
 
 

 اہم معلومات ی  ےک بارے م (COVID-19)  کورونا وائرس

مدد  ی  کو روکنے م  الؤ یےک پھ(COVID-19) حکومت نے لوگوں کو محفوظ رکھنے اور کورونا وائرس  یک  ہیبرطان

 ہ   یک  یجار  ےک لئے رہنمائے 

 

ورت ہ  آپ کو کیا    : کرنے یک ضے

 گھر می  رہنا 

  وری کام اور ایک وریات ، ضے وری کھانا ، طبی ضے  باہر جائی  کرنے یک ورزش    طرحضف ضے

  فٹ( الگ رہی   6میٹر ) 2 دورسے لوگوں ےس   

 سیکنڈ تک ایسا کریں 20کم از کم   -ئی  اپنے ہاتھ دھو  گھر پہنچنے یہ 

 

تو  می  مندرجہ ذیل عالمات ہوں۔ اگر آپ ی  سکئے ہ ال یآپ وائرس پھ بیھ بت نہ ہوں تعالمامی  اگر آپ 

 : ںینہ چھوڑ اپنا گھر 

  ہوگرم محسوس پہ  چھونے  ٹھیپ ا ی ہنیسکو اپنا ہ  کہ آپ ہیاس کا مطلب  - درجہ حرارت جسم کا بلند 

 ا ی 3 ی  گھنئر م  24 ا ی،  کھانیس  ادہیز  می  بہتگھنئر   کی۔ اس کا مطلب ہ  ا کھانیس  تواتر ، م نئ   کیا 

یہ کھانیس پہےل ےس ہ  تو  رہبے  )اگر آپ کو عام طور پر کھانیس دورےےک  کھانیسمرتبہ   ادہیاس ےس ز 

( بدتر ہوسکبے   ہ 

 

 : ی  ےک لئے باہر جا سکئے ہن معامالت آپ ضف ا

 ور  یادیبن    اتیضے
ی

 یدار یخر  یکزندیک

 ور کا   یسیفارم  (ی  اسپتال نہ جائ ا ی یرسجر  ڈاکٹر یکاپنے فون پہ انتظام کئے بغٹ  ) وزٹ یضے

   وری  جاسکتا( ا یک  ی  کام )جےس گھر ےس بالکل نہضے

 ی  چل دلی: پبیےک ساتھ )گھر ےک قر  افراد اپنے گھر ےک  ا ی کریں، تنہا   ںیبار ورزش کر  کیا ی  دن م کیا  ،

 (چالئی   کلیسائدوڑیں یا 

 

ئے   : نا ہوگا فاصلہ برقرار رکھطور پر  آپ کو معارسر

 وائرسا جو کورون ںیکر   ز یشخص ےس رابےط ےس گر  ےسیابیھ  کیس (COVID-19)عالمات ظاہر کررہا  یک

 ی  شامل ہ کھانیس  متواتر اور  نبے  ا یدرجہ حرارت اور / جسمائے بلند  ی  ان عالمات م  ہو۔

 ور  ٹ  غذرائع ےک نقل و حمل ےک  عوایم ممکن ہو  ہاں تکج  ںیکر   ز یاستعمال ےس گر  یضے

 2  ںیافراد ےک اجتماع ےس اجتناب کر  ادہیےس ز 

  ن ےسیج کنالوجی یٹ موٹی۔ ر ںیدوستوں اور کنبہ ےک جمع ہونے ےس اجتناب کر اور سوشل  ٹیفون ، انٹر

 ی  کا استعمال کرنے ہونے رابطہ رکھ  ا یڈیم

  ور  گر ید ا یاپنے ڈاکٹر  ںیکا استعمال کر   سہولیاتآن الئن  ا ی فونیلیےس رابطہ کرنے ےک لئے ٹ رسورسے  یضے

 

 : ہاوسنگ



 
 

  رہنا چاہنے  یجار  معمول ےک مطابق ہیملتا ہ  تو ہاوسنگ بینیفٹ اگر آپ کو 

  ے اگےل ت تو  ی  ہ رہنے می  نے ےک گھر کراطور پر   اگر آپ نجی تک آپ ےک مالک مکان کو آپ کو  نوںیمہ ی 

دخل کرنے یک  ہ   ی  اجازت نہ نی

 

 : ویلفئی  بینیفٹس

 ےک لئے اپنے ورک کوچ ےس ملئے  ا یپلس دستخط کرنے  نٹر یآپ کو اپنے جاب س ہ  تو ا کلیم چل رہا اگر آپ ک

ورت نہ یکجانے   ۔ ی  ضے  ہ 

کو اپنے سوال   یا  ںیکر   فونیلیپر ٹ 0800 3285644سوال ہ  تو  کوئے   نئے کلیم ےس متعلقہاگر آپ ےک پاس  •

 گا۔ےس رابطہ کرے  آپ   DWP ئ   و یڈبل یاور ڈ ی  کھاپنے جرنل می  ل

  ورت ہ  تو آپ کو  یکجمع کرانے  ثبوت  کلیم می  کیسےس متعلق اپنے نئے   ڈٹیکر   ورسلیونیاگر آپ کو ضے

  فراہم یک راہنمائے  عہیطور پر جرنل ےک ذر  ٹلیجیڈ ا ی ےعیےک ذر  فونیلیٹ
ی

 جانے یک

 

 گھر تک محدود ہو جانے یک صورت می  مدد: 

ورت ہو تو  اگر آپ کو مدد یک  بجی  5ےس شام  9دن )صبح  7 ی  ہفئے مپر   01642 729777 ی  آپ ہم ضے

 ای میل کریںپر  Helpboro@middlesbrough.gov.uk، یا ی  ( کال کرسکئے ہتک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ہی  درست  2020 لیاپر  2 بروز  معلومات فراہم کردہکہ   ںیبراہ کرم نوٹ کر   

http://www.middlesbrough.gov.uk  مز ید  معلومات ےک لئے ہمار ی و یب سائٹ مالحظہ کر یں  
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