی کم کرن بارے متفکر او تے مشوره دے سکدا سیڻیزن ایڈوائس 
ایس گل سنے جے تہانوں لگدا اے کہ تہاڈے کم دی تھاں غیر محفوظ اے یا  

 ُتسی کسے ایسے بندے نال رہندے او جہڑا ولنرایبل اے۔ 

، مثال دے طور تے جے   جے ُتسی کم نہیں کر سکدے تے معاونت دستیاب اے
 ُتسی کسے دی کیئر کردے او یاں تہاڈے کول گھٹ کم اے۔ 

ہور مشوره مجود اے (ایڈوائزری،   اے سی اے ایس ولوں آجراں تے اجیراں لئی
 کنسیلی ایشن ایند آربڻریشن سروس)۔ 

 کالج یا اسکول جانا 
اسکوالں تے فردر ایجوکیشن دے طالب علماں تے اسڻوڈنڻس نوں تعلیم لئی  

 ا چاہیدا اے۔سکول تے کالج حاضر ہون 

فیس  -ڻو-ڻرم ڻائم دے دوران سارے سکول تے فردر ایجوکیشن دے ادارے فیس
تعلم لئی ُکھلے نیں۔ بچیاں تے نوجواناں لئی بہت اہم اے کہ اوه اڻنڈ کرن، اوہناں  

دی بہبود تے تعلیم وچ مدد دتی جائے تے کم کرن والے والدین تے سرپرستاں 
 دی مدد کیتی جائے۔

ائی ولنرایبل طالب علماں تے اسڻوڈنڻس نوں سکول یا کالج  طبی طور تے انتہ
 جانا چاہیدا اے۔

دے دوران والدین نوں ارلی ایئر پرووائڈرز، سکوالں تے کالجاں بارے کیہ    19-کوویڈ
 دے بارے وچ مزید گائڈنس مجود اے۔ جانن دی لوڑ اے

المات والے کسے وی بندے لئی  انگلینڈ وچ ریپڈ لیڻرل فلو ڻیسڻنگ ُہن بغیر ع
مفت دستیاب اے۔ ایس دی سفارش سارے سیکنڈری سکول تے کالجاں دے  

طالب علماں، اوہناں دے خانداناں تے سکول تے کالج دے عملے لئی کیتی  
 جاندی اے۔

https://www.citizensadvice.org.uk/work/coronavirus-if-youre-worried-about-working
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https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support
https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19


) دی عالمتاں نہ ہوں تے فیر ُتسی کسراں 19-جے تہاڈے وچ کورونا وائرس (کوویڈ
 ویکھو۔  باقاعدگی نال ریپڈ ڻیسڻس حاصل کر سکدے او دے بارے وچ گائڈنس 

 یونیورسڻیاں تے اعٰلی تعلیم
وں شروع کر سکدے  تمام طلباء ُہن بالمشافہ درس وتدریس دا سلسلہ دوباره ت

ڻرم اقامت گاه ول سفر کرن توں پہالں ڻیسٹ کروانا  -نیں۔ طالب علماں نوں نان 
 چاہیدا اے۔ 

لئی گائڈنس   ہے نیں یونیورسڻیاں تے طالب علم جہڑے اعٰلی تعلیم ول لوٹ ر
 مجود اے۔ 

  دے پھیال نوں کسراں ڈکنا اے والی گائڈنس 19-کوویڈطالب علماں نوں ہر ویلے 
 ل کرنا چاہیدا اے۔تے عم

 چائلڈ کیئر
باقاعده چائلڈ کیئر دے انتظامات دی لوڑ دے بغیر مختلف گھرانیاں نال تعلق رکھن 

تک گھرانیاں نال تعلق رکھن والے قدرے زیاده وڈے گروه   2تک لوک یا    6والے 
انڈورز یعنی عمارتاں دے اندر مل سکدے نیں۔ سارے بچے عمارتاں دے اندر یعنی  

رجسڻرڈ چائلڈ کیئر، چائلڈ مائنڈرز، ریپ   انڈورز تے عمارتاں توں باہر یعنی آوٹ ڈورز 
 اراؤنڈ کیئر تے دیگر زیر نگرانی سرگرمیاں استعمال کرسکدے نیں۔ 

تک افراد نال پیرنڻس تے چائلڈ گروپس دی انڈورز تے آوٹ ڈورز ہو سکدے نیں۔   30
سال تو گھٹ عمر دے بچے نہیں آوندے جہڑے والدین یا   5ایس حد وچ 

 دا والدین تے چائلڈ گروپس واال سیکشن ویکھو۔   سرپرستاں نال نیں۔ گائڈنس

 دوجیاں نوں چائلڈ کیئر لئی ملنا 

گھرانیاں دی حد توں زیاده دے انڈورز اجتماع مندرجہ ذیل مقاصد لئی   2لوکاں یا   6
 ہو سکدے نیں: 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19


  -تعلیم، رجسڻرڈ چائلڈ کیئر تے بچیاں لئی زیر نگرانی سرگرمیاں لئی   ●
 ۔ تعلیم تے چائلڈ کیئر بارے مزید معلومات ویکھو

ایسے بندوبستاں لئی جتھے بچے اوہناں گھراں وچ نہیں رہندے جتھے   ●
 الدین یا سرپرست رہندے نیں اوہناں دے دویں و

کیئر وچ مجود بچیاں دا اوہناں نوں جمن والے ماں پیو تے بھن بھراواں نال   ●
 رابطہ کروان لئی 

سوشل سروسز ولوں کسے بچے یا بچیاں نوں کیئر وچ پلیس کرن یا  ●
 پلیس کرن وچ مدد دین لئی 

 پیرنڻس تے چائلڈ گروپس 
ا انعقاد ہو سکدا اے (پر نجی  آوٹ ڈورز تے انڈورز پیرنڻس تے چائلڈ گروپس د

سال توں گھٹ عمر دے بچیاں دے مفاد    5گھراں تے باغیچیاں وچ نہیں) جے اوه 
لئی نیں تے اوہناں دا انعقاد کسے کاروبار، چیرڻی یا سرکاری ادارے نے کیتا  

 ہوئے۔ 

تک محدود   30پیرنڻس تے چائلڈ گروپس وچ حصہ لین والے حاضرین دی تعداد 
پنج سال توں گھٹ عمر دے بچے گروپ وچ کم کرن یا رضاکارانہ  ہونی چاہیدی اے۔  

 سروسز فراہم کرن واال کوئی فرد ایس تعداد وچ نہیں گنیا جائے گا۔ 

 نگہداشت یا مدد فراہم کرنا 
گھرانیاں دی حد توں زیاده دے انڈورز اجتماع کیئر تے معاونت فراہم   2لوکاں یا   6

 کرن دے مقاصد لئی ہو سکدے نیں، جیویں: 

اپنے سپورٹ ببل وچ لوکاں نال ملن جان لئی، (جے تہانوں ایہہ بناون دی   ●
 قنونی اجازت اے) 

 ہنگامی مدد دین لئی ●

https://www.gov.uk/coronavirus/education-and-childcare


افراد  30تک شرکاء والے کسے سپورٹ گروپ وچ شرکت کرن لئی۔  30 ●
سال تو گھٹ عمر دے بچے نہیں آوندے جہڑے والدین یا   5دی حد وچ 

 سرپرستاں نال نیں 

معذور یا ولنرایبل لوکاں نوں کیئر معاونت فراہم کرن لئی، ایس وچ ضروری   ●
 شیواں دی شاپنگ تے اوہناں ولوں سروسز دا حصول شامل اے 

د نوں کیئر یا معاونت  جتھے ضروری ہوئے اوتھے ُتسی کسے معذور یا ولنرایبل فر
 اوہناں دے گھر وچ وی فراہم کر سکدے او۔

تے   کورونا وائرس دے پھیال نوں کسراں ڈکنا اے والی گائڈنستہانوں ہر ویلے 
اوہناں لوکاں لئی مزید گائڈنس موجود اے جہڑے کسے  عمل کرنا چاہیدا اے۔ 

 ۔  دوست یا رشتہ دار نوں بال معاوضہ کیئر فراہم کردے نیں 

 سپورٹ گروپس 
رکاء والے سپورٹ گروپس منعقد ہو سکدے نیں جتھے ایہہ رسمی طور  تک ش  30

تے باہمی مدد، تھیراپی یا کسے ہور طرح دی سپورٹ لئی منظم کیتے گئے ہون۔  
سپورٹ گروپس دا انعقاد کسے کاروبار، چیرڻی یا سرکاری ادارے ولوں کیتا جانا  

ایہہ کسے   چاہیدا اے تے جے ایہہ کسے عمارت دے اندر ہو رہے ہون تے فیر
 نجی گھر وچ نہیں منعقد ہونے چاہیدے۔ 

دے محفوظ استعمال لئی کسے سپورٹ گروپ نوں   رپز کمیونڻی سہولیات ملڻی پ
محفوظ طریقے نال منعقد کرن یا ایس وچ شرکت کرن دے بارے وچ ایس گائڈنس  

 دے اندر مزید گائڈنس مجود اے۔

سپورٹ گروپس دی مثاالں وچ شامل نیں جہڑے مندرجہ ذیل نوں سپورٹ فراہم  
 کردے نیں: 

 ھریلو تشدد سنے) جرم دا شکار لوکاں نوں (گ ●

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-providing-unpaid-care/guidance-for-those-who-provide-unpaid-care-to-friends-or-family
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-providing-unpaid-care/guidance-for-those-who-provide-unpaid-care-to-friends-or-family
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities


اوه لوکی جہڑے نشے دے عادی نیں (الکوحل، منشیات یا دیگر نشیلی   ●
 شیواں دی لت) یا نشے والے رویہ دے ورتارے 

اوه لوکی جنہاں نوں طویل مدتی بیماریاں ہون یا طویل مدتی بیماریاں   ●
والے لوکاں، یا مرض الموت وچ مبتال لوکاں یا ولنرایبل لوکاں نوں کیئر  

رہے ہون (اوہناں سمیت جنہاں نوں کوئی ذہنی عارضہ الحق  فراہم کر  
 اے)

جہڑے لوکاں نوں جنسی رجحان یا جنسی شناخت دی وجہ توں   ●
مسلیاں دا سامنا اے (اوہناں سنے جہڑے لزبیئن، گے، دو جنسی  

 رجحان والے یا ڻرانسجنڈر نیں) 

 اوه لوک جنہاں نوں سوگ مرگ دا سامنا اے  ●

ولنرایبل نوجوان، (یوتھ ورکرز نال اوہناں نوں مالقات کرن دے قابل بناون  ●
 سنے) 

 معذور افراد تے اوہناں دے کیئررز  ●

سال تو گھٹ عمر دے بچے نہیں آوندے جہڑے والدین یا   5افراد دی حد وچ   30
چالن وچ مدد دین لئی  سرپرستاں نال نیں۔ جتھے کسے گروپ نوں چالن یا  

کسے بندے دا واضح تے باقاعده رول موجود ہوئے (تنخواه دار یا رضاکارانہ) نہ کہ  
اوه سپورٹ حاصل کرن لئی بطور اِک ُرکن دے شرکت کر رہے ہون، تے فیر اوہناں  

 دی گنتی اجتماع وچ مجود حاضرین دی حد وچ کرن دی لوڑ نہیں۔ 

 ورزش، کھیڈاں تے جسمانی سرگرمی
المحدود ورزش کر سکدے او پر جنہاں لوکاں نال ُتسی ورزش کر سکدے او   ُتسی 

تک لوکاں دے گروپس وچ   30اوہناں دی تعداد ُاتے حد الگو ہوندی اے۔ ُتسی باہر  
 ورزش کر سکدے او۔ جدوں تُسی انڈور مجود او، تے ُتسی ورزش کر سکدے او: 

 اکلے ●

 تک لوکاں دے گروپس وچ 6یا  ●



لق رکھن والے کسے وی سائز دے گروه وچ (اوہناں  گھرانیاں نال تع 2یا  ●
 دے مجوده سپورٹ ببل سنے، جے اوه اہل نیں) 

ُتسی انڈور یا آوٹ ڈور رسمی طور تے منظم کرده یا الئسنس یافتہ کھیڈ یا  
جسمانی سرگرمی وچ لوکاں دی کسے وی تعداد وچ حصہ لے سکدے او۔ ایس  

رے ولوں کیتا جانا چاہیدا اے تے  دا انعقاد کسے کاروبار، چیرڻی یا سرکاری ادا
منتظم نوں ضروری احتیاطاں کرنیاں چاہیدیاں نیں، رسک اسسمنٹ مکمل کرن  
سنے۔۔ تاہم، تہانوں ڻریننگ وچ رابطے توں پرہیز کرنا چاہیدا ے، تے کجھ کھیڈاں  

تہاڈے کھیڈ لئی  لئی، ساری سرگرمیاں وچ رابطے توں پرہیز کرنا چاہیدا اے۔ 
 ۔ رابطے توں گریز کرن دا کیہ مطلب اے بارے گائڈنس پڑھو

انڈور تفریح دیاں سہولتاں تہاڈے لئی ُکھل سکدیاں نیں جنہاں وچ ُتسی کلے، یا  
گھرانیاں تے مشتمل کسے وی سائز دے گروپ وچ   2تک لوکاں دے گروہاں یاں  6

 ورزش کر سکدے او۔ 

 تہانوں گائڈنس تے عمل کرنا چاہیدا اے: 

 انگلینڈ وچ گراس روٹ سپورٹ تے تفریح بارے  ●

 گراس روٹ سپورڻس تے جم تے تفریحی سہولیات مہیا کنندگان لئی ●

 ایلیٹ کھڈاری

ایلیٹ کھڈاری (یا اوه جہڑے سرکاری طور تے اعلٰی درجے دے کھالڑی بنن دے  
ی  عمل وچوں گزر رہے ہون) وڈے گروہاں وچ مل سکدے یا مقابلے تے تربیت لئ
بشمول انڈور جمع ہو سکدے نیں۔ جے ضروری ہوئے تے اوہناں دے کوچ وی  

سال توں گھٹ عمر دے ہون تے فیر اوہناں  18شامل ہو سکدے نیں، یا جے اوه 
 دے والدین تے سرپرست وی۔ 

 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers#how-to-participate-safely
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers#how-to-participate-safely
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/providers-of-grassroots-sport-and-gym-leisure-facilities


 جنازے تے ُجڑیاں ہویاں یادگری تقریباں 
ں رہے گی۔  دی حد ُہن مزید الگو نہی  30جنازیاں وچ شرکت کرن لئی ودھ توں ودھ 

جنازیاں وچ شرکت کرن والے لوکاں دی تعداد دا تعین ایہہ گل کرے گی کہ کنے  
 لوکاں نوں سماجی دوری نال محفوظ طریقے نال جگہ دتی جا سکدی اے۔

مرحومین دے خانداناں تے دوستاں لئی جنازے خاص طور تے اہم تقریباں ہوندے 
ہے کہ عالمی وباء دے دوران  نیں تے ایس چیز دا اظہار ایس گل راہیں کیتا گیا 

جنازیاں وچ شرکت کرن والے لوکاں دی حد جین مرن دی دوجی تقریباں وچ  
 شرکت کرن والے لوکاں توں ودھ رہی اے۔

ُجڑی ہوئی مذہبی یا عقیدے تے مبنی یادگاری تقریبات، جیویں رت جگے یعنی  
تی  توڑی لوکاں نال شرکت کی 30ویکس، پتھر دھرائی تے سواه کھالرنا وچ 

جاسکدی اے جس وچ کم کرن واال کوئی فرد نہیں گنیا جائے گا۔ یادگاری تقریباں 
سیکیور انڈور یا آوٹ ڈورز مقام وچ ہو سکدیاں، نجی باغیچیاں    19-کسے کوویڈ

 سنے۔ 

  کورونا وائرس دی عالمی وبا دے دوران جنازے وچ شرکت کرن بارے گائڈنس
 مجود اے۔ 

 شادیاں تے سول پارڻنرشپ دیاں تقریباں تے ولیمے
ریب یا استقبالیے وچ شرکت  تک لوک کسے شادی، سول پارڻنرشپ دی تق 30

کر سکدے نیں۔ کم کرن واال کوئی وی کارکن ایس حد وچ شمار نہیں کیتا جائے 
 گا۔ 

 موجود اے۔  نرشپس لئی مزید گائڈنسچھوڻی شادیاں تے سول پارڻ

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations


 جین مرن دی اہم تقریباں 
 30جین مرن دی اہم تقریباں جیویں کرسننگ یا بار/بیٹ مزواہز وچ ودھ توں ودھ 
توڑی افراد شرکت کر سکدے نیں۔ کم کرن واال کوئی وی کارکن ایس حد وچ  

 شمار نہیں کیتا جائے گا۔ 

 عبادت گاہواں 
ُتسی عبادت لئی کسے عبادت گاه وچ جا سکدے او۔ جدوں کوئی سروس اِنڈورز  

توں وڈے گروه دی شکل وچ میل جول نہیں رکھنا    6تہانوں  ہو رہی ہوئے، تے
تک گھرانیاں (سپورٹ ببل   2چاہیدا، ماسوا ایس دے کہ سب حاضرین دا تعلق 

سمیت) نال ہوئے۔ تہانوں ہر ویلے سختی نال گروہاں دے درمیان سماجی دوری  
 برقرار رکھنی چاہیدی اے۔ 

توں وڈے گروه دی شکل   30جدوں کوئی سروس آوڻڈورز ہو رہی ہوئے، تے تہانوں 
دت گاہواں تے محفوظ استعمال بارے  عباوچ میل جول نہیں رکھنا چاہیدا۔ تہانوں 

 تے عمل کرنا چاہیدا اے۔  قومی گائڈنس

 رضا کارانہ خدمات پیش کرنا تے رفاہی خدمات 
افراد توں ودھ آوڻڈورز   30گھرانیاں دی حد توں زیاده دے انڈورز یا  2لوکاں یا   6

اجتماع رضاکارانہ یا رفاہی سروسز فراہم کرن دے مقاصد لئی منعقد ہو سکدے  
 ۔ نیں

) دے دوران رضا کارانہ خدمات پیش کرن بارے  19-کورونا وائرس (کوویڈتہانوں 
 تے عمل کرنا چاہیدا اے۔ گائڈنس 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely


ں وچ جمع ہو دوجے حاالت جتھے ُتسی وڈے گروہا 
 سکدے او 

  30گھرانیاں دی حد توں زیاده دے انڈورز یا   2لوکاں یا   6وڈے اجتماعات دا مطلب  
 افراد توں ودھ دا آوڻڈورز اجتماع اے۔

 ُتسی وڈے گروہاں وچ جمع ہو سکدے او: 

ہنگامی مدد دین لئی، زخمی ہون یا بیماری توں بچن یا خطرے تو فرار   ●
 ہون لئی (گھریلو تشدد سنے) 

 قنونی ذمہ داریاں پوری کرن لئی ●

 گھر خریدن، ویچن یا بدل لئی سرگرمیاں اختیار کرن لئی  ●

سیکیور مظاہرے یا احتجاج کرن دے مقصد لئی جتھے منتظم نے  -کوویڈ ●
ضروری احتیاطی تدبیراں اختیار کیتیاں ہون، رسک اسسمنٹ مکمل کرن 

 سنے

جتھے ایہہ کرنا کسے الیکشن یا ریفرینڈم وچ ووڻنگ کرن لئی معقول   ●
حد تک ضروری ہوئے (جیویں ووڻاں دی گنتی کرن لئی یا قانونی مبصراں  

 لئی)۔ 

وچ   دے دوران انتخابات یا ریفرینڈمز 19- گائڈنس جہڑے کوویڈاوہناں لوکاں لئی 
مخصوص نتیجیاں لئی مہم چالندے نیں اوه گھر گھر جا کے انتخابات تے  

رمی جاری رکھ سکدے  ریفرینڈمز والی گائڈنس دے مطابق مہم چالن والی سرگ
 نیں۔ 

فوجداری انصاف یا امیگریشن حراستی مراکز دی عمارتاں وچ ُتسی وڈے گروہاں 
 دی شکل وچ جمع ہو سکدے او۔

 

https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19


 جے ُتسی ضابطیاں دی خالف وزی کرو
جے ُتسی وڈے گروہاں وچ ملو تے فیر پولیس تہاڈے خالف ایکشن لے سکدی  

کرنا تے جرمانے عائد کرنا اے   اے۔ ایس وچ غیر قنونی اجتماعواں نوں تتر بتر
 (فکسڈ پینلڻی نوڻسز)۔ 

£ دا فکسڈ پینلڻی نوڻس جاری کیتا جا  200تہانوں پہلی والی ُجرم کرن دے 
 £ دی حد تک۔ 6،400سکدا اے، ہر اگلے ُجرم لئی دوگنا ہو جاندا اے  

£ تک جرمانہ  800جے ُتسی انڈورز کسی نجی اجتماع وچ شرکت کرو تے تہانوں 
تو ودھ لوکاں نال کوئی ہاؤس   15جیویں اپنے گھرانے وچوں باہر والے ہو سکدا اے 

£  6،400پارڻی، جہڑی کہ ہر مقرر ارتکاب ُجرم تے دونی ہو جائے گی، ودھ تو ودھ 
 دی حد تک۔

تک لوکاں توں ودھ دا غیر قنونی اکڻھ کرو یا    50یا آوٹ ڈورز  30جے ُتسی انڈور 
 £ تک دا جرمانہ کر سکدی اے۔10،000وں کرن وچ ملوث پائے جاَو، تے پولیس تہان 

 کیئر ہومز وچ مالقات کرنا 
ضوابط مختلف نیں جس دا انحصار ایس گل تے اے کہ آیا ُتسی کسے نال کسے  

 کیئر ہوم وچ مالقات کر رہے او یا کوئی مکین گھروں باہر مالقات کر رہیا اے۔

 کیئر ہوم وچ مالقات کرنا 

مکین پنج تک باقاعدگی نال مالقات کرن والے مالقاتی رکھ سکدے نیں جنہاں وچ  
مالقاتی اکو ویلے یا اکو ای دن وچ مالقات کر سکدے نیں۔ مالقاتیاں نوں اندر   2

دا نیگڻیو ڻیسٹ ثابت کرنا پئے گا تے انفیکشن نوں   19- آون توں پہالں کوویڈ 
دے دوران کیئر ہومز   19-کوویڈے گا۔ پھیلن توں ڈکن والے ضابطیاں تے عمل کرنا پئ

 مجود اے۔ دی وزٹ کرن بارے گائڈنس 

 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus


 کیئر ہومز توں باہر گھٹ خطرے والی مالقاتاں 

والے کیئر ہوم دے    گھٹ خطرے والی وزٹ لئی جان لئی کیئر ہون تو باہر جان
- کوویڈآئسولیٹ نہیں کرنا پئے گا۔ -دن لئی سیلف  14مکیناں نوں ُہن واپس آ کے  

  کیئر ہوم توں باہر وزٹ کرن بارے گائڈنس  دے دوران کیئر ہومز دے مکیناں لئی 91
 مجود اے۔ 

 اے۔ مجود   سپورڻڈ لیونگ وچ رہن والے لوکاں لئی اک وکھری گائڈنس

 گھروں باہر رات رہنا 
 ُچھڻیاں والیاں ساریاں اقامت گاہواں ُکھل سکدیاں نیں۔ ُتسی رات ره سکدے او: 

 ہوڻیل / بیڈ اینڈ بریک فاسٹ وچ ●

 کیمپ سائٹ وچ  ●

 کاروان وچ  ●

 کشتی وچ ●

 دوجے گھرو وچ  ●

 دیگر رہائشگاه وچ  ●

گھرانیاں نال تعلق رکھدا اے   2توڑی لوکاں دے گروه یا جے مجود ہر بنده   6ُتسی 
(ہر گھرانہ سپورٹ ببل وی شامل کر سکدا اے، جے اہل ہوئے) تے فیر وڈے  

گروہاں دی شکل وچ ُچھڻیاں والی اقامتگاه وچ شب بسری کر سکدے او ماسوا  
 ایس دے کہ کوئی قنونی ُچھٹ لگدی ہوئے۔

گھرانیاں نال تعلق رکھدا اے   2وکاں دے گروه یا جے مجود ہر بنده  توڑی ل 6ُتسی 
(سپورٹ ببل سنے) تے فیر وڈے گروہاں دی شکل وچ ُچھڻیاں والی اقامتگاه وچ  

 شب بسری کر سکدے او۔ 

 دستیاب اے۔  ہوڻالں تے دیگر گیسٹ اکاموڈیشن بارے مزید گائڈنس

https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/supported-living-services-during-coronavirus-covid-19/covid-19-guidance-for-supported-living
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/hotels-and-other-guest-accommodation


 انگلینڈ دے اندر سفر کرنا 
تہانوں پیشگی منصوبہ بندی تے جھتے ممکن ہوئے محفوظ طریقے نال سفر کرنا  

 جاری رکھنا چاہیدا اے۔

ُتسی مندرجہ زیل احتیاطاں کر کے پیشگی منصوبہ بندی تے محفوظ طریقے نال  
 سفر کر سکدے او: 

 جتھے ممکن ہوئے پیدل جاو یا سیکل چالو  ●

پیش بندی کرو اے تے سفر کردے ہوئے پبلک ڻرانسپورٹ تے مصروف  ●
 اوقات تے روڻاں توں بچو 

 باقاعدگی نال اپنے ہتھ دھوو یا سینیڻائز کرو ●

پبلک ڻرانسورٹ تے فیس ماسک پاؤ ماسوا ایس کہ تہانوں ُچھٹ حاصل   ●
 ہوئے 

یقینی بناؤ کہ جگہ چنگی طرح ہوادار ہوئے۔ کھڑکیاں تے دروازے کھولو، یا   ●
 کافی ساری ہوا اندر آون لئی کوئی ہور اقدام کرو 

توں وڈے گروه دی شکل وچ کوئی نجی گڈی شیئر نہیں کرنی چاہیدی،    6تہانوں 
تک گھرانیاں نال اے) ماسوا ایس   2(ماسوا ایس دے کہ سب حاضرین دا تعلق 

 گل دے کہ تہاڈا سفر کسے مستثنٰی وجہ تو ہوئے۔

مجود اے سنے پبلک ڻرانسپورٹ دے   گائڈنس محفوظ سفر بارے اک اضافی 
 محفوظ استعمال بارے۔ 

 

 

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


یوکے، جمہوریہ آئرلینڈ تے چینل آئی لینڈز دے اندر 
 سفر کرنا 

 انگلینڈ ول سفر کرنا

ریا دے دوجے مختلف حصیاں (یوکے، دی رپبلک آف  ہو سکدا اے کہ کامن ڻریول ای 
آئرلینڈ، جرسی، گرنزی تے آئل آف مین) وچ ایسے ضوابط موجود ہون جہڑے  

 انگلینڈ ول سفر نوں محدود کردے ہون۔ 

تہانوں سفر کرن دے انتظامات کرن توں پہالں اوس جگہ بارے پابندیاں نوں چیک  
 کرنا چاہیدا اے جتھے ُتسی جانا چاہندے او۔ 

ے تہانوں کامن ڻریول ایریا (یوکے، جمہوریہ آئرلینڈ، جرسی، گرنزی تے آئل آف  ج
مین) دے کسے دوجے حصے وچوں سفر کرن دی اجازت ہوئے تے ُتسی انگلینڈ  

وچ داخل ہو سکدے او تے تہاڈے ُاتے آمد توں بعد قرنطینہ کرن دی شرط عائد  
یس بارے وچ پابندیاں نہیں ہوندی۔ جے ُتسی انگلینڈ وچ سفر کردے تے تہانوں ا

 تے عمل کرنا چاہیدا اے کہ ُتسی کیہ کر سکدے او تے کیہ نہیں کر سکدے۔ 

 انگلینڈ توں سفر کرنا

ہو سکدا اے کہ کامن ڻریول ایریا دے دوجے مختلف حصیاں (یوکے، دی رپبلک آف  
آئرلینڈ، جرسی، گرنزی تے آئل آف مین) وچ ایسے ضوابط موجود ہون جہڑے  
انگلینڈ ول سفر نوں محدود کردے ہون۔ تہانوں انگلینڈ توں جا کے یوکے دے  

ن ول سفر کرن  دوجے حصیاں، جمہوریہ آئرلینڈ، جرسی، گرنزی تے آئل آف می
لئی کسے معقول جواز دی لوڑ نہیں۔ تہانوں سفر کرن دے انتظامات کرن توں  

پہالں اوس جگہ بارے پابندیاں نوں چیک کرنا چاہیدا اے جتھے ُتسی جانا چاہندے  
 او۔

 

 



 شمالی آئرلینڈ ول یا ولوں سفر کرنا 

جرسی،   جدوں تک ُتسی یوکے یا کامن ڻریول ایریا (یوکے، دی رپبلک آف آئرلینڈ، 
گرنزی تے آئل آف مین) وچ سفر کردے او تے فیر شمالی آئرلینڈ دے اندر تے باہر  

سفر کرن تے کوئی پاپندی نہیں۔ ہو سکدا اے کہ کامن ڻریول ایریا دے دوجے  
مختلف حصیاں وچ ایسے ضوابط موجود ہون جہڑے شمالی آئرلینڈ ولوں سفر نوں 

جا کے یوکے دے دوجے حصیاں،    محدود کردے ہون۔ تہانوں شمالی آئرلینڈ توں
جمہوریہ آئرلینڈ، جرسی، گرنزی تے آئل آف مین ول سفر کرن لئی کسے معقول  
جواز دی لوڑ نہیں۔ تہانوں سفر کرن دے انتظامات کرن توں پہالں اوس جگہ بارے 

ایہہ گائڈنس  پابندیاں نوں چیک کرنا چاہیدا اے جتھے ُتسی جانا چاہندے او۔ 
جس وچ اک   شمالی آئرلینڈ ول تے ولوں سفر کرن لئی مشوره فراہم کردی اے

 ریپڈ لیڻرل فلو ڻیسٹ کرن دی وی لوڑ اے جے رات ره رہے او تے۔ 

 ل یا ولوں سفر کرنا سکاٹ لینڈ و 

سکاڻش کورونا وائرس ریگولیشنز سکاٹ لینڈ دے اندر تے سکاٹ لینڈ تے انگلینڈ،  
ویلز، شمالی آئرلینڈ، دی چینل آئی لینڈز یا آئل آف مین دے درمیان بنا کسے  

پابندی دے سفر کرن دی اجازت دیندے نیں۔ سکاٹ لینڈ تے باقی مانده دنیا دے  
بارے   سکاٹ لینڈ ول تے ولوں سفر اں جاری رہن گئیاں۔ درمیان سفر کرن تے پابندی 

 مزید گائڈنس مجود اے۔

 ویلز ول یا ولوں سفر کرنا 

ڻریول ایریا (یوکے، دی رپبلک آف آئرلینڈ، جرسی،  جدوں تک ُتسی یوکے یا کامن 
گرنزی تے آئل آف مین) وچ سفر کردے او تے فیر ویلز دے اندر تے باہر سفر کرن  

تے کوئی پاپندی نہیں۔ ہو سکدا اے کہ کامن ڻریول ایریا دے دوجے مختلف  
حصیاں وچ ایسے ضوابط موجود ہون جہڑے ویلز ولوں سفر نوں محدود کردے ہون۔ 

نوں ویلز توں جا کے یوکے دے دوجے حصیاں، جمہوریہ آئرلینڈ، جرسی، گرنزی تہا 
تے آئل آف مین ول سفر کرن لئی کسے معقول جواز دی لوڑ نہیں۔ تہانوں سفر  
کرن دے انتظامات کرن توں پہالں اوس جگہ بارے پابندیاں نوں چیک کرنا چاہیدا  

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travelling-within-common-travel-area
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travelling-within-common-travel-area
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-guidance-on-travel-and-transport/#travellingaroundscotland


ایہہ گائڈنس ویلز ول تے ولوں سفر کرن لئی  اے جتھے ُتسی جانا چاہندے او۔ 
 ۔  مشوره فراہم کردی اے

 بین االقوامی سفر 

 انگلینڈ توں بین االقوامی سفر کرنا 

ر یوکے وچ  انگلینڈ وچوں بین االقوامی سفر تے جان ُاتے کوئی پابندی نہیں، پ
اوہناں پبلک ہیلتھ تے حفاظتی ڻیکیاں دے رول آوٹ دی حفاظت کرن لئی تہانوں 

 ۔  ملکاں یا عالقیاں دا سفر نہیں کرنا چاہیدا جہڑے ریڈ یا ایمبر لسٹ ُاتے نیں 

ی ایہناں ملکاں یا عالقیاں وچوں کسے اِک دا سفر کرو تے تہانوں اپنی  جے ُتس
فارن، کامن ویلتھ تے ڈیویلپمنٹ آفس  منزل مقصود وچ نافذالعمل ضوابط نوں تے 

)FCDOنوں ویکھنا چاہیدا اے۔ تہانوں ایہہ کرنا چاہیدا اے خواه   ) دی ڻریول ایڈوائس
 ُتسی کسے ایسی تھاں تے لوٹ رہے او ِجتھے ُتسی پہالں وی گئے سی۔ 

 یوکے توں باہروں انگلینڈ نوں سفر کرنا

انگلینڈ آون والے سارے سیاح کورونا وائرس دیاں پابندیاں والے ضوابط ہیڻھ آوندے  
 نیں۔ 

اصل وچ کیہ کرنا چاہیدا اے، ایس دا انحصار ایس گل تے اے  انگلینڈ آمد تے تہانوں 
 دن پہالں ُتسی کتھے رہے سو۔  10کہ آمد توں 

وکے وچ داخل ہون  یانگلینڈ نوں سفر کرن دا منصوبہ بنان والے سارے لوکاں نوں  
 تے عمل کرنا چاہیدا اے۔  والی گائڈنس

پتہ کرو کہ جس ملک وچوں ُتسی سفر کر رہے او اوه کس لسٹ ُاتے اے تے  
 تہانوں کیہ کرنا چاہیدا اے۔

 

https://gov.wales/current-restrictions-frequently-asked-questions#section-67271
https://gov.wales/current-restrictions-frequently-asked-questions#section-67271
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://www.gov.uk/uk-border-control?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.gov.uk/uk-border-control?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.gov.uk/uk-border-control?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.gov.uk/uk-border-control?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england


 تے غیر ملکی شہریاں لئی گائڈنس  انگلینڈ وچ سیاحواں

 غیر ملکی شہری قومی پابندیاں ہیڻھ آوندے نیں۔ 

تہانوں  جے ُتسی یوکے دا وزٹ کر رہے او تے ُتسی گھر واپس جا سکدے او۔ 
 چیک کرنا چاہیدا اے کہ آیا تہاڈی منزل مقصود تے کوئی پابندیاں تے نہیں۔ 

 گھر بدلی 
 ُتسی بدلی کر سکدے او: 

اسڻیٹ تے کرائے تے دین والے ایجنٹ تے ریموول فرمز کم کر سکدیاں نیں۔ جے  
 ُتسی گھر بدلی کرنا چاہیدے او تے ُتسی گھر ویکھن لئی جاسکدے او۔ 

جس وچ سماجی دوری،   محفوظ طریقے نال گھر بدلی کرن بارے قومی گائڈنس
بارے مشوره شامل اے، ُاتے عمل   فیس ماسک پان تازه ہوا اندر آن دین بارے، تے 

 کرو۔ 

 مالی مدد 
 ُتسی جتھے وی ره رہے او ہو سکدا اے ُتسی مالی مدد حاصل کر سکو۔

جے ُتسی کورونا وائرس دی وجہ تو کم تے نہیں جا رہے تے  اور  بزنس سپورٹ
 لومات ویکھو۔بارے مزید مع فیر مالی سپورٹ

 کاروباری ادارے تے تھاں 
افراد تک   6مزید مقامات نوں ُکھلن دی اجازت اے۔ ُتسی عمارتاں دے اندر یا تے  

گھرانیاں، مجوده سپورٹ ببل سنے، نال تعلق رکھن والے کسے   2دے گروه یا 
 وی سائز دے گروه وچ مل سکدے او۔ 

https://www.gov.uk/guidance/government-advice-on-home-moving-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/coronavirus/business-support
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work


سیکیور والے ضابطے  - ویڈکم والی جگہ، کاروباراں تے عوامی مقامات دے اندر کو
 بشمول سماجی دوری دی شرط دے الگو ہونا جاری رہن گے۔

 کاروباری ادارے تے مقام جہڑے دوباره کُھل سکدے نیں

انڈور میزبانی والی تھانواں (کیفے، ریسڻورانڻس، بارز، پبز، سوشل کلبز، بشمول  
لے کسے وی میمبرز کلبز دے) دوباره توں ُکھل سکدے نیں۔ الکوحل فراہم کرن وا

مرکز وچ گاہکاں نوں چاہیدا اے کہ وه بیڻھ کے ارڈر دین تے کھان/پین ("ڻیبل  
سروس")۔ مراکز نوں اندر استعمال لئی تمباکو نوشی والے آالت، جیویں شیشے  

 دے ُحقے، فراہم کرن دی ممانعت اے۔ 

ُتوں  انڈور تفریح والے مقام جیویں بنگو ہالز، باؤلنگ ایلیز تے کیسینوز وچ دوباره 
ُکھل سکدے نیں جسراں کہ آوٹ ڈور دلچسپی دیاں تھانواں جیویں تھیم پارکس 
تے حیوانات والے دلچسپی دے مراکز وچ مجود انڈور مقامات وی دوباره توں ُکھل  

سکدے نیں۔ آوٹ ڈور تے انڈور پرفارمنس والے مقامات جیویں کہ سینما گھراں  
 ت اے۔ تے تھیئڻرز نوں وی دوباره توں ُکھلن دی اجاز

کاروبار جہڑے بچیاں لئی چائلڈ کیئر تے بچیاں لئی زیر نگرانی سرگرمیاں دی  
میزبانی کرن دے اہل نیں اوه ُہن ایہناں سرگرمیاں دی میزبانی کر سکن گے  

(سنے کھیڈاں دے)، حاالت دے قطع نظر۔ ان ڈور پلے سنڻرز تے عالقے وی دوباره  
 توں ُکھل سکدے نیں۔

 واں نوں الزمی طور تے بند رہنا چاہیدا اے کاروباری ادارے تے تھان 

سماجی اختالط گھڻاون لئی کچھ کاروباری اداریاں نوں بند ای رہنا چاہیدا اے یا  
 اوہناں ُاتے پابندیاں عائد کیتیاں جان کہ اوه کسراں شیواں تے خدمات فراہم کرن۔ 

  انگلینڈ وچ کاروباری اداریاں تے تھانواں بارے پابندیاں ُاتے مزید گائڈنس مجود اے
جہڑی وضاحت کردی اے کہ ایونڻس ریسرچ پروگرام دے نتیجاں، سماجی دوری  

وچ    4دے ہوئے اسی مرحلہ سڻیڻس سرڻیفکیشن ریویو ُاتے انحصار کر- تے کوویڈ 
 کیڑیاں پابندیاں نوں نرم کرنا چاہندے آں۔ 

https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues


 ہیلتھ کیئر تے پبلک سروسز
 این ایچ ایس تے میڈیکل سروسز ُکھلے رہن گے، سنے: 

 ڈینڻل سروسز  ●

 آپڻیشنز  ●

 آڈیولوجی سروسز  ●

 کائروپوڈی  ●

 کائروپریکڻرز  ●

 اوسڻیوپیتھس ●

دیگر میڈیکل تے ہیلتھ سروسز، ذہنی صحت نال ُجڑیاں ہویاں سروسز   ●
 سنے

این ایچ ایس نے محفوظ طریقے نال ارجنٹ تے نان ارجنٹ سروس دی فراہمی 
جاری رکھی ہوئی اے۔ ایہہ بہت ضروری اے کہ کوئی فرد وی جس نوں لگدا اے 

مدد  کہ ُاوس نوں کسے قسم دی میڈیکل کیئر دی لوڑ اے اوه اگے آئے تے 
 حاصل کرے۔

 زیاده تر عوامی خدمات جاری رہن گیاں۔ ایہناں وچ شامل نیں: 

 جاب سنڻر پلس سائڻس ●

 عدالتاں تے پروبیشن مراکز  ●

 سول رجسڻریشن دفاتر  ●

 پاسپورٹ تے ویزا سروسز  ●

 جرائم دے مضروبین نوں فراہم کرده سروسز ●

 ویسٹ یا ری سائکلنگ مراکز  ●

 ایم او ڻی حاصل کرنا  ●

 



 ڈرائیونگ دے لیسنز تے ڈرائیونگ ِسکھنا 
کورونا وائرس  ڈرائیونگ ڻیسڻس تے ڈرائیونگ لیسن دوباره شروع ہو سکدے نیں۔ 

 دستیاب اے۔  دے دوران ڈرائیونگ سکھن بارے مزید گائڈنس

 ابل ہو سکو گے: ُتسی دوباره توں شروع کرن دے ق

 کار ڈرائیونگ لیسنز  ●

 کار تے ڻرالر ڈرائیونگ لیسنز  ●

 سامان والیاں وڈیاں الریاں (ایل جی وی) دی ڻریننگ ●

 ڈرائیونگ انسڻرکشن ڻریننگ  ●

 مندرجہ ذیل قسم دے ڻیسڻس دوباره توں شروع ہون گے: 

 تھیوری ڻیسڻس  ●

 موڻر سائکل ڻیسڻس ●

 ایل جی وی ڈرائیونگ ڻیسڻس ●

 کار تے ڻرالر ڈرائیونگ ڻیسڻس  ●

 

https://www.gov.uk/driving-lessons-learning-to-drive
https://www.gov.uk/driving-lessons-learning-to-drive
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