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س شخص ک 
ُ
 ہو ا یرہئے کا کہا گ حدہیعل  ی  گھر م  ا ی نہیجس کو قرنط  لئ  یہر ا

 ہی  لیکن کچھ لوگ بہت بیمار ہو   (COVID-19)کرونا وائرس 
می  مبتال ہونے واےل اکثر لوگوں کو رصف معمویل تکالیف پیش آتی

ے می   ۔ اس لت  ہم معاشر ۔ سکتی ہی  اور بدترین صورت می  وفات پا سکتی ہی   انفیکشن کا پھیالؤ روکئے یک کوشش کر رہے ہی 

، وہ دوشے لوگوں ےس   وری ہے کہ جن لوگوں کو کرونا وائرس انفیکشن ہو گیا ہے انفیکشن کو مزید پھیلئے ےس روکئے ےک لت  رصے

۔ جن لوگوں کو انفیکشن ہونے کا  ے می  رہنا ہو گا۔  امکانبالکل الگ رہی  ، انہی  کوارنٹی   پایا جاتا ہے

ے یا آئسولیشن می  جانے  آپ اپ ۔ اگر آپ کو ڈاکثر یا اپنے رہائشر بلدیہ ےس کوارنٹی  ے نہی  چن سکتی نے مرضے ےس انفیکشن اور کوارنٹی 

۔ اگر آپ عمل نہ  تو آپ کو    ی  یک ہدایت مےل تو آپ اس سلسےل می  اصولوں اور ہدایات پر عمل کرنے ےک پابند ہی 
ے
کریں ےک

ا ہو سکنی ہے   ۔ آپ کو تب بیھ گھر می  رہئے کو کہا جا سکتا ہے جب یہ قانوتے حکم نہ ہو۔ جرمانوں یا قید یک شے

؟   آئسولیشن می  ہونے کا کیا مطلب ہے

۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوشے لوگوں ےک   اگر آپ کو کرونا وائرس ہو تو آپ کو آئسولیشن می  جانے یک ہدایت یک جاتی ہے

، اپئے گھر می  رہئے وال 
ے
، کمرے می  یہ  قریب نہی  رہی  ےک ۔ آپ کو اپئے الگ کمرے می  رہنا چاہئ 

ے
وں ےک قریب بیھ نہی  رہی  ےک

کہ غسلخانہ، ٹائلٹ یا باورچی خانہ استعمال نہ کریں۔ آپ باہر   کھانا پینا چاہئ  اور بہثی ہو گا کہ آپ دوشوں ےک ساتھ مشثی

۔  ورت رکھئے  نہی  جا سکتی  چاہئ  جو انہی  معمول می   چھونر بچوں یا صحت ےک لت  مدد یک رصے
والوں کو وہ دیکھ بھال ملنے

۔   ملنی ہے

۔ 
ے

 می  آپ یک مدد کرے یک
 اگر آپ ےک پاس آئسولیشن پوری کرنے ےک لت  مناسب جگہ نہ ہو تو بلدیہ ایش جگہ دالنے

 جب تک ڈاکثر یہ نہ  
ے

۔ اگر آپ یک  کہ آپ ےس اب دوشوں کو انفیکشن نہی  لگ سکتا   بتان  آئسولیشن تب تک جاری رہے یک

ورت ہو تو ڈاکثر یا ایمرجنش کلینک )فون نمثی    یا آپ کو طنی مدد یک رصے
( ےس رابطہ  117 116طبیعت بہت خراب ہو جان 

۔  ۔ یہ فیصلہ ڈاکثر کرتا ہے وری ہو جاتا ہے  ہی  کہ ان کا ہسپتال جانا رصے
 کریں۔ کچھ لوگ اتتے بیمار ہو جانی

۔ انفیکشن کو روکئے  ئرس ہے تو  اگر آپ کو اطالع مےل کہ آپ کو کرونا وا 
ے

بلدیہ آپ ےس "کانٹیکٹ ٹریسنگ" ےک لت  رابطہ کرے یک

۔ آپ ےک ساتھ رہئے واےل سب لوگوں اور حال یہ می  آپ جن لوگوں ےک قریب رہ چےک ہوں، ان   ےک لت  کانٹیکٹ ٹریسنگ اہم ہے

ے می  جانا ہو گا۔   سب کو بیھ کوارنٹی 

۔ یہ   اہم ہے کہ آپ اور بلدیہ کا عملہ ایک دوشے یک بات سمجھئی ہوں لہذا اگر آپ کا کوت   بلدیہ پر رازداری یک پابندی ہے

۔ ترجمان   ۔ اگر آپ کو زبان سمجھئے می  مشکل ہو تو آپ ترجمان لیئے یک درخواست کر سکتی ہی  ور پوچھی  سوال ہو تو رصے

۔   مفت ہے

؟  ے می  ہونے کا کیا مطلب ہے  کوارنٹی 

۔ اکثر دوشے ملکوں ےس  کہ آپ    ےک علم می  آن  اگر آپ   وری ہے ے می  جانا رصے کو انفیکشن ےس واسطہ پڑ چکا ہے تو آپ کا کوارنٹی 

، اپئے گھر می    والوں کو آنے 
ے
ے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب لوگوں ےس خوب فاصلہ رکھی  ےک ے می  رہنا ہو گا۔ کوارنٹی  بیھ کوارنٹی 

ورت رکھئے والوں کو استثنا می  چھونر بچوں یا صحت ےک    سلسےلاس رہئے والوں ےس بیھ۔  ہے اور انہی    مل سکتا لت  مدد یک رصے

۔   چاہئ  جو انہی  معمول می  ملنی ہے
 وہ دیکھ بھال ملنے

۔ اگر آپ گھر می     ہی  اور اس کا خرچ خود اٹھانا پڑتا ہے
ے ہوٹل می  گزارنے پڑنی  لوگوں کو کچھ دن کوارنٹی 

ناروے می  آمد پر اکثر

ے    ککوارنٹی 
ے
کہ حصوں کو تب استعمال نہ کریں جب وہاں دوشے   ریں ےک تو بہثی ہے کہ آپ کا کمرہ الگ ہو اور آپ گھر ےک مشثی

 اگر آپ ےک گھر می  یہ ممکن نہی  ہے تو آپ کو کش اور جگہ  لوگ موجود ہوں۔  
ا
ے ہوٹل می  رہئے یک پیشکش مل   مثل کوارنٹی 

۔   سکنی ہے

 اور نہ یہ
ے
۔   آپ سکول یا کام پر نہی  جائی  ےک

ے
یک ہوں ےک  دوشی شگرمیوں می  شر

۔  ی( ےس بیھ سفر نہی  کر سکتی  جہاز یا فث 
ے ٹرین، ریل گاڑی، ہوات   آپ پبلک ٹرانسپورٹ )بس، ٹرام، زیر زمی 
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۔   2آپ اکیےل پیدل چلتے جا سکتی ہی  لیکن آپ کو دوشے لوگوں ےس    فاصلہ رکھنا چاہئ 

 میثر

وری خوراک   منگوانا ئ  یا آپ کو گھر ےک دروازے پر کھانا آپ ےک لت  خریداری دوشے لوگوں کو کرتے چاہ ۔ اگر آپ کو رصے چاہئ 

د مجبوری پیش ہو تو آپ یہ خرید سکتی ہی  لیکن تب آپ کو فاصلہ رکھنا ہو گا اور ماسک پہننا ہو گا۔ 
ّ
 یا دوائیاں خریدنے یک اش

ے ختم ہونے ےس پہےل بیھ، اور ک وع کرنی ہون  بیھ اور کوانٹی  ے شر  فور آپ کو  بیھ رونا وائرس یک عالمات پیش آنے پر کوارنٹی 
 
ٹیسٹ   ا

ے می  رہئے ےک دوران کرونا وائرس یک عالمات پیش آئی  تو آپ  کا  ۔ کرونا وائرس  کروانا چاہئ   ۔ اگر آپ کو کوارنٹی  ٹیسٹ مفت ہے

۔ اس صورت می  آپ کو ٹیسٹ کا نتیجہ آنے تک آئسولیشن می    رہنا ہو گا۔ اگر ٹیسٹ ےک  کو انفیکشن ہونے کا بھاری امکان ہے

ورت ہو تو ڈاکثر ےس رابطہ کریں۔   نتیجی ےک انتظار ےک دوران آپ بیمار ہو جائی  یا آپ کو طنی مدد یک رصے

ے بالعموم آپ ےک ناروے آنے یا آخری بار انفیکشن ےس واسطہ پڑنے ےک بعد  ۔ اگر آپ یک ملک می     10کوارنٹی  دن جاری رہنی ہے

ے    7واسےط ےک جلد از جلد  آمد یا انفیکشن ےس  دن بعد کت  گت  ٹیسٹ کا نتیجہ منفے آن  اور آپ کو عالمات پیش نہ ہوں تو کوارنٹی 

۔   کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے

 حاالت ےس آگاہ رہی  

پر کرونا وائرس ےک متعلق اہم معلومات    www.helsenorge.noاور   www.fhi.noحکام ناروے می  رہئے واےل سب لوگوں ےس 

۔ مختلف بلدیات می  ہدایات مختلف ہو سکنی  ہی   یات پڑھتے یک درخواست کرنی اور ہدا  ۔ معلومات کن  زبانوں می  دستیاب ہی 

۔ اگر آپ کو معلومات سمجھئے می  مشکل   ۔ اس لت  یہ اہم ہے کہ آپ جس بلدیہ می  ہوں، وہاں واجب ہدایات ےس آگاہ رہی  ہی 

۔ ہو تو ہم ترغیب دیئی ہی  کہ آپ کش ےس ترجم   ہ کروانے ےک لت  مدد لی 


