
 گھر پر قیام کرنے اور دوسروں سے دور رہنے کے نئے قوانین 

 
کے تحفظ   NHSسکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ  کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لئے، ایک اہم ترین کام جو ہم کر

 اور زندگیاں بچانے کے لئے گھر پر رہیں۔ 

 
سکیں   جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا روزمرہ رابطہ کم کریں گے، تو ہم انفیکشن کے پھیالؤ کو کم کر 

 گے۔ اسی وجہ سے حکومت نے تین نئے اقدامات متعارف کروائے ہیں۔ 

 
 بہت محدود مقاصد کے عالوہ، لوگوں سے گھر پر ٹھہرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔  .1

 
 جگہوں کو بند کیا جائے۔   ضروری دکانوں اور کمیونٹی کی-غیر .2

 
 کو روکا جائے۔  اجتماعاتعوامی جگہوں پر دو سے زیادہ افراد کے تمام  .3

 
ہر شہری کو ان نئے اقدامات کی تعمیل ضرور کرنی چاہیے۔ پولیس سمیت، متعلقہ حکام کو جرمانوں اور  

 یں گے۔ جائ  یئےمجمعوں کو منتشر کرنے کے ذریعے ان پر عمل درآمد کے اختیارات د

 
کرے گی، اور   ثانی  مارچ سے مؤثر ہوں گے۔ تین ہفتوں بعد حکومت ان اقدامات پر نظر 23یہ اقدامات سوموار 

 اگر شواہد سے ظاہر ہوا کہ ایسا کرنا ممکن ہے تو ان میں تخفیف کی جائے گی۔ 

 
 گھر پر ٹھہرنا .1

 
 آپ کو صرف چار وجوہات میں سے کسی ایک کے لئے گھر سے باہر جانا چاہیے: 

 

o مثال کے طور پر خوراک اور دوائی، جو ممکنہ حد تک قلیل   ،بنیادی ضروریات کی خریداری

 ے۔ ہونا چاہی

 
o  مثال کے طور پر، اکیلے یا اپنے گھرانے کے افراد   ، ایک دن میں ایک ہی قسم کی ورزش

 بھاگنا، چلنا، یا سائیکل چالنا۔ کے ساتھ 

 
o کسی زدپذیر شخص کو دیکھ بھال فراہم کرنے یا مدد کرنے کی   یا طبی ضرورت، کوئی

 خاطر۔ 

 
o ،لیکن صرف اس وقت جب یہ گھر سے   کام کی جگہ تک یا وہاں سے واپس سفر کرنا

 مطلقا نہ ہو سکتا ہو۔ 

 

ان سرگرمیوں کو انجام دیتے ہوئے بھی، آپ کو گھر سے باہر گزارا جانے واال   -یہ چار وجوہات استثنائی ہیں 

 میٹر دور ہوں۔  2سے باہر کسی سے بھی  وقت کم کرنا چاہیے اور یقینی بنانا چاہیے کہ آپ اپنے گھر

 
ہ رہنے والے افراد یا گھرانوں، اور علیحد  ہر کسی کی جانب سے ان اقدامات کی پیروی کی جانی چاہیے۔

جہاں والدین اسی گھرانے میں  ان کے لئے الگ ہدایات دستیاب ہیں۔  بہت زدپذیر افراد جن کو تحفظ درکار ہو،

 سال سے کم عمر بچے اپنے والدین کے گھروں میں منتقل ہوسکتے ہیں۔  18نہ رہتے ہوں، وہاں 

 
کی نشاندہی کی ہے جن کے بچے ابھی بھی سکول یا ان کے   کارکنوں اشد ضروریحکومت نے متعدد 

اشد ضروری کارکن کی یہ تعریف اس بات پر اثرانداز   چائلڈ کئیر فراہم کنندگان کے ہاں جاسکتے ہیں۔ 

کارکن نہیں  اشد ضروریاگر آپ  -   ہوتی کہ خواہ آپ کام کی جگہ تک سفر کرسکتے ہیں یا نہیںنہیں 

 سکتے ہیں۔  سکتے تو آپ پھر بھی سفر کر ہیں، تو اس بات کے زیرِ نظر کہ آپ گھر سے کام نہیں کر

 
یر فراہم کنندہ تک لے جانے  کارکن بچوں کو سکول یا ان کے چائلڈ کئ اشد ضروریزدپذیر بچوں کے والدین اور 

 اور واپس النے کے لئے گھر سے باہر جاسکتے ہیں۔ 



 ضروری دکانوں اور کمیونٹی کی جگہوں کو بند کرنا -غیر .2

 
معاشرتی رابطہ کم کرنے کے لئے، حکومت نے کچھ کاروبار اور مقامات بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں  

 مندرجہ ذیل شامل ہیں: 

 
 پبز، سنیماز اور تھیٹرز۔  •

 
اس میں خوراک کی مارکیٹوں کو خارج   -  تمام دکانیں ضروری اشیا فروخت کرنے والی-غیر •

؛ اور آؤٹ ڈور اور ان سیلونزکرتے ہوئے، کپڑوں اور الیکٹرونکس کی دکانیں شامل ہیں؛ بیوٹی اور نیل 

 ڈور مارکیٹیں شامل ہیں۔ 

 

 الئبریریاں، کمیونٹی سنٹر، اور یوتھ سینٹرز۔ •

 
، آرکیڈز اور ہلکے  کے مقامات کھیلنے جیسے کہ باؤلنگ  ان ڈور اور آؤٹ ڈور تفریحی سہولتیں  •

 پھلکے کھیلوں کی سہولیات۔ 

 
 اور آؤٹ ڈور جمز۔  ٹسکے میدان، سپورٹس کور  جیسے کہ کھیل ، جگہیں اجتماعیپارکس کے اندر  •

 
 ۔ جنازوں کے لیے  جانب سے شریک  ماسوائے قریبی خاندانوں کی، عبادت کی جگہیں  •

 
، کیمپ سائٹس، کاروان پارکس، کاروباری/تفریحی  سٹسہوٹلز، ہاسٹلز، بیڈ اینڈ بریک فا •

جن میں مستقل رہائشی، نمایاں کارکنان اور جیسے کسی بے گھر   استعمال کے سکونتی گھر،

 کے لئے، ہنگامی رہائش فراہم کرنے والے شامل نہیں ہیں۔

 
ان کاروباروں اور دیگر مقامات سمیت جن کو الزمی بند ہونا چاہیے، مزید تفصیلی معلومات اور استثنائی  

ہیں۔ دوسرے کاروبار کھلے رہ سکتے ہیں اور ان کے مالزمین کام پر   تالش کی جا سکتی یہاںصورتیں  

 ۔ ہوں   تےکرسک نہ وہ گھر سے کام  بشرطیکہجاسکتے ہیں،  

 
 عوامی اجتماعات کو روکنا .3

 
دو افراد  حکومت ٹھہریں،   پر ہی اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور اور گھر 

 سے زیادہ کے تمام عوامی مجمعوں کو روک رہی ہے۔ 

 
 اس قانون سے استثنا کی صرف دو صورتیں ہیں: 

 
اس کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر والدین   - ہوں جب ایسے افراد کا مجمع ہو جو اکٹھے رہتے  ●

میں سے کوئی، اپنے بچوں کو دکانوں پر لے جائیں اگر انہیں گھر پر چھوڑنے کی کوئی صورت نہ  

 پائی جاتی ہو۔ 

 
لیکن کارکنوں کو چاہیئے کہ کام کی جگہوں   -   جب کام کے مقاصد کے لئے اکٹھا ہونا ضروری ہو ●

 کریں۔  میں تخفیفپر تمام میٹنگز اور دیگر مجمعوں 

 
مزید یہ کہ، حکومت شادیوں، بپتسموں اور دوسری مذہبی رسومات سمیت، معاشرتی تقریبات کو روک رہی 

 سکتا ہے۔  ہے۔ اس میں جنازوں کو استثنا حاصل ہے، جس میں قریبی خاندان حاضر ہو



 کام کی جگہ پر جانا .4

 
کی جگہوں تک اور وہاں سے واپس سفر  جیسا کہ گھر پر قیام والے سیکشن میں بیان کیا گیا ہے، لوگ کام

 کرسکتے ہیں، لیکن صرف اس صورت میں کہ وہ ایسا کام کرتے ہوں جو گھر سے ہرگز نہ کیا جاسکتا ہو۔ 

 
ضروری دکانوں اور عوامی جگہوں کو بند کرنے والے مندرجہ باال سیکشن میں مذکورہ تنظیموں سے ہٹ -غیر

یقینا کسی بھی کاروبار کا جاری  -کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے کر، حکومت نے کسی دوسرے کاروبار کو بند 

 رہنا اہم ہے۔ 

 
کو زیرِ بحث النا چاہیئے، اور اپنے مالزمین کو گھر سے کام کرنے   کے انتظاماتمالزمین اور آجروں کو اپنے کام 

فاصالتی طریقے سے کام  کی سہولت فراہم کرنے کے لئے آجروں کو ہر ممکن قدم اٹھانا چاہیئے، جس میں 

 اور آالت کی فراہمی شامل ہے۔  ITکرنے کے لئے مناسب 

 
کبھی کبھار یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کوئی گھر سے کام نہیں کرسکتا۔ مخصوص نوکریاں اس بات کی  

مثال کے طور پر اگر وہ مشینری چالتے   -متقاضی ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے کام کی جگہوں تک سفر کریں 

 ں، تعمیرات یا صنعت میں کام کرتے ہوں، یا فرنٹ الئن سروسز فراہم کرتے ہوں۔ ہو

 
اگر آپ گھر سے کام نہ کرسکتے ہوں تو آپ کام کی جگہ تک ابھی بھی سفر کرسکتے ہیں، زیرِ  

علیحدگی اختیار نہ   -نظر یہ کہ آپ تندرست ہوں اور آپ یا آپ کے گھرانے میں سے کسی نے ذاتی

 یڈیکل آفیسر کی ہدایت کے مطابق ہے۔ یہ چیف م  کی ہو۔

 
وہ آجرین جن کے آفسز یا مقامات پر لوگ موجود رہتے ہوں، انہیں یقینی بنانا چاہیئے کہ مالزمین کے لئے  

کی پیروی ممکن ہو، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ، جہاں ممکن ہو، دوسروں   گائیڈ الئنزپبلک ہیلتھ انگلینڈ 

سیکنڈز کے    20اپنے ہاتھ کم از کم کثرت سے اتھ میٹر کا فاصلہ قائم رکھیں، اور صابن اور پانی کے س 2سے 

 لئے دھوئیں )یا اگر پانی یا صابن دستیاب نہ ہو تو ہینڈ سینی ٹائزر جیل استعمال کریں(۔ 

 
لوگوں کے گھروں میں انجام دیا جانے واال کام، جیسے ہنرمندوں کی جانب سے انجام دیا جانے واال مرمت 

اور بحالی کا کام، جاری رہ سکتا ہے، اس بات کے زیرِ نظر کہ ہنرمند تندرست ہے اور اس میں کوئی عالمات  

میٹر کا   2سی گھرانے کے رہائشیوں سے نہیں پائی جاتیں۔ ایک بار پھر، اس بات کو یقینی بنانا اہم ہوگا کہ ک 

فاصلہ قائم رکھنے سمیت، پبلک ہیلتھ انگلینڈ گائیڈ الئنز کی پیروی کی جائے، تاکہ ہر کسی کی سالمتی  

 یقینی بنائی جائے۔ 

 
کسی ایسے گھر میں کوئی کام انجام نہیں دیا جانا چاہیئے جو علیحدہ کیا گیا ہو یا جہاں کسی فرد کو  

گیا ہو، یہاں تک کہ گھر والوں کی حفاظت کو براہ راست کوئی خطرہ الحق ہو، جیسے کہ  تحفظ فراہم کیا 

نکاسی یا مرمت کا ہنگامی کام، اور جہاں ہنرمند ایسا کرنے کا خواہاں ہو۔ ایسی صورتوں میں، پبلک ہیلتھ  

 انگلینڈ ہنرمندوں اور گھروالوں کو ہدایت فراہم کرسکتی ہے۔ 

 
ے کام نہیں کروانا چاہیئے جس میں کرونا وائرس کی، اگرچہ ہلکی عالمات  بہرحال کسی ایسے ہنرمند س

 بھی پائی جاتی ہوں۔ 

 
ضروری دکانوں اور عوامی جگہوں کو بند کرنے والے سیکشن میں ذکر کیا گیا، حکومت نے  -جیسا کہ غیر

جاری کی ہے کہ   رہنمائی مخصوص کاروبار اور مقامات کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکومت نے اس بارے میں 

کن تنظیموں سے یہ مطالبہ درکار ہے۔ ان تنظیموں کے مالزمین کے لئے مالزمت اور معاشی معاونت کے  

 پر دستیاب ہیں۔  gov.uk/coronavirusبارے میں ہدایات 

 

  علیحدگی کے-اگر ان میں یا ان کے گھرانوں میں کسی میں عالمات ظاہر ہوں تو ہمہ وقت، مالزمین کو خود

 کی پیروی کرنی چاہیئے۔  رہنمائی بارے میں 



 ان نئے اقدامات کی ترسیل  .5

 
کی   پھیالؤیہ اقدامات دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے روزمرہ رابطے کو کم کریں گے۔ یہ کرونا وائرس کے 

 ۔ ہیں حصہ   کلیدیشرح کو کم کرنے کے لئے ہماری کوششوں کا 

 
 ہر شہری کو ان نئے اقدامات کی تعمیل کی ہدایت کی گئی ہے۔

 
چنانچہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ پولیس اور دوسرے متعلقہ حکام، جہاں لوگ پیروی نہ کریں 

 ے کے ذریعے سمیت، ان پر عمل درآمد کا اختیار رکھتے ہوں۔ وہاں جرمانوں اور مجمعوں کو منتشر کرن

 
مارچ سے آغاز کرتے ہوئے یہ تین ہفتوں تک قائم رہیں گے، جس کے بعد حکومت ان اقدامات پر   23ابتدا میں 

 نظرِ ثانی کرے گی، اور اگر شواہد سے ظاہر ہوا کہ ایسا کرنا ممکن ہے تو ان میں تخفیف کی جائے گی۔ 


