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 لڑیں سے وائرس کر مل لیے كے حصول پاك سے انفیکشن کے عالقہ كردہ پابند
 

  ضابطے كے ٹیسٹنگ( ٹیسٹنگ الزمی لیے کے افراد بعض) کنٹرول اور تھام روک کی بیماری
 اعالمیہ كا پابندی کی

 

 قانون ذیلی ، .599شق( ضابطہ(ٹیسٹنگ لیےالزمی کے افراد بعض) تحت کے کنٹرول اور تھام روک کی بیماری

 کا پابندی كی ٹیسٹنگ ذیل مندرجہ حکومت لیے کے( عالقہکردہ  پابند) عالقہ شدہ بندی ،حد( الضابطہ J)(سازی

 ہے کرتی اعالن
 

 بیٹری ، میں جنوب کے اس سے اسٹریٹ نانکنگ  ، میں مشرق کے اس سے اسٹریٹ ووسنگ :عالقہ کردہ پابند
 میں شمال  كے اس سے اسٹریٹ ہوئی پک میں، مغرب کے اس  سے  اسٹریٹ

  
 مقامات تجارتی یا رہائشی تمام میںعالقہ  کردہ پابند :مقامات کردہ پابند

  
 گذشتہ جو شخص بھی کوئی اور ، ہے موجود میںعالقہ  کردہ پابند وقت اس جو فرد بھی کوئی: افراد  کردہ پابند

 ۔تھا موجود میں مقاماتکردہ  پابند بھی کسی لیے کے زیادہ سے گھنٹوں دو میں دن 14
 

 داریاں ذمہ کی افراد  کردہ پابند
  

 نہیں یا ہے كرایا ٹیسٹ پہلے نے آپ چاہے) کرانا ٹیسٹنگ الزمی( 
 

 عارضی قائم میں عالقہ کردہ پابند سے جانب کی حکومت کو افراد موجود وقت اس میں عالقہ کردہ پابند 
۔ گا جائے کیا بندوبست كا كرانے ٹیسٹ ایسڈ نیوکلیک میں گروپس پر اسٹیشنوں والے کرنے جمع نمونہ

 .گے لیں نمونہ ذریعے كے سویب كے گلے اور ناک مشترکہ کا آپ افسرانكردہ  مقرر
 

 آپ ہے نہیں اجازت کی جانے باہر سے جگہ اس انہیں ہیں موجود میں عالقہ کردہ پابند الحال فی افراد جو 
 کا پابندی اور جائے لگ  نہ پتہ کا نتائج تمام کے ٹیسٹنگ میں عالقہ کردہ پابند تک جب گے ہیں ر وہاں

 ۔ ہوجائے منسوخ اعالن
 

 ساتھ ساتھ کے بینڈ كے کالئی گئے کودیئے آپ بعد کے ٹیسٹنگ SMS  كی نتائج کے كو ٹیسٹنگ پیغام 

  .ركھیں ساتھ لیے کے تصدیق
 

 لیے کے آپ اور گا کرے رابطہ سے آپ جلد سے جلد صحت محکمہ ، تو ہے مثبت نتیجہ کا ٹیسٹنگ اگر 
 گھر جیسے) كیس مثبت کسی آپ اگر۔ گا کرے انتظامات کا عالج تھلگ الگ اور ہونے داخل میں ہسپتال

 منتقل میں مراکز قرنطینہ کو آپ جلد از جلد صحت محکمہ ، تو ہیں میں رابطے قریبی سے( افراد كے
 ۔گا کرے رابطہ لیے کے انتظامات كے كرنے

 
 ہیں کرسکتے طلب مدد افراد پابند

 

 کرنے جمع نمونہ  وہ کہ ہیں معذور سے حرکت و نقل  اراكین كے گھر کے اس یا شخص پابند ایک اگر 
 نمونہ میں عالقہ اپنے ذریعہ کے افسرمقرركردہ  وہ ، تو ہیں جاسکتے نہیں پر اسٹیشنوں عارضی  والے

  .۔ہیں کرسکتے رابطہ سے افسران سرکاری لیے کے انتظامات کے کرنے جمع
 

 سے افسران سرکاری لیے کے انتظامات خصوصی وہ ، تو ہو ضرورت طبی فوری کو فرد پابند کسی اگر 

  .ہے کرسکتا رابطہ
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 سزا اور جرم

 

 ورزی خالف كی پابندی كی جانے باہر سے احاطے یا  کی حکم کے ٹیسٹنگ الزمی فرد پابند  بھی کوئی 

 جرمانہ 25,000 یا 10,000  زیادہ سے زیادہ اسے تو پر ہونے ثابت جرم اور  ہے كرتا جرم كا كرنے

  ہے ہوسکتی سزا کی قید ماہ چھ اور
  

 رابطہ  سے افسران سرکاری اور گچھ پوچھ
 

 1473 2835 / 2139 2399 / 6949 2399:  الئن ہاٹ
 

 : 6816 3755الئن ہاٹ لیے کے اقلیتوں نسلی
 
 

 ہیں گے کریں کوشش کی کرنے مکمل میں گھنٹوں 48 کو کارروائی پوری ،ہم ساتھ کے تعاون مکمل کے آپ
 (۔ہیں كرتے امید كی ہونے مكمل پہلے سے جانے پر کام كے لوگوں بجے 6 صبح کو( پیر) جنوری 25)  

 
شد ختم -  - 


