
CAHELPISNEXTDOOR. - Urdu اکت یک حفاظتی تدا  میں شر
   یں بکھانے

 

 

اکت  میں ۱۹کووڈ ۔ حفاطتی طریقی ےس کھانوں میں شر  

ا  ۔ یہ ہمیں خاندانوں اور دوستوں اور برادریوں ےک طور پر ایک دوشے ےک ساتھ   ہما  کدنیا بھر میں ہر ثقافت میں کھانے کا اشیی ہے

۔ وبا ےک جاری ہونے ےک بعد زیادہ  متحد کر تا   کیونکہ کھانے ےک ارد گرد بڑے اجتماعات کو    لوگ اب ایسا کرنے ےس گریز کر رہے ہیں تر ہے

۔ ایسا  اک یک اجازت نہیں جب کیس بیھ قسم ےک کھانے ےک وقت بیھ ہوگا وائرس ےک پھیلنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے
 اشیی

 
  اس لیں ۔ ہویک

 اگرہم اسکو حفاظتی   ،  ہوگا پر دھیان دینا اپنے رہنماؤں یک تازہ ترین ہدایات  ہمیں 
 

لیکن ہمیں کبیھ کبیھ ایسا کرنے یک اجازت ہویک

۔ 
 
 اصولوں ےک مطا بق کریں ےک

:    رسائی حاصل یک جا سکتی   ےسموجودہ ہدایات تک درج ذیل لنک     info for Albertans | Alberta.ca-COVID 19ہے

ہیں جسےکخاندان ےک فرد کو کھانا یا  روایتی طور پر، زیادہ تر لوگ کیس پڑویس یا  یں بھیجنی ے  چیں
 :بیک یک ہوئی

   ئی بچہ پیدا ہوا ہو گھر میں کو  •

 ۔   خاندان ےک کیس فرد یا دوست ےک انتقال پر افرسدہ ہو  •

 ۔   ا ہو جدوجہد کر رہکھانا مہیا کرنے ےک لیی  اپنے گھر والوں کا   یا  اپنے  •

 ۔ کوئی بہت بڑا نقصان ہوا ہو   •

 ۔  ہم حوصلہ افزائی کرنا یا کیس خاص لمحات میں شامل کرنا چاہنی ہوں •

. ؟ آئیں میں مل کر کھانا کھایا جانی بنائیں جن ہم ایےس اجتماعات کا منصوبہ کیےس    مل کر سیکھنی ہیں

ٹا یک صوبائی اور ہیلتھ شوشے     ز ریستوران، کہ   جو  اکٹھا کیا گیا ہے مندرجہ ذیل وسائل کو ہدایت ےک مطابق    یک   الیر پیشہ    ،اور   کییر

ی تجویز   تدابیں حفاظتی   لیی کر نے والوں ےکئی  ورصفا 
 

اکت  کو  پسندیدہ  ےک لوگوں کا  دنیا  ساری تاکہ   ہیں   یک یک  میں شر
عمل یعتے کھانے

 حفاظتی طریقی ےس عمیل بنا یا جا سےک

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx


 ! ناکر  کا معائنہ:خود مرحلہپہال 

جواب مثبت ہوتو برا نی  مہربائے فرما کر مندرجہ ذیل سوال ناےم ےک ہر سوال کا جواب دیں۔اگر ان میں ےس کیس بیھ عال مات کا 

 اور کیس ےس بیھ ملیے یک کو شش نہ کریں  خود کو الگ تھلگ کر لیں   مہربائے 

 سوالنامہ   اسکرینینگ

؟  کیا آپ یا آپ ےک گھر ےک کیس فردمیں درج ذیل عالمات میں ےس کوئی  ۱ عالمت ہے   شکلک کو ای 
   کریں

 بخار • 
 

 نہیں  ہاں

 کھانیس •
 

 نہیں  ہاں

 / سانس لینے میں دشواری  کا پھولنا سانس   •
 

 نہیں  ہاں

 گےل یک خرائر  •
 

 نہیں  ہاں

 ناک بہنا / ناک بند ہونا  •
 

 نہیں  ہاں

 بیمار محسوس کرنا / تھکاوٹ  •
 

 نہیں  ہاں

 متیل / قی / اسہال  •
 

 نہیں  ہاں

 پٹھوں میں درد  •
 

 نہیں  ہاں

 ش درد  •
 

 نہیں  ہاں

 آشوب چشم )گالئر آنکھ(  •
 

 نہیں  ہاں

 خوشبو اور ذایقہ کا احساس نہ ہو نا  •
 

 نہیں  ہاں

؟  ۱۴کیا آپ یا آپ ےک گھر ےک کیس شخص نے پچھےل   ۲  نہیں  ہاں دنوں میں کینیڈا ےس باہر سفر کیا ہے

یک آپ ےک بچوں نے کیس کھانیس اور/یا بخار میں بیمار شخص ےس قریتر   ۳ کیا آپ یا  کیس پروگرام میں شر
/   2غیں محفوظ *رابطہ )  ؟  آمیے سامیے فٹ ےک اندر  6مییر  رابطہ( کیا ہے

 نہیں  ہاں

  پچھےل چودہ دنوں میں کیس ایےس شخص ےس   ۴
طور پر رابےط  غیں محفوظ  کیا آپ یا اہل خانہ میں ےس کوئی

ےک لیں تحقیق یک گتی ہو یا اس میں اس وائرس یک تشخیص  ۱۹میں رہے ہیں جےس گزشتہ دنوں میں کووڈ 
 ہوئی ہو 

 نہیں  ہاں

 نہیں   ہاں موجودہ درجہ حرارت  ۵

  ےککیس ےک قریب جانا   آالت حفاظتی بغیں کیس   " کا مطلبیں محفوظغ*"

اگر آپ کا مندرجہ باال سواالت میں ےس کیس کا جواب ہاں ہے تو برانی کرم گھر ےس باہر لوگوں ےس روابط منقطع کر دیں اور الگ تھلگ  

۔ہو جائیں    

  کریں: تک رسائی ےک لیں درج ذیل لنک پر کلک   طریقہ کار  صونر ےک شکاری تشخیص 

19/Pages/Assessment.aspx-https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID 

 

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/Assessment.aspx


 : اجازت طلب کریں! مرحلہدورسا 

  محفوظ ہدایت ےک مطابق   یک  .cahelpisnextdoor.  تو کیا یہ ٹھیک ہو گا؟  میں  وں "اگر میں آپ ےک لئے کچھ کھانا ےل کر آ 

ے، کروں گا   کھانا تقسیم  ےسطریقے   ن ہیں اگر میں آپ ےک لئے آپ میں ن ہے تو  ، وںکھانا بنا  ےس مطمیے  پرہیں
ے

آپ کا اگر کھانن میں کوئ

 ؟" مجھے مطلع کر دیں۔

اکت کو محفوظ نہ سمجھےلوگ ایک   ہو سکتا ہے کہ موجودہ حالت میں   میں شر
  پہےل پوچھ   مہربائے براہ   لہذا دوشے ےک ساتھ کھانے

ام کریں۔  لیں  ن کو بتائیں جو کہ  منصوبحفاظتی   ا اپن بال ججھجک  اور ان ےک جواب کا احیی
ُ
ےک وسائل میں   helpisnextdoor.ca ہ ا

   موجو ہیں 

 میں استعم
ے ہو تو کھانے  پرہیں

 میں کوئی
 ۔  ال اجزا یک فہرست بیھ شامل کریں اگر ان کا کھانے

 : اپنن آپ کو تیار کریں! مرحلہتیرسا  

 !  اپنن ہاتھ دھوئیں

: اپتے عادات    میں مدد کرتا ہے
 ، جیےس کہ مناسب حفظان صحت انفیکشن یا دوشوں تک انفیکشن پھیالنے ےک خطرے کو کم کرنے

، خاص طور پر  ۲۰اپنے ہاتھوں کو  صابن اور پائے ےس کم از کم  • استعمال کرنے ےک بعد اور کھانا  بیت الخالسیکنڈ تک دھوئیں
 وقت۔ تیار کرنی 

o  پر مبتے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں  گر پائے اور صابن دستیاب نہ ہو تو الکوحل ا 

o  میں  ہینڈ سینیٹائزر کو بچوں یک پہنچ ےس دور رکھیں اور 
، کیونکہ     کروائیں بچوں کو اس کا استعمال اپتے نگرائے

 ہوسکتا ہے ئی لینا خطرناک ثابت مقدار کو بیھ تھوڑی یس  سینیٹائزر یک  

  وقت: یی یا چھینک یی کھانس •

o کھانسیی اور چھینکیی وقت ٹشو پییی کا استعمال کریں یا کہتے یک طرف منہ کریں نہ کہ ہاتھ پر   

o  
ً
 ہنی   پالسٹک یک ٹشو کو  فورا

 
 ۔   کوڑےیک ٹوکری میں ڈال دیںتھییل  لگ

o  اپنے ہاتھ دھو ل 
ً
 یں فورا

 بغیں آنکھوں،کانوں اور ناک کو چھونے   •
 ےس گریز کریں ہاتھ دھونی

 کو صاف کریں!   یک جگہ اپنن کھانا پکانن / بیکنگ  

۔ ےس کھانا پکانے ےک لیں استعمال ہونے وایل ہر سطح یک صفائی کو  سینیٹائزر کیس اچھے  یقیتے بنائیں  

ےس  ۱۹کا استعمال کووڈ    انےک ثابت ہوا ہے  فہرست جاری یک ہے جن ےک بارے میں  موجودہ   ڈی   ز سینیٹائزر حکومت کینیڈا نے  

health-canada/services/drugs-https://www.canada.ca/en/health- ہیں موثر   بچائوےک لیی  

19/list.html#tbl1-roducts/disinfectants/covidp 

کپ( پائے ےک ساتھ    4میل لییر ) 1000  یچ کو چانی ےک چمچ( غیں خوشبو دار، گھریلو بل 4یل لییر )م ۲۰متبادل طور پر، آپ  
۔ اس بات کو یقیتے بنائیں کہ سطح محلول   1000ppmمال کر  ۔  بلیچ واےل منٹ تک  ١بنا سکیی ہیں  پائے ےک ساتھ گییل رہے

۔اس محلول کو استعمال ےک وقت یہ تیار  بلچ کو کھیل اور ہوادار جگہ میں استعمال کریں اور اےس کیس  اور کیمکل ےک ساتھ نہ مالئیں

 کریں،اور بلیچ میں رصف پائے یہ مالئیں )اور اس ےک ساتھ کوئی دوشا کیمکل استعمال نہ کریں( 

 

: ذرائع  

https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-environmental-
cleaning-public-facilities.pdf 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html#tbl1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html#tbl1
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-environmental-cleaning-public-facilities.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-environmental-cleaning-public-facilities.pdf


 : کھانا تیار کرنا مرحلہچوتھا 

۔مجھے کیسا ماسک پہننا  کھانا پکانی وقت ماسک کا استعمال کریں اور مختلف اجزاء کو براہ کرم    رہیں
استعمال ےک دوران ہاتھ دھونی

؟   چاہنں

 

  www.alberta.ca/masks.aspx :ں یسے حاصل کر  ہاںی معلومات موجود  ماسک کے متعلق مناسب 

 

 : کھانا پیش کرنا مرحلہپانچواں 

، تو براہ کرم ہر شخص ےس کہیں کہ وہ اس گائیڈ میں   میں اگر آپ موجودہ پابندیوں     کیس اجتماع میں لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں

 کریں۔ جانچ  ےک ذریےع اپتے  سواالت شامل  میں  مرحلہ    پہےل

 :  ہدایات کو مد نظر رکھیں وقت درج ذیل  ہ بنانی منصوبرکھنے کا کھانا 

 ۔  پیک اور لیبل کریں کھانے پینے یک تمام اشیاء کو انفرادی طور پر پہےل ےس  •

 مناسب ہو تو ایک فرد کا سارا کھانا ایک یہ برتن یا پلیٹ میں پیک کریں اگر  •

 ہو پر مثال ےک طور  •
 
 ترکیتر یک فہرست لگ

 سینڈوچ اور اس ےک لوازمات ایک یہ برتن میں ہوں اور اس پر اس ےک اجزانی

کا استعمال نہ کریں۔اپنے چیتے ےک برتن اور چمچ  اٹھا کر رکھ  بن یا باسکٹ  استعمال شدہ چمچ،کانٹوں اور پلیٹوں ےک لیں   •

  دیں۔اور ایک یہ بار استعمال ہو سکیے واےل قابل ترک چمچ،کانیر اور رومال استعمال کریں

http://www.alberta.ca/masks.aspx


 ( میں کام کرنے واےل افراد ےک عالوہ  ساتھ اور گھر میں رہنے ) ان پرسن اجتماع ےک لئے منصوبہ بندی حفاظتے طریقے ےس

 میں محدود پیمانے پر لوگوں ےک اجتماع یک اجازت دی جائی ہے یاوسیع اور ہوادار اندروئے جگہ پر۔جیسا کہ  
ی
وئے عالق بعض اوقات بیں

وئے مقام پر ۲۰۲۱جنوری  ۔تعداد  ۱۰ےک وسط میں بیں لوگوں ےک اجتماع یک اجازت تیھ لیکن اس تعداد میں تبدییل بیھ ہو سکتی ہے

 معلومات درج ذیل سائٹ ےسحاصل یک جا سکتی ہے یک موجودہ حد ےس متعلق 

  19 info for Albertans | Alberta.ca-COVID 

ےک مطابق لوگوں ےک اجتماع کو ترتیب دینے میں معاون ثابت ہوگیں  مندرجہ ذیل مشورے آپ کوموجودہ ہدایات  

کاء کو اپتے   براہ کرم لوگوں یک گروپ بندی ان ےک خاندان یا کنبہ ےک مطابق کریں  کر    ماسک پہن ےک باہر  نشستگاہ مخصوص  ۔تمام شر

   ۔رکھنا ہو گا 

وں اور کرسیوں کاانتظام کریں  • ے ے پر کرس  اور میں  یک میں
کا  یوں کواس طرح ترتیب دیں کہ  کھانے وئے احاطہ ےک درمیان دو مییر بیں

۔ فاصلہ    برقرار رہے

وں ےک درمیان مناسب فاصلہ ممکن نہ ہو تو ان ےک درمیان رکاوٹیں  • ے  ۔   لگائیں   اگر میں

۔  • ۔اس ےک لیں راہدری کا یک طرفہ استعمال کیا جاسکتا ہے  نشستوں ےک درمیان راستہ وسیع ہو  تاکہ فاصلہ قائم رہے

وں اور کرسیوں کو تازہ دھےل ہونی کوور ےس ڈھانپ ک • ے ے اور کریس کو اچیھ طرح  تقریب ےس پہےل میں ۔یا ہر میں
ر رکھا جانی

 ےس صاف کیا جانی   سینیٹائزر 

ن ےک لیں مخصوص یک ہوئی نشست پر یہ بیٹھیں تاکہ ایک یہ جگہ کو مختلف لوگ   •
ُ
لوگوں یک حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ا

 اور تقریب ےک دوران صفائی 
 

ورت بیھ    سینیٹائزر اور استعمال نہ کریں۔اس ےس جراثیم یک ممکنہ منتقیل بیھ کم ہویک یک رصے

۔ 
 

 کم ہویک

ے پر بقے یک طرز پر کھانا پیش کر رہے ہیں تو برانی مہربائے ماسک اور گلوز پہنے ہونی چند لوگوں کومعمور کردیں کہ   • اگر آپ میں

وبات  ہ دیں ۔ اہل خانہ اور خاندان والوں ےس  وہ  گالسوں  میں مرسر ے  اور لوگوں یک پلیٹوں میں کھانا اور کٹلری وغیں  کہیں کہ میں

 پر ایک وقت میں ایک آنی تاکہ طویل قطار بندی نہ ہو۔ 

کاء یک باتھ روم تک رسائی ہو تو اگر  •   اس طرح منصوبہ بندی یک جانی ےک براہ کرم ہر سطح کو پہےل ےس صاف کریں اور شر

ے میں سطح یک صفائی ےک  بعد میں مزید صفائی یک جانی   تقریب ےک دوران اور اس ےک ( ۔  )مرحلہ تیں  رہنما اصول دیکھیں

 واقعہ رونما ہو تو انہیں تالش کیا جاسےک۔ براہ کرم  •
کاء یک ایک فہرست رکھیں  تا کہ اگر کوئی  تقریب ےک شر

نگ کمپنیوں کو جاری یک گتی رہنمائی ےس لیں گیی ہیں  :   یہ مشورے صوبائی صحت عامہ یک جانب ےس کییر

catering.pdf-food-guidance-relaunch-19-https://www.alberta.ca/assets/documents/covid 
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caHelpisnextdoor.  ے انیر فیتھ ہاؤزنگ انییسر ایٹو کا ایک پرواگرم ہے ہی لپ نیکسٹ ڈور  ایڈمنیر  

  

کہ  وں یک اهمبرادری مذہتر ہماری مختلف   انسائے وقار یک عزت کرنا،غرباء اور کمزوروں ےک ساتھ اظہار یکجہتی  " اقدار ہیں مشیی

ہوں  ن کا استقبال کرنا کرنا،اور اییس برادریاں جہاں افراد اور خاندان بڑھ رہے
ُ
  انیر فیتھ  )۔ "شامل کرنے یک اہمیت کو اجاگر کرنا اور  ا

 ( 2011،  سٹیٹ مینٹ
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