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رہئ کا کہا گیا ہو
اکث لوگوں کو رصف معمویل تکالیف پیش ی
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بالکل الگ رہی۔ جن لوگوں کو انفیکشن ہون کا امکان پایا جاتا ےہ ،انہی کوارنٹی می رہنا ہو گا۔
کوارنٹی یا آئسولیشن می جا ے
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یک ہدایت مےل تو آپ اس سلسےل می اصولوں اور ہدایات پر عمل کرن ےک پابند ہی۔ اگر آپ عمل نہی کریں ےک تو آپ کو
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سکن ہ۔ آپ کو تب بیھ گھر می ے
شا ہو ی
جرمانوں یا قید یک ے
قانوت حکم نہ ہو۔
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بہث ہو گا کہ آپ دوشوں ےک ساتھ ی
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بلدیہ پر رازداری یک پابندی ےہ۔ یہ اہم ےہ کہ آپ اور بلدیہ کا عملہ ایک دوشے یک بات
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سمجھئ می مشکل ہو تو آپ ترجمان ے
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کوارنٹی کا مطلب یہ ےہ کہ آپ سب لوگوں ےس خوب فاصلہ رکھی ےک ،اپئ گھر می
کوارنٹی می رہنا ہو گا۔
ن والوں کو بیھ
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چھون بچوں یا صحت ےک لت مدد یک ےرصورت ر ے
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کھئ والوں کو استثنا مل سکتا ےہ اور انہی
رہئ والوں ےس بیھ۔ اس سلسےل می
ملن چاہئ جو انہی معمول می ی
وہ دیکھ بھال ے
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کوارنٹی ہوٹل می گز ے
ناروے می آمد پر ر
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پڑن ہی اور اس کا خرچ خود اٹھانا پڑتا ےہ۔ اگر آپ گھر می
اکث لوگوں کو کچھ دن
بہث ہ کہ آپ کا کمرہ الگ ہو اور آپ گھر ےک ی
کوارنٹی کریں ےےک تو ی
ے
مشثکہ حصوں کو تب استعمال نہ کریں جب وہاں دوشے
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ے
کوارنٹی ہوٹل می رہئ یک پیشکش مل
لوگ موجود ہوں۔ اگر آپ ےک گھر می یہ ممکن نہی ےہ تو آپ کو کش اور جگہ مثل
ی
سکن ےہ۔
ے
ے
آپ سکول یا کام پر نہی جائی ےک اور نہ یہ دوشی شگرمیوں می رشیک ہوں ےک۔
زمی ٹرین ،ریل گاڑی ،ہوات جہاز یا فثی) ےس بیھ سفر نہی کر ی
آپ پبلک ٹرانسپورٹ (بس ،ٹرام ،زیر ے
سکت۔
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سکت ہی لیکن آپ کو دوشے لوگوں ےس  2ر
چلت جا ی
آپ اکیےل پیدل ے
میث فاصلہ رکھنا چاہئ۔
آپ ےک لت خریداری دوشے لوگوں کو ے
کرت چاہئ یا آپ کو گھر ےک دروازے پر کھانا منگوانا چاہئ۔ اگر آپ کو ےرصوری خوراک
یا دوائیاں خرید ے
ن یک ّاشد مجبوری پیش ہو تو آپ یہ خرید ی
سکت ہی لیکن تب آپ کو فاصلہ رکھنا ہو گا اور ماسک پہننا ہو گا۔
ہون ےس پہےل بیھ ،اور کرونا وائرس یک عالمات پیش آ ے
ے
کوارنٹی رشوع ی
ے
ے
ن پر بیھ آپ کو فورا ٹیسٹ
کوانٹی ختم
کرن ہون بیھ اور
ے
ے
کروانا چاہئ۔ کرونا وائرس کا ٹیسٹ مفت ےہ۔ اگر آپ کو کوارنٹی می رہئ ےک دوران کرونا وائرس یک عالمات پیش آئی تو آپ
ہون کا بھاری امکان ہ۔ اس صورت می آپ کو ٹیسٹ کا نتیجہ آ ے
ے
ن تک آئسولیشن می رہنا ہو گا۔ اگر ٹیسٹ ےک
کو انفیکشن
ے
نتیج ےک انتظار ےک دوران آپ بیمار ہو جائی یا آپ کو طن مدد یک ےرصورت ہو تو ر
ڈاکث ےس رابطہ کریں۔
ی
ی
ن یا آخری بار انفیکشن ےس واسطہ ے
کوارنٹی بالعموم آپ ےک ناروے آ ے
پڑن ےک بعد  10دن جاری ی
ے
رہن ےہ۔ اگر آپ یک ملک می
ے
ے
کوارنٹی
آمد یا انفیکشن ےس واسےط ےک جلد از جلد  7دن بعد کت گت ٹیسٹ کا نتیجہ منف آن اور آپ کو عالمات پیش نہ ہوں تو
کا عرصہ ختم ہو جاتا ےہ۔

حاالت ےس آگاہ رہی
حکام ناروے می ے
رہئ واےل سب لوگوں ےس  www.fhi.noاور  www.helsenorge.noپر کرونا وائرس ےک متعلق اہم معلومات
ی
اور ہدایات ے
پڑھت یک درخواست کرن ہی۔ معلومات کن زبانوں می دستیاب ہی۔ مختلف بلدیات می ہدایات مختلف ہو ی
سکن
ے
ہی۔ اس لت یہ اہم ےہ کہ آپ جس بلدیہ می ہوں ،وہاں واجب ہدایات ےس آگاہ رہی۔ اگر آپ کو معلومات سمجھئ می مشکل
ے
ہو تو ہم ترغیب ی
کروان ےک لت مدد لی۔
دیئ ہی کہ آپ کش ےس ترجمہ

