
مخصوص "محدود عالقے" کے سلسلے  یںہے اور جارڈن م یکا اعالن" کرت یپابند یک  یسٹنگ" ٹ  یںحکومت جارڈن م

 ہے  یکرت یکا نوٹس جار یسٹنگٹ  یالزم یںم

************************************************ ***************************** 

کے   599J) شق)  (( ضابطہیسٹنگٹ  یالزم یےروک تھام اور کنٹرول )بعض افراد کے ل یک یماریوںحکومت نے ب      

لوگوں )بعد ازاں  یعہکے ذرہے ، جس  یاطاقت کا استعمال ک  یےکا اعالن" )اعالن( کرنے کے ل یسٹنگٹ یک یتحت "پابند

ووسنگ   یںاس کے مشرق م   یعنیعالقے" کے اندر ") دمخصوص "محدو یںکے تابع افراد ( کو جارڈن م  یسٹنگٹ ی"الزم

۔ یٹکانسو اسٹر یںاور اس کے شمال م یٹاسٹر یٹریب یں، اس کے مغرب م یٹنانکنگ اسٹر یں، اس کے جنوب م یٹاسٹر

انتظامات کے تحت پر عمل کرنا   یحکومت یےکے ل  یسٹنگٹ  یورت ہے اور الزمضر ی۔(  رہنے ک یںمالحظہ کر  یکسان

کے ساتھ مشروط افراد کو اپنے    یسٹنگٹ یسے گزرنا تک الزم یسٹنگٹ یکے مطابق الزم انتظاماتہے۔ حکومت کے 

  یتمام افراد ک یسےجانے والے ا یےشناخت ک یںضرورت ہے جب تک کہ اس عالقے م یرہنے ک یہ یںاحاطے م

گھنٹوں کے   48 یبا۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ اس مشق کو تقریںنہ ہوجائ یقیبیکے نتائج   یسٹنہ ہو جائے اور ٹ یسٹنگٹ

 جاسکے۔ یاکے ساتھ حاصل ک  یابیکے ہدف کو کام  یسوںصفر ک یںجائے، تاکہ ضلع م یااندر اندر ختم ک

       

سے متعلق   یکے مطابق پابند  یاتضرور یکنٹرول ک یکشن، حکومت انف کے تحت 599Jترجمان نے کہا ہے، "شق       

 "ہے۔  یکا اعالن کر سکت یسٹنگٹ

       

' کو مستحکم کرنے اور 'جارڈن کے مخصوص عالقے' یسٹنگٹ  یپر الزم یادبن  یحکومت نے اس سے پہلے 'الزم"  

 یںاور شمال م  یٹاسٹر یریف یںغرب مجارڈن روڈ ، اس کے م یںناتھن روڈ ، اس کے جنوب م یںمشرق م ی)جس ک

۔ اس  یک یکارروائ یدمز یےبنانے کے ل  طکوششوں کو مضبو  یک یسٹنگٹ  یںہے( م یگئ ی ک یتک حد بند یٹکانسو اسٹر 

جہاں  یکنجاتا ل یاپا یںنہ یسشدہ ک  یقتصد یکوئ یاجاتا ہے ،  یاپا  یسشدہ ک  یقتصد یںم یونٹ  ی(. اگر کسیںکے شمال م 

، اس کے جنوب   یٹاسٹر یمپلٹ  یں۔ اس کے مشرق م یںمثبت پائے جاتے ہ یںم  یسٹکے نمونے مستقل طور پرٹ یوریجس

  یاک  یارکا نقشہ ت یٹاسٹر یپاک ہوائ  یںاور اس کے شمال م یٹاسٹر یکلیمیشنر یں، اس کے مغرب م  ریٹننگ پو اسٹ یںم

، قطع نظر اس سے کہ    یںہ یکے تحت آت  یسٹنگٹ یالزم یںعمارت 70 یباطور پر تقر یتھا ، جس کے اندر مجموع  یاگ

 ۔ یںنہ یا یں پائے گئے ہ  یسشدہ ک یقتصد

       

 162 یںتک ، 'جارڈن کے مخصوص عالقے' م 2021،  یجنور 20سے  یکمبرقرار ہے۔  یدوباء شد یںتاہم ، ضلع م"  

سے کچھ   یںاور ان م یںہ یشانپر ی۔ ضلع کے رہائشیںشامل ہ یںعمارت  56 یںجس م یں،ہوئے ہ یکارڈر  یسشدہ ک یقتصد

 " ہے۔ یغلط فہم یںصورتحال کے بارے م یکو وبائ

       

کے نمونوں کا تناسب مستقل طور   یوریجپائے جانے والے س  یںواقع عمارتوں م یں، 'محدود عالقے' م یںپچھلے دنوں م"  

تھا ، جس سے ممکنہ طور   یادہز یہ یںقوں کے مقابلے معال یگرپر ملتا رہا ہے ، 'جارڈن کے مخصوص عالقے' کے د

اور  یںہ  ینسبتا پران یںوہ عمارت یںکہ 'محدود عالقے' م یںجانتے ہ ہم  - یںپر ان جگہوں پر متاثرہ افراد پائے جاوسکتے ہ

  یںرہ معاشرے مکا خط یکشناور انف  یںعام ہ یونٹشدہ  یمتقس یلی۔ ذیں' ہیںعمارت  یلن ین'ت ی، اور بہت س یںقابل مرمت ہ 

 یںاور ضلع م کنےکے سلسلے کو رو یمنتقل یںضلع م یںم یالکے بعد ، ہمارے خ  یصتشخ یہے۔ خطرے ک یادہز یکاف

  ہے۔ یکا اعالن کرنا ضرور یپابند  یک یسٹنگٹ  یے'محدود عالقے' کے ل یےکو دور کرنے کے ل یشانیوںپر  یک یوںرہائش

       

کے    یسٹنگطور پر ٹ یاور الزم یقائم کرے گ یشننمونہ جمع کرنے والے اسٹ یعارض یںحکومت "محدود عالقے" م     

  یسٹنگٹ  ی۔ الزمیدرخواست کرے گ یکرانے ک  یسٹنگرات سے پہلے ٹ ی( آدھیجنور 23تحت آنے والے افراد سے آج )

جائے گا ۔  یاکروانے کا اہتمام ک  یسٹٹ یسڈا  یوکلیکن رپر مرحلہ وا یشنوںکے تابع افراد کو نمونہ جمع کرنے والے اسٹ

کے    یسٹنگجب تک کہ ٹ  یےرہنا چاہ یرہائش گاہ پر ہ یطور پر ان ک یکے ساتھ مشروط افراد کو الزم یسٹنگٹ یالزم

کے خطرے سے بچا جاسکے۔ حکومت محدود نقل و حرکت والے   یکشنانف یتاکہ باہم یںنہ ہو جائ   یقینیتمام نتائج کا 

گھر    یے، کے ل یںشامل ہ ی رہنے والے بوڑھے بھ یںضلع کے بزرگ گھروں م یں، جن م یےاور بوڑھوں کے ل وںلوگ

کا   ینےگلے سے تھوک کے نمونوں کو خود جمع کرنے اور د یا،  یگھر جاکر نمونہ جمع کرنے کا بندوبست کرے گ

 ۔ یانتظام کرے گ

 



 

عالقے' میں موجود تمام افراد کے لیے  محدودہم سمجھتے ہیں کہ اس مشق سے عوام کو تکلیف ہوگی۔ حکومت نے ' ”

اس مقصد کے مکمل ہونے کے لیے ان  ٹیسٹنگ کے مناسب وسائل کے جلد سے جلد انتظامات کرنے کا اہتمام کیا ہے۔

گھنٹوں کے اندر نتائج کی    48یسٹ کروایا ہو اور ٹیسٹ مکمل کرنا ہے جنہوں نے الزمی ٹ کاتمام شناخت شدہ افراد 

سرکاری طور پر  بجے کے قریب کام شروع کرسکیں۔ 6جنوری )پیر( کو صبح  25تصدیق کی جائے تاکہ رہائشی  

ایسے معامالت میں جہاں مالزمین اعالنات کی وجہ   جاری کرے گی۔ اعالناعالمیہ ختم ہونے کے بعد ، حکومت ایک 

ے قاصر ہیں ، حکومت کو امید ہے کہ ان کے آجر مالزمین سے اجرت یا فوائد میں کمی نہ کرنے  سے کام پر جانے س 

 کے لیے اپنی صوابدید کا استعمال کرسکتے ہیں۔

       

ی میں ٹیسٹنگ کے مراکز میں ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ سے زیادہ افراد پہلے ہی یاؤ ما ت 20000"پچھلے دو ہفتوں میں ، 

ں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے الزمی ٹیسٹنگ کے نوٹسز کی تعمیل کی اور جن لوگوں نے حکومت نے ان لوگو

پہلے ۔" اس اعالمیے کے عمل میں آنے سے پہلے جن افراد نے ہے   یاتعاون ک یںکروانے م  یسٹنگٹرضاکارانہ طور پر 

 یمنتقلاب بھی معاشرے میں  ،  ےکے نوٹسز کے تحت ٹیسٹ بھی شامل تھ  نگ، ان میں الزمی ٹیسٹ ہے یکروائ یسٹنگٹ

 کی ضرورت ہے۔ "  نگٹیسٹکے لیے دوبارہ   روکنےمکمل طور پر   کے سلسلے کو

       

عملہ  کےعالقے" کے اندر عوامی اور ہنگامی خدمات کو برقرار رکھنے کے لیے ، حکومت اور متعلقہ کام  محدود"      

خدمات فراہم کرنے   کی نگٹیسٹ ارٹی کے دیگر افسران ، حکومت کی طرف سے )جیسے ہیلتھ کیئر آفیسرز اور اسپتال اتھ

 بھال گھروں کا عملہ  یکھد  یرہائشدیکھ بھال کرنے والے  کیبزرگوں خدمات فراہم کرنے والے اور  کیوالے ، صفائی 

  یکپر کہ ذاتی معلومات اور رابطے   عالقے" میں داخل ہونے اور چھوڑنے کی اجازت ہے اس شرط محدود وغیرہ( کو "

کرانا   یسٹنگبشمول ٹ کچھ مخصوص ہدایات پر عمل کیا جائے گا ) کی، نیز انفیکشن پر قابو پانے   یںجِائ ید یالتتفص

 (۔یر بغ یےکے نتائج کا انتظار ک   یسٹمحدود عالقہ چھوڑنے سے پہلے ٹ

       

ندی عائد کرنے والے کھانے پینے اور صاف کرنے کے بنیادی  حکومت نے رہائشیوں کے لیے اعالمیے کے ذریعہ پاب

( اور 1473 2835اور  6949 2399داخلہ نے نسلی اقلیتوں کے لیے ہاٹ الئن )ٹیلیفون:   آالت تیار کیے ہیں۔ شعبہء امور

  یک ( قائم کی ہے۔ ہاٹ الئن سروسز پوچھ گچھ کرنے اور مدد لینے3755 6816ہاٹ الئن )ٹیلیفون:  مخصوصایک 

بجے سے کام شروع کردے گی۔ سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ   6کے لیے آج صبح  یوںکے تحت پابند شہر  یےخدمات کا اعالم

 متاثرہ افراد کو امداد بھی فراہم کرے گا۔ 

       

حکومت سمجھتی ہے کہ حالیہ دنوں میں تصدیق شدہ کیسز میں اضافے کی وجہ سے ضلع کے رہائشی پریشان اور بے  

اور ان کی زندگیاں بری طرح  ہیں، عالقے میں کاروبار سخت متاثر ہوئے ہیں اور بند ہوگئے   وجہ سے یوبا ک چین ہیں۔

  کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا یمنتقلمتاثر ہوئیں ہیں۔ حکومت کو امید ہے کہ اس عارضی تکلیف سے مقامی 

جاۓ گا ، تاکہ وہ عالقے میں معاشرتی اور کاروباری سرگرمیاں دوبارہ   کم ہواور رہائشیوں کی پریشانیاں اور خوف 

 شروع کرنے پر اعتماد حاصل کریں اور زندگی معمول کی طرف واپس آئے۔

       

عالقے" کے تمام احاطوں کو ٹیسٹنگ کے لیے   محدود )فوڈ اینڈ ہیلتھ بیورو( "' و صحتخوراک محکمہ برائے       

دنوں میں دو گھنٹوں سے زیادہ عرصے سے "  14بھی جاری کرے گا۔ کوئی بھی فرد جو پچھلے   الزمی ٹیسٹ کا نوٹس

  تھاعالقے" میں موجود نہیں  محدودعالقے" میں موجود تھا ، اگرچہ اس اعالن کے عمل میں آنے کے وقت وہ "   محدود

 ۔ کے دوران الزمی طور پر ٹیسٹ کروانا ہوگا )ھی رات سے پہلےآد  جنوری(  23)۔ اسی مدت )یعنی آج  تو، 

       

  یںم یشناور رجسٹر یسٹنگٹ  یکہ الزمالزمی ٹیسٹنگ کے لیے مشروط ہوں حکومت ان افراد سے اپیل کرتی ہے جو       

کے اعالمیے  پابندی  کی یسٹنگٹ، اور گھر پر صبر کے ساتھ نتائج کا انتظار کریں۔ کوئی بھی فرد جو  یںمکمل تعاون کر

$( پر زیادہ سے زیادہ جرمانے اور چھ ماہ قید  000،25)  4ی خالف ورزی کرتا ہے وہ جرم کرتا ہے اور اسے سطح ک

 کی سزا ہوسکتی ہے۔ 
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