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کووڈ۔ 19کی وباکے دوران پ بلک ٹرانسپورٹ کے لئے ہدابات
مقصد

عوام کو سماجی دوری کے بارے میں ہدابات فراہم کربا باکہ باہمی م یل جول سے ہونے والی بیماری کی من تقلی کو کنٹرول ک یا جا سکے۔

ن ِس م نظر

عوامی ٹرانسپورٹ کے ذریعہ سفر کو آسان ب یانے ہونے بیماری کے پ ھیالؤ کو رو کنے  /محدود کرنے کے لنےاحن یاطی اقدامات کی
ضرورت ہے۔ یہ احن یاطی اقدامات ایف یکشن کی من تقلی اور بگہداشت فراہم کرنے والے ہسن یالوں ٹر غٹر ضروری بوجھ کو کم کرنے میں
مددگار بابت ہوسکنے ہیں۔

ہدابات

عوام ال یاس کو ہدابت کی جاتی ہے کہ ممکنہ جد بک گ ھر ٹر رہیں اور دوسروں کے ساپھ فرب بی را یطے سے گرٹز کریں۔ اب بی بہٹری اور
دبگر مسافرین کو محفوظ رک ھنے کے لنے سفر کرنے سے احن یاب ٹرتیں۔ جاص طور ٹر اگر:
ٓ
• اپ میں کوروبا واٹرس کی عالمات موجود ہیں
• کوروبا واٹرس کی عالمات موجود ہونےکی صورت میں جود کو دوسروں سے الگ رکھ رہے ہیں با کسی ا نسے شحص کے

ٓساپھ گ ھر ٹر رہ رہے ہیں جس میں کوروبآ واٹرس کی عالمات ہیں۔
ٓ
وت مدافعت کی سدبدکمی ہےبا اپ اب تہاتی کمزور ہیں ،جاص طور ٹر اگر اپ کو سدبد بیماری کا زبادہ خطرہ ہے۔
• اپ میں ق ِ
ج
ک
س
س
س
ہ
باہم  ،اگر سفر ضروری ہو بواس وقت فر کرنے کو ٹر یح دیں جب رش م ہو۔ ا نسے الزمی فر کے لنے ہدابات موجود یں جن ٹر فر
کرنے وقت عمل کربا جا ہنے۔
نس س باپ
نس س یاپ ٹر م یدرجہ ذبل احن یاطی اقدامات کنے جاتیں۔
• ا بنے ہاپھ کم از کم 20س یک یڈ کے لنے صاین اور باتی سے بار بار دھوتیں ،جاص طور ٹر باک صاف کرنے کے یعد ،ک ھانسنے
با ج ھیکنے کے یعد ۔
ل
ح
ب
م
• اگر صاین با باتی دسن یاب ہیں ہے بو  70فی صد ا ک ل ٹر ن بی ہن یڈ سن نن یاٹزر کا استعمال کریں۔
ٓ
• اب بی ابکھوں ،باک اور منہ کو ہاپھوں سے جھونے سے گرٹز کریں۔
• یہ تجوٹز ک یا گ یا ہے کہ جہاں بک ممکن ہو ،دوسروں سے 2منٹر کا قاصلہ رک ھیں ۔ جہاں یہ ممکن یہ ہو وہاں کوشش کریں کہ
دوسروں کے فربب زبادہ وقت مت گزاریں اور ممکنہ جد بک فرب بی را یطے سے احن یاب کریں ۔
ی
ب
س
• ب یلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے وقت با نس اس یاپ ٹر اب تظار کرنے وقت جہرے ٹر ماسک (ڈ پوز ل با کٹڑے کا ب یا ہوا)
بہ نیں۔ ک ھانسنے وقت ا بنے منہ اور باک کو نشو تنٹر با کہ بی کے ابدروتی خصے سے ڈھاب نیں۔
ٓ
ٓ
ٓ
ک
• وہ جگہیں جو اپ کی رساتی میں ہیں اور جن کو اپ جھونے ہیں ،ان کو یطر میں رک ھیں۔ ج یال ر ھیں کہ اپ ا بنے منہ کو یہ
•

جھوتیں۔
ٹزرگ خضرات اورتجوں کے غٹر ضروری سفر سے گرٹز کریں۔

بکٹ س نیشن:
•
•
1

دو منٹر کا قاصلہ ٹرفرار رک ھیں۔
ٓ
ٓ
جہاں بک ممکن ہو ،ٹرانسپورٹ سروس کی ان الین سہول پوں کو استعمال میں النے ہونے سفر کے لنے ان الین بکٹ خربدیں۔
بکٹ کی اداب یگی کے لنے ا نسے طریفوں کو استعمال کریں جس میں لوگوں سےفرب بی رایطہ یہ ہو۔

•
•
•

مسافرین ا بنے ساپھ کرایہ کی بوری رقم رک ھیں باکہ یقابا رقم کے لین دین اور کرنسی کو جھونے کی ضرورت یہ ٹڑے۔
ماسک کا استعمال کریں۔ ( ڈسپوز بیل با کٹڑے کا ب یا ہوا)
س
مخ یلف جگہوں با طجوں کو جھونے سے گرٹز کریں۔

نس میں سفر کرتے وقت:

نس کی صقاتی کے لنے ہدابات
ی
ج
ق
ب
ت
ن
ہ
ب
ی
س
ت
ت
م
• س یڈول کی تمام نشوں کو ب یلک کے ا عمال یں النے سے لے ا ھی طرح خرا م کش ب یا یں اور اس بات کو بی ب یا یں کہ
س
ڈل ،ربل یگ وغٹرہ اجھی طرح خرابیم سے باک ہیں۔
بار بار جھونے جانے والی طحیں ،حیسے کہ سیٹ کے بہن ی
ج
گ
ت
• اس وقت بک نس مت جالتیں جب بک تمام مسافر ا بی ہوں ٹر پ ھیک سے نیھ یہ جاتیں ۔ مسافر نس ر کنے کا اب تظار کریں
اور ر کنے کے یعد اٹریں باکہ سیٹ با ہن یڈ ربلز کو جھونےکی ضرورت یہ ٹڑے۔

نس کے عملے کے لنے ہدابات:
•
•
•
•
•

نس کا عملہ م تظور سدہ ذاتی خقاظت کا ل یاس بہنے اور مظلویہ خقظ ِان صحت کوہر وقت ٹرفرار ر کھے۔
نس س یاپ م ننیجر مسافرین کا جسماتی درجہ خرارت باقاعدگی سے ج یک کریں۔
ٓ
تمام ٹرانسپورٹ اٹرنشن س یاف کو باقاعدہ ہدابات جاری کریں
عوام میں سعور اجاگر کرنے ے لنے ہر گاڑی میں کووڈ۔ 19سے تح ٗاو اورصحت اور خقاظت سے م تعلق احن یاطی ہدابات ٹر
من بی بونس لگاتیں۔
ماسک بہن نے سے م تعلق لگانے گنےبونسز گراقکس ٹر من بی ہوں جو اس بات ٹر زور دیں کہ ماسک کا علط استعمال جہرے
کو باربار جھونے سے ایف یکشن لگنے کے خطرات ٹڑھا د بیا ہے۔

مسافروں کے لنے ہدابات
•
•
•
•
•
•
•

ٓ
ٓ
ٹرانسپورٹ کے عملے کے ساپھ عزت سے تیش اتیں اور ا بنے ٹرانسپورٹ اٹریٹر کی ب یاتی گ بی ہدابات ٹر عمل کریں۔
نس میں سوار ہونے سے بہلے نس میں سوار مسافرین کے اٹرنے کا اب تظار کریں۔
تنی ھنے وقت دوسرے مسافرین سے کم از کم ابک منٹر (3قٹ) کا قاصلہ ٹرفرار رک ھیں۔

ڈراب پور سیٹ کے ٹزدبک  6ق یٹ کے ابدر ابدر ک ھڑے ہونے با تنی ھنے سے گرٹز کریں۔
ل
 70فی صد ا کحل ٹر من بی ہن یڈ سن نن یاٹزر کا استعمال کریں۔

جہرے کے لنے ماسک کا استعمال کریں (ڈسپوز بیل با کٹڑے سے ب یا ہوا)
دبگرمسافرین کی جھوتی ہوتی جگہوں کو ہاپھ لگانے سے گرٹز کریں۔

نس ایٹر ک یڈنس یگ کے لنے ہدابات
•
•
•

جب پھی ممکن ہو گاڑی کی ک ھڑک یاں کھلی رک ھیں
ٓ
ایٹر ک یڈنشن کو ابڈجسٹ کرنے ہونے ہوا کی امدو رقت کو بہٹر ب یاتیں
ٓ
اٹر ک یڈنشٹر ہوا کو صاف کرنے اور ماجول کو خرابیم کش ب یانے کی سہول پوں سے اراشنہ ہو۔
The Ministry acknowledges the contribution of Ms Javeria Yousaf and HSA/ HPSIU/ NIH team to compile these guidelines.
& Note: The above recommendations are being regularly reviewed by the Ministry of National Health Services, Regulations
Coordination and will be updated based on the international & national recommendations and best practices.
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