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ن یک معاشی بحال   آسٹ 
۔ ایک ساتھ  ن محفوظ، مساوی، اور سب ےک لئے خوشحال انداز مٹں ہماری مقایم معیشت یک بحایل کرنن ےک لئے ُپرعزم ہے شہر آسٹ 

۔ 
ے
ور جیتٹں ےک  مل کر ، ہم اس چیلنج کو ضن

 

ن مٹں  ن یک ےک بارے مٹں مزید معلومات حاصل کرنن ےک لئے  COVID-19آسٹ   مالحظہ کریں۔  ویب سائٹ COVID-19شہر آسٹ 

  

ن معاشی بحایل یک تازہ ترین معلومات حاصل کرنن ےک لئے سائن اپ کریں۔   آسٹ 

 
 ایک محفوظ ماحول بنائے رکھنا  

ن  ۔  3خطرے پر مبٹن ہدایات ےک مرحلہ  COVID-19ٹریوس کاؤنٹ  فن الحال -آسٹ  ےک پھیالؤ کو روکنن مٹں مقایم  COVID-19مٹں ہے
ن نن مقایم کاروباروں اور تنظیموں ےک لئے ح ۔ ییہ وجہ ہے کہ شہر آسٹ   ہٹں

فاظٹے سفارشات تیار یک آجر ایک نمایاں کردار ادا کرنے
۔  ن یک صحت اور تندرسٹے کو ترجیح دی گٹے ہے ن اور صارفٹں  ہٹں جن مٹں مالزمٹں

 
۔    کر سکئے ہٹں

بانن کرنن ےک لئے رجسی  ن ن پروگرام یک ساتھ مل کر میں مقایم کاروباری ادارے اور کمیونٹ  یک تنظیمٹں ایک موبائل ویکسٹں
ن پبلک ہیلتھ موبائل  ویکسینیشن کلینک یک درخواست کرنن ےک لئے  COVID-19اپنن کاروبار ےک مقام پر ایک پاپ اپ  آسٹ 

 ۔   ویکسینیشن ےک لئے درخواست کا فارم ُپر کریں 
 

ن یک حفاظت کرنا   اپنن مالزمٹ 
 اہم سفارشات

ن  • ن کو مکمل طور پر ویکسٹں ن لگوانن ےک لئے بامعاوضہ چھٹ  عطا  تمام مالزمٹں ن کو ویکسٹں  لگوانن یک ترغیب دالئٹں اور مالزمٹں
 کریں۔  

ن کو ذانے حفاظٹے سازوسامان ) • ن کو کام ےک دوران چہرے ےک ماسک پہنئن یک  ( PPEاپنن مالزمٹں فراہم کریں اور مالزمٹں
۔   ترغیب دالئٹں

• COVID-19  ن کو یا ایےس  ہٹں جس  یک عالمات واےل مالزمٹں
نے
ٓ
ا افراد جنہوں نن کیس ایےس شخص ےک ساتھ قریٹی رابےط مٹں 

وائزر  COVID-19مٹں  نیہں ہدایت دیں کہ وہ اپنن ُسیر
ُ
، ا ۔ کو   یک عالمات ہٹں  مطلع کریں اور گھر پر یہ رہٹں

 
 اضافن سفارشات

چھونے جانن وایل سطحوں کو جیےس جگہوں کو دن مٹں بار بار جراثیم ےس پاک کریں اور صاف کریں، خاص طور پر اکیر  •
ن ےک وقفوں ےک کمرے۔   دروازوں ےک ہینڈل، چیک آؤٹ یک قطاریں، عوایم بیت الخالء، اور مالزمٹں

ن ےک لئے ہینڈ سینیٹائزر فراہم کریں۔  •  مالزمٹں

ن ےک لئے سماجی دوری کو نافذ کریں۔  •  عوایم جگہوں مٹں مالزمٹں

ن کو تعلیم   COVID-19ر اییس زبان مٹں اپٹن  قابل رسانے فارمیٹس کا استعمال کرنے ہونے او  • یک پالیسیوں ےس متعلق مالزمٹں
۔  اور تربیت دیں جس یک انہٹں سمجھ ہے

۔  •  بنائٹں
 اندر یک ہوا مٹں وائرس واےل ذّرات ےک اجماع کو کم کرنن ےک لئے وینٹیلیشن ےک نظام کو بہیے

• COVID-19   ن ےک لئے ایک گمنام طریقہ کار مرتب ےس متعلقہ خطرات ےس متعلق اپنن خدشات بیان کرنن ےک لئے مالزمٹں
 کریں۔  

• COVID-19   ن ےک بارے مٹں تمام
ُ
 گٹے ہٹں ا

 مٹں مدد کرنن ےک لئے جو تبدیلیاں عمل مٹں النے
ےک پھیالؤ پر قابو پانن

، یا دیگر کاروبار ےس متعلقہ مہمانوں ےس گفتگو کریں تاکہ اس بات کو یقیٹن بنا یا جا سےک کہ ان  ٹھیکیداروں، ڈیلیوری رسورسن

۔   ےک پاس پالیسیوں یک تعمیل کرنن ےک لئے معلومات اور صالحیت موجود ہے

https://www.austintexas.gov/covid19
https://analytics.clickdimensions.com/austintexasgov-aviac/pages/q3qjwiuxeeqoeqanojxttg.html?PageId=c023744
http://austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#mvp
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#mvp
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ن یک تعداد کو کم کرنن ےک لئے مشفقانہ کام کرنن ےک مقامات )جیےس گھر ےس کام  • ایک یہ وقت مٹں کام یک جگہ پر مالزمٹں
(۔    کرنا( اور کام ےک اوقات یک اجازت دیں )جیےس یےک بعد دیگرے شفٹٹں

 ےک طریقوں یا آن  ا •
ے

ز ےس مزید دور منتقل کریں، اور بال رابطہ ادائیگ  ےک ٹرمینل/کریڈٹ کارڈ ریڈر کو کیشئیں
ے

انک ادائیگ لیکی 
 الئن خریداری یک سہولت فراہم کریں۔ 

ہ کرنن یک اہم رسگرمیوں کو مرصوف ترین اوقات یا   • ، جب بیھ ممکن ہو ذخیں گاہکوں ےک ساتھ رابےط کو کم کرنن ےک لئے

 ھٹ  ےک بعد ےک اوقات مٹں منتقل کریں۔ چ

وں ےک   • ن  وایل چیں
وع کرنن ےس پہےل، اپنن دستانن نکالئن ےک بعد، اکیر چھونے جانن ن کو ترغیب دالئٹں کہ وہ اپنن کام رسی تمام مالزمٹں

رام ےک وقفن ےس پہےل اور بعد مٹں کم از کم بیس سیکنڈ ےک لئے 
ٓ
، اور کھانن یا ا ۔  استعمال ےس پہےل اور بعد مٹں   اپنن ہاتھ دھوئٹں

 
 اپنن گاہکوں اور ہماری کمیونٹ  یک حفاظت کرنا 

 اہم سفارشات

ن اور چھونن ےس پاک کوڑے دان فراہم کریں۔   •  بغیں کام کرنن واےل ہینڈ سینیٹائزر اسٹیشین
 گاہکوں ےک لئے چھونے

ن نہ لگوانن واےل گاہکوں کو چہرے کا ماسک پہنئن یک سخٹے ےک ساتھ ہدایت کریں۔  •  ویکسٹں

نن واال پوسی  چسپا •
ٓ
ا  ں کریںاپنن کاروبار یک ماسک ےس متعلق پالییس کا واضح طور پر نظر 

جگہوں کو دن مٹں بار بار جراثیم ےس پاک کریں اور صاف کریں، خاص طور پر اکیر چھونے جانن وایل سطحوں کو جیےس  •
 دروازوں ےک ہینڈل، چیک آؤٹ یک قطاریں، اور عوایم بیت الخالء، ڈریسنگ روم۔

 
 اضافن سفارشات

سماجی دوری بنانے رکھنن یک ترغیب دالئٹں اور مہمانوں کو متعدد زبانوں مٹں اشاروں، فرش ےک اسٹیکرز، اور آڈیو پیغامات  •
۔    کروائٹں

 ےک ذریعہ سماجی دوری ےک بارے مٹں یاد دہانن

درمیان صاف اور   عوام ےک داخل ہونن ےک مقامات پر عوایم جگہوں اور اشیاء )جیےس، کارٹس، ٹوکریاں( کو ہر استعمال ےک •
 جراثیم ےس پاک کرنن ےک لئے ایک مالزم مقرر کریں۔ 

• COVID-19   ن ےک لئے ایک گمنام طریقہ کار مرتب کریں۔  ےس متعلقہ خطرات ےس متعلق اپنن خدشات بیان کرنن ےک لئے صارفٹں

ز ےس مزید دور منتقل کریں۔  •  ےک ٹرمینل/کریڈٹ کارڈ ریڈر کو کیشئیں
ے

انک ادائیگ  الیکی 

تھُرو، کلک کریں اور حاصل کریں وایل آن الئن خریداری، فون ےک ذریعہ خریداری، کربسائڈ پک  -ممکن ہو، ڈرائیوجہاں  •
ن یک خدمات فراہم کریں۔  پشین

ٓ
 اپ، اور ڈلیوری ےک ا

ن فٹ کا فاصلہ برقرار رکھٹں سوانے اس ےک کہ ان ےک • وں، بینچوں اور دیگر بیٹھنن وایل جگہوں ےک درمیان کم از کم تٹں ن ن  میں مابٹں
 کیس ٹھوس رکاوٹ ےک ذریعہ فاصلہ قائم ہو۔ 

 ایک ساتھ جمع ہونن واےل، کھڑے ہونن واےل، یا بیٹھنن واےل گاہکوں یک تعداد کو محدود کریں۔  •
 

 بدلتے حاالت یک تیاری کرنن ےک لتے سات مشورے 

۔ اہم کاروائیوں کو جاری رکھنن ےک لئے اپنن کاروباری طریقوں کو تبدیل کرنن ےک لئے تی •  ار رہٹں

 اہم ساز و سامان اور خدمات ےک لئے متبادل سپالئرز یک نشاندیہ کریں۔  •

ین عادتوں کو شییے کریں۔  • ن ےک ساتھ بہیے  اپٹن کمیونٹ  ےک دیگر مالزمٹں

 مسلسل کاروائیوں کو یقیٹن بنانن ےک لئے مالزمت ےک کاموں کو ترجیح دیں۔  •

• COVID-19   ین عادتوں کو رواج دیں۔  عالیم وباء ےک آغاز ےک بعد ےس سیکھے گئے اسباق یک بنیاد پر بہیے

ن کام یک عدم دستیانی پر فراغت ک • /ورک فورس ےک مابٹں ن یوں ےک بڑھئن یک صورت مٹں اپنن مالزمٹں ۔  غیں حاضن  و یقیٹن بنائٹں

 گھر ےس خدمات فراہم کریں )جیےس، ویب، فون، ویڈیو(۔   •
 

COVID-19  ےک انفیکشن اور اموات یک اطالع دینا 

•  29 CFR 1904 ( پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت یک انتظامیہ 
ے
، آجر اس  ےک قواعد ےک تحت( OSHAمٹ  الزیم وفاق
یک بیماری ےک معامالت کو   COVID-19مٹں کام ےس متعلقہ تمام   الگز 300ےک فارم  OSHAبات ےک لئے ذمہ دار ہٹں کہ وہ 

ط ، یا یہ  COVID-19کہ یہ   ہی  ریکارڈ کریں، بشی ، اور اس  کا ایک تصدیق شدہ معاملہ ہے معاملہ کام ےس تعلق رکھتا ہے

https://www.osha.gov/recordkeeping/forms
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  معامےل مٹں ریکارڈنگ ےک ایک یا اس ےس زیادہ متعلقہ معیار موجود ہٹں )جیےس، طٹی عالج، کام ےس بغیں ایام(۔ مزید 
 ۔  یک ویب سائٹ مالحظہ کریں  OSHAمعلومات ےک لئں 

https://www.osha.gov/report

