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کورونا وائرس کے خالف جنگ میں ہم نے کئی سنگین لمحات کا سامنا کیا ہے۔ مگر اس وقت، شاید ملک سب سے ذیادہ     ” یو کے کے چیف میڈیکل افسر کرس وٹی نے کہا ہے:

 ئج سامنے آ رہے ہیں۔سنگین لمحے کا سامنا کر رہا ہے۔اس بیماری کی نئی، ذیادہ تیزی سے پھیلنے والی شکل تیزی سے ملک میں پھیل رہی ہے اور اس کےالمناک نتا

 
 
 

 :ں رہیں گھرمی  

 کیونکہ کورونا وائرس کیس بڑھ رہے ہیں۔  پورے انگلینڈ کے ساتھ ہارٹفارڈ شائرایک قومی الک ڈاون میں ہے •

 رہائیشیوں کو بتایا گیا ہے کہ ہم کو ضرور گھر پر رہنا ہے۔  •

 National lockdown: Stay at Home - GOV.UK (www.gov.uk) الک ڈاون کے قوانین کی معلومات: •

 
 

 
  19 -COVID  ویکسینیشن 

 ، اور مزید بھی آنے والے ہیں۔فراہم کئے ہیں ریکارڈ وقت میں سائنس نے نئی ویکسین، دوائیں اور ٹیسٹ 
ہم سب اپنا کردار اس  ہمیں ایسا ظاہر نہیں کرنا چاہئے جیسے ہم وہاں ہیں۔  ے ہیں اور   لوگ پھر ملیں گے۔ویکسین اور نئے عالج ہمیں امید اور اس مشکل سے باہر نکلنے کا صاف رستہ دکھاتے ہیں۔ مگر ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ

 طرح ادا کر سکتے ہیں: 

 ، آپ کو اپائنمنٹ کے لئے دعوت دی جائے گی جب آپ کی باری ہوگی -این ایچ ایس سے رابطے کا انتظار •

 یاد رکھیں کہ این ایچ ایس آپ سے کووڈ ویکسینیشن کی ادائیگی کے لئے نہیں کہے گی،  •

 اپنے بک کئے گئے  دونوں  اپائنمنٹنس میں  آئیں  •

 وائرس کے پھیلنے کو کنٹرول کرنے کے لئے تمام ہدایات پر  عمل کرتے رہیں •

 یقین دہانی کریں کہ آپ جی پی سے رجسٹرڈ ہوں جو کہ ممکن ہے آپ سے رابطہ کریں جب آپ کی ویکسین لگنے کی باری ہو  •

 
 
 

 :آپ ضرور ہاتھ، چہرہ جگہ بار بار کریں  

 یقین دہانی کریں کہ ہاتھ باقاعدگی سے اور احتیاط سے دھوئیں،  •

 دوسروں سے فاصلہ رکھیں  •

 کو ڈھکیں جب ضرورت ہو تو چہرے  •

 www.gov.uk/coronavirusجب آپ سے کہا جائے تو سب سے دور ہوجائیں۔ ہدایات پر عمل کریں:  •

 

 

 جلد کووڈ ٹیسٹنگورکرز اور ضروری کا م کرنے والوں کے لئے  ہرٹفارڈشائر میں کی 

کے لئے جلد ٹیسٹنگ شروع ہو گئی۔ کی ورکر اور ضروری کام کرنے والے افراد جو   ہر فرد   بغیرعالمات کے  کورونا وائرس کی میں ہرٹفارڈشائرمیں   .2021جنوری   20

جلدواال  )دن پر   3-2ہر  (ں دو مرتبہ  گوورمنٹ کی حالیہ پابندیوں کے دوران گھر سے کام نہیں کر سکتے ان کو فوقیت دی جارہی ہےاور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ ہفتے می

 یقین دہانی کر سکیں کہ ضروری خدمات جتنی ممکن ہو محفوظ ہوں ٹیسٹ بک کریں تاکہ ہم 

 www.hertfordshire.gov.uk/rapidtest۔ ٹیسٹ بک کرنے اور مزید معلومات کے لئے جائیں منٹ میں بھیجے جائیں گے   45نتائج ٹیکسٹ  اور ای میل کے ذریعے 
 

. 
 
 

 .یلپ سے رابطہ کریں ہ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں؟ ہارٹس   
 ۔ میں مدد کر سکتے ہیںکو بہتر بنانے   ویات، مالی امداد، مشورہ،، جذباتی مدد ، اور اس کے ساتھ آپ کی صحت اور خیریت  اد  ، ، گھریلو اشیا،  وہ غذا 

www.hertshelp.net پر جائیں یا info@hertshelp.net پر فون کریں 4044 123 0300 یا میل کریں ایپر 

 www.hertfordshire.gov.uk/coronavirus اس وبا کے دوران رہائشیوں اور کاروبار کے لئے مزید معلومات  کے لئے برائے مہربانی دیکھیں:

 

 

http://www.hertshelp.net/

