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جون ےک اقدامات8  

تعارف                                                                                                            

                      
 

کریں۔  احترامحکومت نے کورونا وائرس کے پھیالؤ کو روکنے کے لئے اقدامات اٹھائے ہیں۔ برائے مہربانی ان اقدامات کا 
تا ہے۔ پولیس ان اقدامات کی تعمیل پر نظر رکھنے کی ذمہ دار ایہ بیمار ہونے اور دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے سے بچ

 ہے۔

 بنیادی اقدامات

 اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر رہیں۔ 

 ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 

  میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ 1.5دوسرے لوگوں سے کم سے کم    

  افراد سے رابطہ ممکن ہے۔ یہ ترجیحا گھر سے باہر۔ 10ہر ہفتے زیادہ سے زیادہ  

  میٹر کا فاصلہ رکھنا  1.5کم کیا آپ کسی عوامی جگہ )اسٹیشن ، مارکیٹ ، دکان وغیرہ( میں ہیں جہاں کم سے
  ناممکن ہے؟ ماسک پہننے کی سفارش کی جاتی ہے۔

  ہمیشہ ماسک پہنیں۔ 

 کسی دوسرے شہر یا بیرون ملک سفر کرنا

 ایک یا زیادہ دن کے لئے سیر و تفریح کے لئے بیلجیم کے کسی گاؤں یا شہر جانا ممکن ہے۔ 

 •  کیا آپ پبلک ٹرانسپورٹ )بس ، ٹرام یا ٹرین( استعمال کرتے ہیں؟ آپ کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے منہ اور
    ناک دونوں کو ڈھانپنے واال ماسک یا اسکارف پہنیں۔

 
  آپ نیدرلینڈز ، جرمنی اور لکسمبرگ جا سکتے ہیں؛

 اپنے اہل خانہ سے ملنے۔ 

 • شاپنگ کرنے .  
 
 

 15جون سے  
 

 15جون سے بیرون ملک چھٹیوں پر جانا ممکن ہے۔  
o  برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، لیچسٹین، آئس لینڈ اور ناروے سمیت یوروپی یونین کے کسی بھی ملک  کا سفر

 ممکن ہے۔
o بیرون ملک کئے گئے اقدامات کو بغور پڑھیں۔ یہ آپ کو اس ویب پیج پر مل سکتا ہے  

o  
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen  

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen


 

 
2 

Déontologie, neutralité, secret professionnel 

 مالزمت

 جتنا ممکن ھو گھر میں کام کریں۔ 

  ؟ کیا آپ کا اپنے کام کی جگہ پر جانا الزمی ہے؟ آپ کا آجر کم از کم 1.5 میٹرکا معاشرتی فاصلہ  فراہم کریگا۔ یہ
     قابل اطالق نہیں ہے؟ اپنے آجر سے ماسک طلب کریں۔

 کیا آپ کے ذھن میں کوئی سوال ہے؟ آپ کا آجر آپ کو آگاہ کرے گا۔  
 
 

 

 

  دکانیں

 . تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔    

  بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ 1رات کی دکانیں صبح   

 بیرونی منڈیوں کی اجازت ہے۔   

 .  جاسکتے ہیں۔آپ ہیئر ڈریسر یا بیوٹی سیلون میں    
 مالقات کا وقت لیجیے  

 ماسک پہنیں    
 

 کھانے پینے کی دوکانیں

  بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ 1کیفے اور ریستوراں صبح   
o پیشگی بک کروانے کی سفارش کی جاتی ہے۔  

o  افراد۔ 10ہر گروپ میں زیادہ سے زیادہ  
o اپنی میز پر بیٹھے رہیں۔  

 

    سماجی روابط

 ممکن ہے کہ ہر ہفتے 10 مختلف لوگوں سے قریبی رابطہ ہو۔   
o گھر سے باہر ملنے کی سفارش کی جاتی ہے۔  

o گھر باہر سے نہیں مل سکتے؟ کھڑکیاں زیادہ سے زیادہ کھلی رکھیں۔  

 •  ، کیا آپ گروپ میں کوئی سرگرمی کرنا چاہتے ہیں )مثال کے طور پر کسی ریستوران میں جانا یا گھومنا پھرنا
 یا اپنے گھر پر مدعو کرنا(؟ یہ مالقاتیں زیادہ سے زیادہ 10 افراد تک محدود ہیں۔
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  ورزش کرنا

 دوسرے لوگوں کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ 
  20 افراد تک کے گروپ میں کھیل کھیلنا ممکن ہے۔

o کھیلوں کے دوران بھی کم سے کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔   
o تماشبینوں کی اجازت نہیں ہے۔  

 فٹنس سنٹر یا اسپورٹس کلب میں کھیلوں کی سرگرمیاں کرنا ممکن ہے۔    

 پوشاک اور شاور بند رہیں۔    

 تاالب ، اسپاس اور تندرستی کے مراکز بھی بند ہیں۔   
 

 یکم جوالئی سے

 

  افراد کے ساتھ کھیل کھیلنا ممکن ہے۔ 50یکم جوالئی سے ، زیادہ سے زیادہ    

 عوام کی اجازت ہے۔  
o  افراد تک محدود ہے۔  بیٹھ کر دیکھنا الزمی ہے۔ 200سے زیادہ عوام زیادہ   

o  میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ 1.5کم سے کم    
 

 ثقافت

  الئبریریاں کھلی ہوئی ہیں۔
 

 یکم جوالئی سے
 

 آپ تھیٹر ، سنیما یا کنسرٹ میں جا سکتے ہیں۔ 
o زیادہ سے زیادہ 200 افراد ، سب بیٹھے ھوئے۔      

o  فاصلہ رکھیں۔میٹر کا  1.5کم از کم  
o فون کے ذریعہ یا آن الئن  پہلے سے ٹکٹ خریدنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ 

 تفریحی پارک یا انڈور کھیل کے میدان میں جانا ممکن ہے۔  

 بچوں کے کیمپوں کی اجازت ہے۔  
 

 یکم اگست سے
 

 بپتسمہ منانے اور میلوں کی اجازت ہے۔   
 
 

 کس چیز کی اب بھی اجازت نہیں ہے؟
 

 •  یا نائٹ کلبیں ابھی دوبارہ نہیں کھول سکتی ہیں۔ڈسکوز    

 بڑے واقعات )مثال کے طور پر  تہواروں( کی اجازت نہیں ہے۔  
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 مذہب

 • مذہبی عبادات کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. 
o  زیادہ سے زیادہ 100 افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ یکم جوالئی سے لوگوں کی یہ تعداد 200 تک بڑھا

 دی جائے گی۔
o کوئی جسمانی رابطہ ممنوع ہے۔   

 نرسری اور اسکول

 نرسری کھلی ہوئی ہیں۔   

 پرائمری اور سیکنڈری تعلیم اور نرسری اسکول میں طلباء اسکول دوبارہ جا سکتے ہیں۔    

 • آپ کا اسکول آپ کو مزید معلومات فراھم کرے گا۔  

 حوصلہ افزائی

کی احترام کی توقع کی جاتی ہے۔ آپ کے تعاون کے لئے یہ اقدامات عوامی صحت کے لئے اہم ہیں۔ ہر ایک سے ان 
 شکریہ. ہم سب مل کر کورونا وائرس کے خالف لڑ رہے ہیں۔


