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 اپریل سے 9
 

 

 

 ٹیلی ورک
سے کم کارکنان والے ایس ایم ایز کے لئے زیادہ  10٪ )20کل کارکنوں کا زیادہ سے زیادہ 

 افراد( کے ساتھ ، ہر کارکن ہفتے میں ایک دن کے لئے کام پر آنا۔ 5سے زیادہ 

 

 سماجی رابطہ
 افراد )بچوں کے عالوہ( 4اند: گھر کے  -

 افراد )بچوں سمیت( 50آؤٹ ڈور )باغ(: زیادہ سے زیادہ  -

 

 کیفے اور ریستوران
افراد )ایک ہی گھرانے کے افراد کے عالوہ(  4باہر اور اندر: ہر میز پر زیادہ سے زیادہ 

 لہ۔میٹر کا فاص 1.5بجے کے درمیان۔ میزوں کے درمیان  11:30بجے اور رات   5صبح 

 

 ثقافت اور واقعات

 ) کھیلوں کے مقابلوں بشمول پیشہ ورانہ(
فیصد( سب  75افراد )مجموعی گنجائش کا زیادہ سے زیادہ  200انڈور: زیادہ سے زیادہ  -

 بیٹھے ہوئے ، ماسک اور جسمانی فاصلے کے ساتھ۔
 افراد۔ ماسک اور جسمانی فاصلے کے ساتھ۔ 400بیرونی: زیادہ سے زیادہ  -

 

 غیر پیشہ ور کھالڑیوں کی تربیت اور مقابلے
 افراد۔ 50بیرونی: زیادہ سے زیادہ  -

 افراد۔ 100بیرونی: زیادہ سے زیادہ  -

 

 نوجوانوں کی سرگرمیاں اور کیمپ
افراد )رات کے قیام کے امکان کے  50جون تک زیادہ سے زیادہ  24انڈور اور آؤٹ ڈور: 

 افراد )رات کے قیام کے ساتھ(۔ 100جون سے زیادہ سے زیادہ  25بغیر( ، 

 

 منظم سرگرمیاں )اسپورٹس کلب ، انجمنیں ...(
جون سے زیادہ سے زیادہ  25افراد ،  50جون تک زیادہ سے زیادہ  24انڈور اور آؤٹ ڈور: 

 افراد۔ 100

 

 عبادت ، شادی بیاہ اور جنازے
 افراد۔ 100بیرونی: زیادہ سے زیادہ  -

 افراد۔ 200زیادہ بیرونی: زیادہ سے  -

 

 میلے ، منڈھیاں اور

 غیر پیشہ ورانہ پسو مارکیٹ ، پرانے سامان کے بازار
 دوبارہ مجاز )اسی اصول کے تحت جو مارکیٹوں میں ہے(۔
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قدرتی پارک ، جانوروں کے باغات ، تفریحی پارک ، انڈور کھیل کے میدان ، انڈور 
 تفریحی سرگرمیاں ، ٹراپیکل سوئمنگ پول

 انڈور: وینٹیلیشن پروٹوکول کے تجت دوبارہ کھولنا۔
 

 

 عوامی سوانا ، جاکوزی ، بھاپ کیبن ، حمام
 دوبارہ کھولنا

 

 سنیما ، بولنگ، الیکٹرانک کھیلوں کے ہال ،
 کسینو ، بیٹ ایجنسیاں

 وینٹیلیشن پروٹوکول کے تجت دوبارہ کھولنا۔

 

 فٹنس سنٹر
 دوبارہ کھولنا۔وینٹیلیشن پروٹوکول کے تجت 

 

 پارٹی اور استقبالیہ ہال
 افراد۔ 50انڈور: ریستوران جیسے شرائط کے تجت زیادہ سے زیادہ 

 

 مظاہرے
 افراد )جامد واقعات( 200افراد )متحرک واقعات( یا  100زیادہ سے زیادہ 

 

 ڈور ٹو ڈور فروخت
 دوبارہ مجاز.

 

 جنسی پیشے
 دوبارہ مجاز.

 کی شرائطنفاذ  جوالئی سے 1
 فیصد کیلئے پہال ٹیکہ 60سال سے زیادہ عمر والوں کے  18ویکسینیشن:  -

سے کم اسپتال میں داخل ہسپتالوں میں داخل ہونے میں سازگار  500انتہائی نگہداشت:  -

 رجحان کا مشاہدہ

 

 ٹیلی ورک
 اب الزمی نہیں لیکن سفارش کی جاتی ہے۔

 

 کیفے اور ریستوران
 کی جائے گی۔ نئی نرمی  متعارف
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 دکانیں
 خریداری کی پابندیوں کا خاتمہ۔

 

 غیر پیشہ ور کھالڑیوں کی تربیت اور مقابلے
 پابندیوں کا خاتمہ۔

 

 نوجوانوں کی سرگرمیاں اور کیمپ
 افراد ، راتوں رات قیام کے امکانات کے ساتھ۔ 100انڈور اور آؤٹ ڈور: زیادہ سے زیادہ 

 

 کلب ، انجمنیں ...(منظم سرگرمیاں )اسپورٹس 
 افراد۔ 100گھر کے اند بیرونی: زیادہ سے زیادہ 

 

 ثقافت اور واقعات
 ) کھیلوں کے مقابلے بشمول پیشہ ورانہ(  

فیصد( سب  80افراد )مجموعی گنجائش کا زیادہ سے زیادہ  2,000انڈور: زیادہ سے زیادہ  -

 بیٹھے ہوئے ، ماسک اور جسمانی فاصلے کے ساتھ۔

 افراد۔ ماسک اور جسمانی فاصلے کے ساتھ۔ 2,500بیرونی: زیادہ سے زیادہ  -

 

 پارٹی اور استقبالیہ ہال
 افراد۔ 100انڈور: ریستوران جیسے شرائط کے تجت زیادہ سے زیادہ 

 

 عبادت ، شادی بیاہ اور جنازے
 افراد۔ 200بیرونی: زیادہ سے زیادہ  -

 افراد۔ 400بیرونی: زیادہ سے زیادہ  -

 نفاذ کی شرائط جوالئی سے 30
 فیصد کیلئے پہال ٹیکہ 70سال سے زیادہ عمر والوں کے  18ویکسینیشن:  -

سے کم اسپتال میں داخل ہونے اور کمی کا رجحان۔ ہسپتالوں میں  500انتہائی نگہداشت:  -

 داخل ہونے میں سازگار رجحان کا مشاہدہ

 

 ثقافت اور واقعات

 بشمول پیشہ ورانہ() کھیلوں کے مقابلوں 
فیصد(  100افراد )مجموعی گنجائش کا زیادہ سے زیادہ  3,000انڈور: زیادہ سے زیادہ  -

 ماسک اور جسمانی فاصلے کے ساتھ۔
 افراد۔ 5,000بیرونی: زیادہ سے زیادہ  -

 

 تجارتی میلے
 سامان اور خدمات فراہم کرنے والی دوسری کمپنیوں کے لئے طے شدہ قواعد کے تحت۔

 

 پارٹی اور استقبالیہ ہال
 افراد۔ 250انڈور: ریستوران جیسے شرائط کے تجت زیادہ سے زیادہ 
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 نوجوانوں کی سرگرمیاں اور کیمپ
 افراد ، راتوں رات قیام کے امکانات کے ساتھ۔ 200انڈور اور آؤٹ ڈور: زیادہ سے زیادہ 

 

 منظم سرگرمیاں )اسپورٹس کلب ، انجمنیں ...(
 افراد 200آؤٹ ڈور: زیادہ سے زیادہ انڈور اور 

  اگست سے 13

 

 ثقافت اور واقعات
 ) کھیلوں کے مقابلوں بشمول پیشہ ورانہ(

 72سے زیادہ افراد )یا تو دو ہفتے پہلے ویکسینیشن کی مکمل کوریج ، یا  5،000باہر: 

 گھنٹوں سے کم منفی پی سی آر ٹیسٹ ، یا سائٹ پر منفی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ(

 یکم ستمبر سے
 

 نفاذ کی شرائط
 فیصد کیلئے پہال ٹیکہ 70سال سے زیادہ عمر والوں کے  18ویکسینیشن:  -

سے کم اسپتال میں داخل  ہسپتالوں میں داخل ہونے میں سازگار  500انتہائی نگہداشت:  -

 رجحان کا مشاہدہ 

 

 منظم سرگرمیاں )اسپورٹس کلب ، انجمنیں ...(
 پابندیوں کا خاتمہ۔

 

 نوجوانوں کی سرگرمیاں اور کیمپ
  پابندیوں کا خاتمہ۔

 

 پارٹی اور استقبالیہ ہال
 پابندیوں کا خاتمہ۔

 

 ثقافت اور واقعات
 ) کھیلوں کے مقابلے بشمول پیشہ ورانہ(

 انڈور اور آؤٹ ڈور: یہ تعین کیا جائے گا.

 

 میلے ، منڈھیاں اور
 کے بازار غیر پیشہ ورانہ پسو مارکیٹ ، پرانے سامان

 پابندیوں کا خاتمہ۔

 

 عبادت ، شادی بیاہ اور جنازے
 پابندیوں کا خاتمہ۔

 

 


