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 جائزه

 :موجوده چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ آرڈرز کے تحت، کاروبار اور اداروں سے مطلوب ہے 
 شرکاء میں انفیکشن کی منتقلی کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے طریقوں کو نافذ کرنا؛ •
 لیے طریقہ کار فراہم کرنا؛ اگر کسی شریک کے اندر بیماری کی عالمات پیدا ہوتی ہیں تو فوری ردعمل کے   •
 اس بات کو یقینی بنانا کہ شرکاء اعلی سطح کی صفائی اور ذاتی حفظان صحت کو برقرار رکھیں؛  •
، اس رہنمائی، اور کسی بھی دیگر قابل اطالق البرڻا صحت کی رہنمائی کی تعمیل  ئیعام دوباره شروع کرنے کی رہنما COVID-19ممکن حد تک،   •

 . https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx: کرنا جسے یہاں پایا جاتا ہے
 

کے  ) اور عام لوگ شامل ہیں  جن میں اجتماع کے اراکین، کارکنان، رضاکار(اس دستاویز کو ان عبادت گاہوں کی حمایت کے لیے تیار کیا گیا ہے جو شرکاء 
کی منتقلی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے خدمات اور عقیدے پر مبنی سرگرمیوں کو انجام دینا چاہتی ہیں۔ اس رہنمائی میں عوامی   COVID-19درمیان  

 صحت اور انفیکشن سے بچاؤ اور کنڻرول کے اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جو عبادت گاہوں سے متعلق ہیں۔ 
 

ڑے پھیالؤ  یہ ضروری ہے کہ عبادت گاہیں یہ سمجھیں کہ اجتماعات کے دوران انفیکشن پھیلنے کا امکان زیاده ہوتا ہے، اور عالمی سطح پر متعدد بڑے ب 
دی   کے پھیالؤ کو اچھی طرح سے روکنے کے لیے، عبادت گاہوں کو ترغیب  COVID-19کے واقعات عقیدے پر مبنی اجتماعات میں رونما ہوئے ہیں۔  

ان خدمات جیسے تخلیقی طریقہ کار کے ذریعہ خدمات اور عقیدے پر مبنی سرگرمیوں کو انجام دینا جاری رکھیں۔ جبکہ  -جاتی ہے کہ وه آن الئن یا ڈرائیو 
وتے ہیں ان سے  سے پہلے اور اس کے بعد ہ) جیسے عام ڈنر اور لنچ(ذاتی اجتماعات کی اجازت ہے، ذاتی سماجی اجتماعات جو عام طور پر کسی خدمت 

 اس وقت پرہیز کیا جانا چاہئے۔ 
 

شروں،  اس دستاویز میں مشوره ان تمام عقائد پر مبنی سرگرمیوں سے تعلق رکھتا ہے جس میں عوامی اجتماع شامل ہوتے ہیں اور مذہبی احکامات، معا •
یں۔ جبکہ عقائد پر مبنی غیر رسمی سرگرمیاں جو نجی  یا گروہوں کی ملکیت والے یا ان کے ذریعہ کرائے پر لی گئی زمین یا عمارتوں میں ہوتے ہ

کی ہدایت کے تحت نہیں ہو سکتی ہیں، جہاں بھی قابل اطالق ہوں وہاں اس مشورے پر عمل  " منتظم"رہائش گاہوں یا نجی امالک پر ہوتی ہیں وه کسی  
 کیا جانا چاہئے۔ 

 
میڻر فاصلہ برقرار رکھنے کے ساتھ، صالحیتوں کی درج ذیل   2کے درمیان   مختلف گھرانوں کے اراکین) جماعتی کنبوں کے عالوه(میں،  2مرحلہ  •

 :پابندیاں الگو ہوتی ہیں 
o  افراد تک محدود ہیں، اور  100زیاده سے زیاده ) سیٹ والی تقریبات(شادی اور تدفین کی تقریبات 
o  ۔ )جیسے، شادی یا تدفین کی رسومات(افراد تک محدود ہیں  50اندرونی سماجی اجتماعات زیاده سے زیاده 
o  افراد تک محدود ہیں  100بیرونی سماجی اجتماعات زیاده سے زیاده 

 
 :اس دستاویز کے مقاصد کے لیے

مذہبی کتابوں   میں کوئی بھی خدمات، سرگرمیاں، اور پروگرام جیسے مذہبی خدمات، نماز کی خدمات، عقیدت یا" عقیده پر مبنی سرگرمیاں"اصطالح  •
 کا مطالعہ، تقریبات، خیراتی سرگرمیاں وغیره شامل ہیں۔ 

مذہبی پیشوا، ڈائریکڻر برائے عبادت، سائٹ کے وسائل یا آپریشن کے رہنما، یا دوسرا فرد ہوتا ہے جس پر عقیدے پر مبنی سرگرمیوں کو  " منتظم" •
 منعقد کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 

 
کو چاہئے کہ وه مندرجہ ذیل صحت عامہ کی ہدایات پر عمل کریں اور ضرورت کے مطابق اپنے آپریڻنگ یا تقریب کی  تمام عبادت گاہوں کے منتظمین

 میزبانی کے طریقہ کار پر نظرثانی کر سکیں تاکہ ہر ایک کو، بالخصوص کمزور ترین فرد کو محفوظ رکھ سکیں۔۔  
 

کنے  کسی بھی عبادت گاه کا منتظم کسی بھی اجتماع کے اراکین، عملہ، رضاکاروں اور عوام کے ان ممبروں میں انفیکشن کی منتقلی کے خطرے کو رو
ی  کے لیے ذمہ دار ہے جو عقیدے پر مبنی سرگرمیوں میں شرکت کرنے کے لیے عبادت گاہوں میں داخل ہوتا ہے۔ وه ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بھ

 ذمہ دار ہوتے ہیں جو عبادت گاہوں میں یومیہ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں (جیسے، انتظامی عملہ، صفائی کا عملہ، اور ڻھیکیدار)۔ 
 

سے متعلق دیگر معلومات   COVID-19یہ دستاویز اور اس میں موجود رہنمائی تبدیلی کے تابع ہے اور ضرورت کے مطابق اسے اپ ڈیٹ کیا جائے گاه۔ 
 information.aspx-19-https://www.alberta.ca/covidئی جا سکتی ہے: یہاں پا

COVID-19 کے خطروں کو کم کرنا 

mailto:BizConnect@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-general-relaunch-guidance.pdf
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-general-relaunch-guidance.pdf
https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx
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اجتماع کے اراکین اور عام 
 ممبروں کی حفاظت کرنا

جسمانی دوری کی حمایت کرنے اور منتقلی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے، عبادت گاہوں کو اجتماع کے   •
میڻر کی جسمانی دوری برقرار رکھنی چاہئے اّال یہ کہ وه ایک ہی گھرانے یا جماعتی   2اراکین کے درمیان 

 فیملی کے افراد نہ ہوں۔ 
ماع کے اراکین کی ذاتی طور پر حاضری کو محدود  عبادت گاہیں جسمانی دوری کو آسان بنانے کے لیے اجت •

 :کرنے کے اختیارات پر غور کر سکتے ہیں، جیسے 
o   پوری جماعت کے ذریعہ شرکت کی گئی واحد خدمات یا پروگرام کے بجائے جماعت کے کسی ایک

 حصہ کے لیے متعدد، چھوڻی خدمات پیش کرنا۔ 
o زیاده سے زیاده حد مقرر کرنا۔   عقیده پر مبنی سرگرمیوں اور پروگراموں میں حاضری پر 
o   بھیڑ کو کم سے کم کرنے کے لیے مخصوص خدمات یا پروگراموں میں شرکت کے لیےRSVP   میں

 اجتماع کے اراکین کے لیے ایک نظام قائم کرنا۔ 
o   اگر اجتماع کے اراکین عبادت کی خدمات کے عالوه کسی اور مقاصد کے لیے شرکت کر رہے ہیں تو

 کے عالوه میں عبادت گاه تک رسائی حاصل کرنے کی ترغیب دینا۔ انھیں مصروف اوقات 
o   ذاتی طور پر حاضر ہونے کے ساتھ، یا اس کے متبادل کے طور پر عقیده پر مبنی سرگرمیوں میں دور

جیسے ڻیلی فون، بند سرکٹ ریڈیو، ویڈیو کانفرنس، ویڈیو  (دراز سے شرکت کے اختیارات پیش کرنا 

 ۔ )ریکارڈنگ کے ذریعہ

ری کے پھیالؤ کو روکنے کے ایک ذریعہ کے طور پر محفل کے تمام شرکاء کے ذریعہ چہرے کے  بیما •
 ماسک پہننے کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ 

ان کی حمایت کرنے کے لیے ذاتی طور پر حاضری کے عالوه دیگر طریقوں پر غور /ان افراد کو شامل کرنے •
سال سے زیاده عمر کے افراد اور دائمی طبی   65جن میں   کرنا جن میں شدید بیماری کا خطره زیاده ہے،

 حاالت والے لوگ شامل ہیں۔ 
o  پروگرام کے منتظم کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان زیاده خطره والے اجتماع کے اراکین کے لیے اضافی

احتیاطی تدابیر دستیاب ہیں جو شخصی طور پر شرکت کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے انفرادی عبادت کے  
لیے اوقات مقرر کرنا یا اس شخص سے قریب رہنے والے ہر شخص کے لیے ماسک کے استعمال کی  

 حوصلہ افزائی کرنا۔

خدمات مہیا کرنے پر غور کرنا جس میں افراد اپنی کاروں سے  " ان-ڈرائیو"، یا "ڈرائیو تھرو"، "بائی-ڈرائیو" •

 حاصل کرتے ہیں۔ ) بخشش( خدماتاترے بغیر عقیده پر مبنی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور 
o  گاڑیاں صرف ایک ہی گھرانے یا جماعتی کنبہ کے افراد پر مشتمل ہوں۔ 
o   لوگوں کو خدمت یا پروگرام کے دوران اپنی گاڑیاں چھوڑنے سے روکیں، سوائے اس کے کہ جب واش

 روم کا استعمال کرنا ہو۔ 
o  افراد کی ہمیشہ دوسروں سے کم   گاڑیوں سے نکل کر غسل واش روم کے استعمال کے لیے جانے والے

 سے کم دو میڻر کی دوری بنائے رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے۔ 
o  رکنے پر گاڑی کا انجن چالو رکھنے کی حوصلہ شکنی کریں۔ 

مذہبی رہنما، عملہ، اور رضاکار جو گاڑی میں سوار افراد کو خدمات فراہم کرنے کے لیے اس کے قریب   •
ماسک پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اگر کار کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں اور اگر  جاتے ہیں انھیں  

 وه سواروں سے دو میڻر کی دوری برقرار رکھنے سے قاصر ہیں۔ 
پھیلنے   COVID-19منتظمین کو اپنی جماعت کے اراکین کو معلومات اور رہنمائی فراہم کرنی چاہئے تاکہ   •

 :ل سکے، جیسے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد م 
o  اجتماع کے اراکین کی حوصلہ افزائی کرنا کہ وه عبادت گاه کے ہر دورے سے پہلے آن الئن از خود

اسکریننگ ڻول کا استعمال کریں، اور بیمار محسوس ہونے پر شخصی طور پر جا کر عبادت کرنے سے  
 پرزور طریقے سے حوصلہ شکنی کرنا۔ 

mailto:BizConnect@gov.ab.ca
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کھانسی، بخار، سانس  (کی سب سے عام عالمات   COVID-19وه اجتماع کے اراکین کو یاد دالنا کہ اگر  •

 کا سامنا کر رہے ہیں تو انھیں ذاتی طور پر شرکت نہیں کرنی چاہئے۔ ) پھولنے، ناک بہنے، یا گلے میں سوزش

کی عالمات والے افراد،   COVID-19عبادت گاه کے داخلی راستے پر اجتماع کے اراکین کو مطلع کرنا کہ  •
دنوں میں   14میں بین االقوامی سطح پر سفر کرنے والے افراد، اور وه افراد جو گزشتہ دنوں   14گزشتہ  

COVID-19   کے تصدیق شده کیسوں سے قریبی رابطے میں آئے ہیں ان کا عبادت گاه میں داخل ہونا قانونی
 طور پر منع ہے۔ اس مقصد کے لیے پوسڻرز آن الئن دستیاب ہیں۔ 

• COVID-19  عقیده پر مبنی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے سہولت سے متعلق  وبائی مرض کے دوران
 قواعد وضوابط چسپاں کرنا۔ 

 عبادت گاه میں لوگوں کے گزرنے کی رہنمائی کرنا۔  •
 گروہوں کو ایک ساتھ بیڻھنے سے گریز کرنا اّال یہ کہ وه ایک ہی گھرانے یا جماعتی کنبے سے ہوں۔  •
راہم کنندگان دو سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنے قریب رکھیں اور  یہ کہنا کہ والدین، کنبے، یا نگہداشت ف •

 انھیں ادھر ادھر گھومنے کی اجازت نہ دیں۔ 
 جسمانی دوری کی تعمیل کے لیے زبانی یاد دہانی کرانا۔  •
 عبادت گاه میں رہنے کے وقت ہاتھوں کی حفظان صحت اور تنفس کے آداب کی حوصلہ افزائی کرنا۔  •
 سک پہننے کی ترغیب دینا۔ شرکاء کو غیر طبی ما •

o   عبادت گاه کے آس پاس البرڻا کی حکومت کی ویب سائٹ سے خطرے کو کم کرنے کی عالمات چسپاں
 کرنا۔ 

کسی شریک کی جانچ پازیڻیو آنے کی صورت میں صحت عامہ کے رابطے کا سراغ لگانے کی کوششوں کی   •
 معلومات جمع کرنے پر غور کرنا چاہئے۔ حمایت کرنے کے لیے آپریڻرز کو شرکاء کے نام اور رابطے کی 

o   شرکاء کے لیے معلومات کی فراہمی رضاکارانہ ہے؛ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی فرد کی
 رضامندی حاصل کریں اور انھیں جمع کرنے کے مقصد اور قانونی اتھارڻی کے بارے میں مطلع کریں۔ 

o  تنظیم کو ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے  ہفتوں کے لیے رکھے جانے چاہئیں۔ کسی  2ریکارڈ صرف
 مناسب حفاظتی انتظامات کرنے چاہئیں۔ 

عقیده پر مبنی تنظیموں کو اپنی حاضری کی فہرستوں کی مکمل ملکیت حاصل ہوگی، اور حاضری کی   •
فہرستوں کا البرڻا ہیلتھ سروسز کے ساتھ اشتراک کرنے کو صرف تبھی کہا جائے گا جب سائٹ پر کوئی ممکنہ  

 ئش سامنے آ جائے۔ نما
اگر سائٹ پر کوئی نمائش ہوتی ہے، تو نمائش کے وقت وہاں موجود تمام عملہ، اجتماع کے اراکین، اور   •

رضاکاروں کو مطلع کیا جانا چاہئے کہ ہو سکتا ہے کہ نمائش واقع ہوئی ہے اور یہ کہ نمائش کے وقت کی  
مقاصد کے لیے البرڻا ہیلتھ سروسز کے  حاضری کی فہرستوں کا اشتراک صرف رابطے کا پتہ لگانے کے 

 ساتھ کیا جائے گا۔ 
کے رابطے کا پتہ لگانے کے لیے جمع کی جاتی ہے اسے صرف   COVID-19کوئی بھی ذاتی معلومات جو  •

 اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، اّال یہ کہ کوئی فرد اپنی رضامندی فراہم کرے۔ 
مزید معلومات کے لیے، دفتر برائے انفارمیشن اور پرائیویسی کمشنر نے وبائی مرض سے متعلق اکثر پوچھے   •

وبائی مرض کے دوران گاہکوں سے ذاتی معلومات جمع   COVID-19: یں جانے والے سواالت جاری کیے ہ 
 کرنے کے بارے میں گاہک کی فہرستیں۔ 

• PIPA ،پر فون کر کے   780-427-5848 کے تحت آپریڻر کی ذمہ داریوں کے بارے میں سواالت کے لیے
  ہیلپ ڈیسک سے رابطہ FOIP-PIPAپر ای میل کر کے   sa.accessandprivacy@gov.ab.caیا 

 کریں۔ 
عملے اور رضاکاروں کی  

 حفاظت کرنا 
کے پھیالؤ سے بچانے کے    COVID-19عبادت گاہوں کے منتظمین کو عملہ اور رضاکاروں کو سائٹ پر   •

 :عام دوباره شروعات کی رہنمائی اور ذیل میں درج اقدامات پر عمل درآمد کرنا چاہئے  COVID-19لیے 
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o   رابطے کی معلومات برقرار رکھنا۔ عملے اور رضاکاروں کے لیے تازه ترین 
o   ریکارڈ کریں کہ کون ہر روز کام کر رہا ہے اور جماعتی سرگرمیوں اور پروگراموں میں شرکت کر رہا

 ہے۔ 
o   مناسب جسمانی دوری، مرکز سے متعلق خطرے کی کمی کے اقدامات اور سانس اور حفظان صحت کے

 کرنا۔   مناسب طریقوں کے بارے میں معلومات اور ڻریننگ فراہم
o   اگر عملہ اور رضاکار اجتماع کے اراکین سے دو میڻر کی جسمانی دوری برقرار رکھنے سے قاصر ہوں

 تو غیر طبی ماسک مہیا کرنا۔ 
عبادت گاہوں کے منتظمین کو عملے، رضاکاروں، اور حاضرین کے درمیان جسمانی دوری کی حمایت کرنے   • مراکز

 :غور کرنا چاہئے۔ اس میں یہ شامل ہو سکتے ہیں کے لیے اپنے مراکز میں اتنظامات کرنے پر
o   گروه کی سرگرمیوں یا پروگراموں سے پہلے اور بعد میں عبادت گاه میں داخل ہونے اور اس سے باہر

جیسے ایک ساتھ سبھی کے بجائے گھرانے یا سیکشن  (نکلنے کو کنڻرول کرنا اور لوگوں میں دوری بنانا 

 ۔ )کے لحاظ سے افراد کو رخصت کرنا
o   زیاده ڻریفک والے عالقوں سے داخلے اور باہر نکلنے کے مختلف مقامات قائم کرنا، جہاں ایسا کرنا

 ممکن ہو۔ 
o   جو افراد ایک ہی گھرانے کے رکن نہیں ہیں ان کے درمیان جسمانی دوری کو یقینی بنانے کے لیے سیٹ

 کا بندوبست کرنا یا نشان لگانا۔ 
o  ،جیسے البی، جہاں بھیڑ اور رکاوڻیں عام ہوں، اور ان عالقوں میں جمع  ایسے عالقوں کی نشاندہی کرنا

 ہو سکنے والے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رضاکاروں، عملہ، یا رکاوڻوں کا استعمال کرنا۔ 
o   اگر اجتماع کے اراکین کو خدمات حاصل کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہونا ضروری ہو تو جسمانی

 حوصلہ افزائی کرنے کے لیے فرش کے نشانوں کا استعمال کرنا۔دوری کی 
منتظمین کو زیاده ڻریفک والے عالقوں، عام عالقوں اور عبادت گاه میں واش روموں کی صفائی اور جراثیم   •

 کشی کے تعدد میں اضافہ کرنا چاہئے۔

کے سوئچ، ڻوائلٹ  اشتراک کی جانے والی سطحوں جیسے دروازے کے دستوں، بجلی /زیاده چھوئی جانے  •
کے ہینڈل، ڻونڻیاں اور نل، تقریباتی اشیاء، لفٹ کے بڻنوں اور ریلنگ کو بار بار صاف کریں اور اسے جراثیم  

 سے پاک کریں۔ 
 میں مل سکتی ہے۔   ماحولیاتی صفائی کے ہدایت نامہصفائی کی رہنمائی البرڻا ہیلتھ سروسز  •

الکوحل پر مشتمل   60%مرکز کے داخلی راستوں اور نکاسی پر نیز عبادت گاه کے تمام مقامات پر کم سے کم   •
 ہینڈ سینیڻائزر کی پرزور سفارش کی جاتی ہے۔ 

ڈ سینیڻائزر تک رسائی حاصل کرنے کو محدود کرنے کے لیے احتیاط نگرانی کے بغیر چھوڻے بچوں کو ہین •
 برتنی چاہئے۔ 

منتظمین کو عقائد پر مبنی ان تمام سرگرمیوں، رسومات، اور طریقوں کا پوری طرح جائزه لینا چاہئے جو ان   • زیاده خطرے کی سرگرمیاں
کہ کیا وه اجتماع کے اراکین، عملہ،   کی عبادت گاہوں میں واقع ہوتے ہیں تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے

 پھیالنے کے خطرے میں اضافہ کرتے ہیں۔  COVID-19یا رضاکاروں کے درمیان /اور

چھینکنے، کھانسنے، گانے،  (یا قطروں کی منتقلی ) سطحوں کو چھونے(کسی بھی سرگرمی یا عمل، جو رابطہ  •

طرے کو روکنے کے لیے بند یا  کے خطرے میں اضافہ کرتا ہے، اسے خ   COVID-19کے ذریعہ ) چیخنے
تبدیل کیا جانا چاہئے۔ مندرجہ ذیل سیکشن میں اعلی خطرے والی سرگرمیوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کی  

 گئی ہے جو عام طور پر عبادت گاہوں میں ہوتے ہیں۔ 
اگرچہ عبادت گاہوں کو خاص طور پر عبادت کے مقصد کے لیے عقیدے پر مبنی سرگرمیوں اور پروگراموں   • سماجی تقریبات

کو دوباره شروع کرنے کی اجازت ہے، لیکن سماجی سرگرمیاں جیسے عام عشائیہ یا لنچ جو عام طور پر  
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 کیا جانا چاہئے۔   عقیدے پر مبنی سرگرمیوں یا پروگراموں کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے ان سے اس وقت پرہیز
افراد تک محدود ہیں، اور ان اجتماعات میں   50میں اندرونی سماجی اجتماعات زیاده سے زیاده  2مرحلہ  •

 میڻر کا فاصلہ برقرار رکھا جانا چاہئے۔ 2 مختلف گھرانوں کے اراکین کے درمیان) جماعتی کنبوں کے عالوه(

گانا، رائیو موسیقى اور  
جیسے  (انفیکشن سے متاثر لوگ گانے، چیخنے، مخصوص آالت جیسے ہوائی آالت بجاتے وقت یا اداکاری  • پرفارمنس

کے دوران اپنے لعاب یا سانس کے قطروں کے ذریعہ زیاده سے زیاده فاصلوں پر وائرس کو  ) ڈراما یا رقص
عبادت گاہوں میں ان  منتقل کر سکتے ہیں۔ اس طرح، یہ سرگرمیاں زیاده خطرے والی سمجھی جاتی ہیں، اور 

 پر محتاط طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
اجتماعی طور پر گانے کی حوصلہ شکنی جاتی ہے۔ اس کے بجائے تنہا گانے یا آالت سے متعلق موسیقى پر   •

غور کریں۔ جہاں مناسب ہو وہاں شرکاء کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے کہ وه آالتی، ریموٹ، یا ریکارڈ  
 ارکردگی کے ساتھ گنگنائیں۔ شده ک

میں مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر میں   –مثالی طور پر تنہا یا چھوڻے گروه والے   –گانے پر مشتمل اجتماعات  •

 :سے جتنے زیاده ممکن ہوں اختیار کئے جانے چاہئیں
o   الگ الگ گانے والے افراد کی الئیو اسڻریمنگ کر کے گلوکاروں کو سامعین اور ایک دوسرے سے

 کمل طور پر الگ رکھیں۔ م
o  ایک ہی جگہ پر گانے والے لوگوں کی تعداد کو ممکن حد تک کم سے کم تک محدود کریں۔ 
o   لوگوں کو ایک دوسرے سے چہره دور کر کے گانے یا بصورت دیگر کوئی رکاوٹ جیسے پلیکسی

 گالس کا استعمال کرتے ہوئے علیحدگی پیدا کرنے کو کہیں۔ 
o   یا ویڈیو ریکارڈنگ کا استعمال کریں۔ پہلے سے تیار شده آڈیو 
o  گاتے وقت گلوکاروں کو چہرے کا ماسک پہننے کو کہیں۔ 

اگر عبادت گاه سے وابستہ کوئی گانے بجانے والی جماعت، گانے واال گروه، بینڈ، یا موسیقی کے فنکاروں کی   •
کرنے چاہئے جیسے  ڻکڑی ایک ساتھ پرفارم کرنا چاہتی ہے، انھیں ذاتی طور پر گانے کے متبادل تالش 

 ورچوئل ڻریننگ یا ریکارڈنگ سیشنز۔
افراد کے درمیان باہمی بات 

 چیت
مصافحہ کرنے، گلے ملنے، چھونے، یا لوگوں کے درمیان اشیاء کو منتقل کرنے سے اجتماع کے اراکین کے   •

انے کے افراد  درمیان دو میڻر کی دوری سے سمجھوتا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہئے، سوائے ایک ہی گھر 
یا جماعتی فیملی کے درمیان۔ ہاتھ ہالنے، سر ہالنے یا جھکنے جسے متبادل کی حوصلہ افزائی کی جانی  

 چاہئے۔ 
مذہبی رسومات جن میں افراد کے درمیان جسمانی رابطہ شامل ہوتا ہے، جیسے تیل سے مالش کرنے یا بپتسمہ   •

ر اسے ایسے متبادل انداز میں انجام دیا جانا چاہئے  سے بیماری کی منتقلی کے امکان میں اضافہ ہوتا ہے او
 جس سے جسمانی رابطے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ 

منتقلی کے خطرے کو مزید کم کرنے کے لیے افراد صاف، مناسب طریقے سے فٹ غیر طبی ماسک پہن   •
ے دو میڻر کا  سکتے ہیں۔ تاہم، یہاں تک کہ ماسک پہننے کے باوجود بھی، شرکاء کو کسی بھی ایسے فرد س

 فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے جو ان کے گھر کا رکن نہ ہو۔ 
عبادت گاه میں ہر کسی کو ہر وقت سانس کے مناسب آداب کے طریقوں پر عمل کرنا چاہئے۔ ان طریقوں میں   •

اس کے بعد ہاتھ  کہنی یا ڻشو میں کھانسنا اور چھینکنا، ڻشو کو تھیلی لگے ہوئے کوڑے دان میں پھینکنا، اور 
 دھونا شامل ہیں۔ 

پھیلنے کے   COVID-19عقیدے پر مبنی سرگرمیوں یا پروگراموں سے پہلے، اس کے درمیان، یا بعد میں   • کھانا
 خطرے میں اضافے کی وجہ سے کھانے اور مشروبات کی فراہمی کی پرزور حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ 

o  کے ایک حصے کے طور پر کھانا یا مشروب  ) جیسے عشاۓ ربانی(اگر عقیدے پر مبنی کسی رسم
یر اختیار  الزمی طور پر مہیا کرنا ہو تو انفیکشن کے خطرے سے بچنے کے لیے درج ذیل احتیاطی تداب
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 :کرنی چاہئیں 
o   کھانے یا مشروب کو پہلے سے پیکٹ بنائے گئے یا انفرادی حصوں میں نامزد افراد کی ایک چھوڻی سی

 تعداد کے ذریعہ اجتماع کے اراکین کو پیش کیا جانا چاہئے۔ 

o  ن  کا اجتماع کے اراکین کے درمیا) جیسے پیالوں یا پلیڻوں(کھانے اور پینے کے کنڻینرز اور برتنوں
 اشتراک نہیں کیا جانا چاہئے یا منتقل نہیں کیا جانا چاہئے۔

o  جیسے  (نامزد خدمت کرنے والے افراد اور اجتماع کے اراکین کے درمیان کھانا یا مشروب پیش کرنے

کے دوران جسمانی رابطہ نہیں ہونا چاہئے۔ اس کے بجائے،  ) اجتماع کے اراکین کے منہ میں کھانا ڈالنے
نے یا مشروب کے حصے کو اجتماع کے کسی رکن کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں رکھ سکتا  خادم انفرادی کھا

 ہے، یا کسی میز پر رکھ سکتا ہے تاکہ اجتماع کا رکن اسے اڻھا لے۔ 
o   نامزد کھانا پیش کرنے والے افراد کو کھانا پیش کرنے سے بالکل پہلے ہاتھوں کو دھونا یا سینیڻائز کرنا

میں صرف کیے جانے والے وقت کی مدت کے دوران ایک صاف، مناسب  چاہئے اور کھانا پیش کرنے 
 طریقے سے فٹ کیا گیا غیر طبی ماسک پہننا چاہئے۔ 

اگر عقیدے پر مبنی سرگرمیوں یا پروگراموں سے پہلے یا بعد میں کھانا مطلوب ہو، تو عملے، رضاکاروں،   •
ٹ میں جانے کی ترغیب دی جانی چاہئے  اور اجتماع کے اراکین کو کسی الئسنس یافتہ فوڈ سروس اسڻیبلشمن

جہاں کھانے کو محفوظ طریقے سے تیار کرنے اور پیش کرنے کو یقینی بنانے کے لیے صحت عامہ کے تازه 
 ترین تدابیر کے مطابق اقدامات نافذ کئے گئے ہیں۔ 

ان اشیاء کو تقسیم نہ کریں اور نہ ہی ان چیزوں کا اشتراک کریں جنھیں ہر استعمال سے پہلے اور بعد میں   • مشترکہ اشیاء 
 ۔ )جیسے، کتابیں، بھجن، مصلے، پائپ، اور پروگرام(صاف اور سینیڻائز نہیں کیا جا سکتا ہے 

ساتھ اس کے اشتراک  اجتماع کے اراکین کی حوصلہ افزائی کریں کہ وه اپنی چیزیں الئیں اور دوسروں کے   •
 سے گریز کریں۔ 

 روزانہ کے گانوں کے شیٹ پہلے سے پرنٹ کریں اور خدمات مکمل ہونے کے بعد تلف کردیں۔  •

 بصری سسڻم کے استعمال پر غور کریں۔ -معلومات کا اشتراک کرنے کے لیے پروجیکشن یا صوتی •

 مائیکروفون کا اشتراک نہ کریں۔  •

ے لیے مشترکہ ڈبوں کو پیش نہ کریں۔ اگر دھونے کی سہولیات کی ک ) جیسے مقدس پانی کے پھواروں(سیال  •
 ضرورت ہو، تو ہاتھوں کی حفظان صحت سے متعلق مصنوعات سے ان کی تکمیل کی جانی چاہئے۔ 

جیسے مجسمے، مذہبی عالمات،  (اگر یہ مذہبی یا روحانی وجوہات کی بنا پر ضروری ہو تو تقریباتی چیزیں   •

تا ہے اگر اس چیز کو چھونے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کی حفظان صحت کو  کو چھوا جا سک ) انگوڻھیاں
 انجام دیا جاتا ہے۔ 

افراد کو کسی بھی مشترکہ تقریباتی چیز چومنا نہیں چاہئے، گلے نہیں لگانا چاہئے یا اس پر اپنا چہره نہیں دبانا   •
 چاہئے۔ 

نڻینر منتقل نہیں کرنے چاہئے۔ متبادل میں شامل  اجتماع کے اراکین کے درمیان چنده جمع کرنے کی پلیڻیں یا ک •
 :ہیں 

o عطیات  /عطیات دینے کے لیے ایک نامزد عالقہ۔ سرپرستوں سے جمع کی جانے والی پیشکشوں/پیشکش
 گھنڻوں کے لیے کم سے کم ہونا چاہئے۔  24کو چھونا پہلے  

o عطیات۔ /آن الئن پیشکش 

بچوں کے پروگرام اور دیگر  
 سہولیات کے استعمال

وقت مذہب پر مبنی پروگراموں یا کالسوں کے دوران دو سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بچوں کی  اس  •
 ذہن سازی کی پیشکش کی اجازت نہیں ہے۔ ان بچوں کو عبادت کے دوران اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنا چاہئے۔ 
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•   کی  ڈے کیمپوں کے لیے رہنمائیدو سال یا اس سے زیاده عمر کے بچوں کے لیے عقیدے پر مبنی کالسیں
 تعمیل کے ساتھ چل سکتی ہیں۔

اداروں کو جگہیں فراہم  ایسی عبادت گاہیں جو آزادانہ طور پر اپنی سہولیات میں دوسرے گروپوں یا کاروباری  • سہولت کے دوسرے استعماالت 
کرتی ہیں یا کرایہ پر دیتی ہیں انھیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ گروپ یا کاروباری ادارے چیف میڈیکل  

آفیسر آف ہیلتھ کے تمام احکامات اور تمام قابل اطالق عوامی صحت کی رہنمائی کے دستاویزات پر عمل کرتے  
 ہیں۔ 

ذمہ دار ہے کہ عبادت گاه میں جگہ کرایہ پر لینے یا استعمال کرنے والے کسی  آپریڻر یہ یقینی بنانے کے لیے  •
بھی فریق کے پاس اپنے عملے، رضاکاروں، اور سرپرستوں میں انفیکشن کی منتقلی کو روکنے کے لیے  

 منصوبے اور طریقہ کار موجود ہیں۔ 
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