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: م سب کو الزمی طور پرہ

گھر میں رہنا چاہئے

ہم گھر سے باہر جا سکتے ہیں:

کام پہ جانے کے لیے -
    (کانٹریکٹ واال کام)

کھانا یا دوائیں خریدنے کے لئے -
صحت کی وجوہات -

اور ڈاکٹر کو فون کرنا گھر میں رہنا ہے
ےس ° 37,5ہے اگر ہمیں کھانیس ہے اور بخار

۔ زیادہ ہے پرونتو سکورسو مت جائیں

گھر میں رہنا چاہئے

اگر ہمیں وائرس ہے یا قرنطین میں ہیں تو 

گھر میں ہی رہنا چاہئے۔ ان معامالت میں باہر 

جانے سے منع کیا گیا ہے

کسی گروپ میں شامل ہونے سے گریز کریں
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عمل کرنے کے اصول

سے صرف کام کرنے وسرے لوگوں د

کے لئے ملیں ، اگر واقعی ضروری ہو یا 

صحت کی وجوہات کی بناء پر۔

جن لوگوں سے بات کریں ان سے فاصلہ 

کم از کم)رکھیں  ۔(میٹر  1

گھر کے قریب اور تھوڑی دیر کے لئے 

جائیںکتے کو باہر لے 

دوسرے لوگوں سے دور، تنہا، صرف 

ںاپنے گھر کے قریب کھلی فضا میں رہی

ہم سب کر سکتے ہیں:

کھلے ہیں

کھانا اور ضروری سامان -
فروخت کرنے والے اسٹورز

فارمیسی -
گرجا گھر اور عبادت گاہیں -
لیکن مذہبی فنکشن معطل ہیں

بند ہیں

سب اسکول -
دکانیں -

بار اور ریستوراں -
خریداری مراکز -

سینما گھر ، تھیٹر اور میوزیم -
کھیل کے مرکز,جیمز، سوئمنگ پول  -

آپ کے کام کا مالک آپ سے گھر بیٹھ کر کام کرنے یا تعطیالت یا چھٹی کرنے کا پوچھ سکتا ہے

انون نافذ کرنے والے افسران نگرانی کررہے ہیںق اور آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ

کیوں آپ گھر پر نہیں ہیں۔ جو لوگ قواعد کا احترام نہیں کرتے وہ جرم کرتے ہیں

۔206ماہ تک یک گرفتاری یا 
ے

یورو تک جرمانہ ےک خطرے میں ہوں ےک اور 3


