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 سماجی فاصلہ 

 نوں تازه کیتا گیا  2020نومبر  6

 مندرجات 

فاصلہ  سماجی
رابطہ  سماجی

 ایہہ صفحہ پرنٹ کرو

 نامہ صرف انگلینڈ وچ الگو ہوندا اے۔ ایہہ ہدایت 

قومی پابندیاں بارے ہور  دسبر تیکر قومی پابندیاں الگو رہن گیاں۔  2نومبر توں بدھ   5جمعرات 
 ۔جانکاری حاصل کرو

 وئی تھلے دتیاں اہم گالں تے عمل کرے: ایہہ بئوں ضروری اے پئی ہر ک
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https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing#social-distancing
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing#social-contact
https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november
https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november


 سیکنڈاں لئی اپنے ہتھ دھوو۔  20باقاعدگی نال اتے  -ہتھ  ●

چاردیواری دے اندر اوہناں تھاواں وچ مکھ نوں کج کے رکھو جتھے سماجی   -مکھ  ●
فاصلہ رکھڑاں اوکھا ہوسکدےاے تے جتھے تہاڈی مالقات اوہناں لوکاں نال ہووے گی  

 تے نئیں ملدے۔   جنہاں نال تسیں عام طور

میڻر دا فاصلہ رکھو جنہاں نال تسیں نئیں   2جتھے ممکن ہووے اوہناں لوکاں توں  -فاصلہ  ●
میڻر فاصلہ رکھو جے اضافی احتیاطاں اختیار کیتیاں گئیاں ہون (جیویں مکھ    1رہندے، یا 

 نوں کج کے رکھنا یا چاردیواری دے اندر ہوا دا زیاده آنا جانا)۔ 

 سماجی فاصلہ 

وائرس دا شکار ہون یا ایہنوں پھیالن دا خطره گھڻان لئی توانہوں گھر توں باہر گھٹ ویال   کورونا
لنگھانا چاہیدا اے اتے جدوں تسیں دوجے لوکاں نال ہوو تے پک کرو پئی تسیں کسے ایسے بندے  

وچ شامل نئیں۔ وائرس دے پھیالؤ نوں روکن   امدادی حلقےتوں دو میڻر پراں او جیہڑا تہاڈے ڻبر یا 
لئی سماجی فاصلہ رکھنا ضروری اے کیوں جے جدوں لوک نیڑے نیڑے ہون تے ایہدے پھیلن دا  

ت، ساه، کھنگ یا نچھ راہیں دوجیاں بندیاں نوں  بوئتا امکان ہوندا اے۔ ایس وائرس دا شکار بنده گل با
 انفیکشن دا شکار کر سکدا اے چاہے اوس وچ عالمتاں نا وی ہون۔ 

جدوں تسیں ایہو جئے لوکاں نال ہوو جنہاں نال تسیں نئیں رہندے تے توانہوں جسمانی رابطہ کرن،  
اک دوجے دے نیڑے اتے آمنے سامنے ہون، اتے اوہناں دے نیڑے چیخاں مارن یا گیت گان توں  

ہتھ    اجتناب کرنا چاہیدا اے۔ توانہوں بھیڑ والیاں تھاواں جتھے کئی لوک ہون اتے اوہناں شیواں نوں
 الن توں اجتناب کرنا چاہیدا اے جناں نوں دوجیاں بندیاں نے ہتھ الیا ہووے۔
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https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household#what-a-support-bubble-is


میڻر توں زیاده فاصل رکھڑاں چاہی دا ہیگا، اَتے   1میڻردورنئیں ره سکدے تے تہانوں    2جتھےتساں 
 محفوظ رہنڑ لئی اضافی اقدامات کرنے چاہی دے نیں۔ مثال دے طور تے: 

: عوامی ڻرانسپورٹ اتے چاردیواری دے اندر کئیاں تھاواں تے،  مکھ نوں کج کے رکھو ●
دا پابند کردا اے، سوا تاں جدوں توانہوں ایس  قانون توانہوں مکھ نوں کج کے رکھن 

 پابندی توں آزاد کیتا گیا ہووے

 جتھے محفوظ ہووے تے چوکھی تھاں ہووے اوتھے باہر نکلو  ●

 چاردیواری دے اندر باریاں اتے بوہے کھلے رکھ کے پک کرو پئی کمرے ہوادار رہن  ●

او، توں سماجی فاصلہ رکھن دی  توانہوں اپنے ڻبر دے کسے بندے، یعنی جہدے نال تسیں رہندے 
وچ او تے توانہوں ایہدے کسے وی رکن نال سماجی فاصلہ   امدادی حلقےلوڑ نئیں۔ جے تسیں کسے 

 رکھن دی لوڑ نئیں۔ 

قے وچ باالں دی غیر رسمی دیکھ بھال فراہم کر رئے او تے  جے تسیں باالں دی دیکھ بھال دے حل
توانہوں سماجی فاصلہ رکھن دی کوشش کرنی چاہیدی اے۔ پر کسے نکے بال یا فیر کسے معذور یا  

بیمار بندے دی دیکھ بھال کردیاں ہویاں جو تہاڈے ڻبر یا امدادی حلقے وچ شامل نئیں تے ہو سکدا  
مکن نہ ہووے۔ ایس قسم دی دیکھ بھال مہیا کردیاں ہویاں جناں ہو  اے ہر ویلے سماجی فاصلہ رکھنا م

سکے نیڑے ہون توں اجتناب کرنا چاہیدا اے اتے ہور احتیاطاں کرنیاں چاہی دیاں نیں جیویں ہتھاں  
 نوں دھونڑاں اتے ہوا لئی باریاں نوں کھولنڑاں۔ 
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https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


 سماجی رابطہ 

چاردیواری دے اندر سماجی رابطہ نا رکھو   نومبر توں تہاڈے تے الزم اے پئی ڻبر یا بیلیاں نال 5
جدوں تیکر اوه تہاڈے ڻبر دا حصہ نہ ہون، یعنی اوه لوک جنہاں نال تسیں رہندے او یا جیڑے تہاڈے  

 وچ شامل نیں۔ امدادی حلقے 

ہر اوه بنده شامل اے جہدے نال تہاڈا پکا تعلق اے پر تسیں اوہدے نال نئیں رہندے، سوا    ایہدے وچ
تاں جدوں اوه تہاڈے امدادی حلقے وچ شامل ہووے۔ جیہڑے جوڑے اکڻھے نئیں رہندے اتے اکو  

 جئے امدادی حلقے وچ شامل نئیں چاردیواری توں باہر مالقات کرنا جاری رکھ سکدے نیں۔ 

توں باہر ورزش کر سکدے او یا اوہناں لوکاں نال جنہاں نال تسیں رہندے او، جو   تسیں چاردیواری
بندے نال باہر عوامی تھاواں تے جا    1تہاڈے امدادی حلقے وچ شامل نیں یا کسے ہور ڻبر دے 

سال توں نکے بال اتے اوس معذور بندے جنہوں مسلسل دیکھ بھال دی لوڑ ہوندی اے   5سکدے او۔ 
ن آلے دو تیکر بندے باہر مالقات کرن آلیاں لوکاں دی دو یا زیاده بندیاں دی حد وچ  دی دیکھ بھال کر
 شامل نئیں ہوندے۔ 

 چاردیواری دے باہر عوامی تھاواں وچ شامل نیں: 
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https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


 پارک، ساحل اتے دیہاتی تھاں  ●

 عوامی باغ (پاویں تسیں اوہناں وچ وڑن لئی پیسے دوو یا نئیں)  ●

 االڻمنڻاں  ●

 کھیڈ دے میدان  ●

 کسے نجی باغ وچ مالقات نئیں کر سکدے۔تسیں 

دے جتھے وکھرے وکھرے ڻبراں   خصوصی استثناتسوا  وڈے گروہاں وچ ملنا قانون دے خالف اے
دے لوک گروہاں وچ اکڻھے ہو سکدے نیں۔ جے تسیں گروہاں وچ ملدے او تے پولیس تہاڈے خالف  

کاروائی کر سکدی اے۔ متعلقہ حکام، سنے پولیس، کول قانون نافذ کرن دا اختیار ہووے گا، سنے  
 منتشر کر کے۔   جرمانے ال کے اتے اکڻھ نوں

دا جرمانہ ہو سکدا اے اتے ہور ہر خالف ورزی کرن تے   200£پہلی وار قانون توڑن تے توانہوں  
غیر  توں ودھ لوکاں دا   30تیکر۔ جے تسیں  6,400£جرمانہ دگنا ہوندا جائے گا ودھ توں ودھ  

 £ دا جرمانہ کر سکدی اے۔10,000کردے او یا کرن وچ حصہ پاندے او تے پولیس  کڻھ قانونی ا
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https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684
https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november#where-and-when-you-can-meet-in-larger-groups
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684
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