
  محترم رہائشی حضرات،
  

ہمارے رہائشیوں اور عملے کی صحت اور تحفظ ہماری اّولین ترجیح ہے۔ چونکہ ہم کورونا وائرس کی وباء کے سبب 
آنے والی آزمائشوں سے نبڻنے کی غرض سے مل جل کر کام کر رہے ہیں لٰہذا آپ کے شراکت داری نبھاتے رہنے پر 

  ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
  

ہم آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ضروری خدمات فراہم کرنے اور کوئی بھی ایسی معلومات پہنچانے کی غرض سے دن 
کے حساب سے صورتحال  COVID-19رات کام کر رہے ہیں کہ جو مفید اور متعلقہ ہو سکتی ہوں۔ جیسے جیسے 

دیگر کی جانب سے ملنے والی ہدایات  کے محکمۂ صحت اور NYCتبدیل ہوتی ہے، ہم سرکاری ارباب اختیار جیسا کہ 
  کے مطابق اپنی پالیسیوں کی تجدید کاری کرتے رہیں گے۔

  
  چہرے کے نقاب

  
  ) نے چہرے کے نقاب کے استعمال سے متعلق اہم انتظامی احکامات جاری کیے ہیں۔Cuomoاس ہفتے گورنر کیومو(

  
بجے سے نافذ العمل ہو جائے گا جو  8، رات 2020یل، اپر 17گورنر نے ایک انتظامی حکم جاری کیا ہے جو جمعہ، 

سال سے زائد عمر کے ہوں اور چہرے  2کے باشندگان کے جو کہ  NYCHAکوئی بھی فرد، بشمول بیان کرتا ہے کہ 
پر نقاب پہننے کے قابل ہوں انہیں عوامی جگہ پر موجودگی کے دوران اور جب سماجی فاصلہ رکھنے سے قاصر 

ا رہے ہوں (کم از کم چھ فٹ کے فاصلے کا قیام)، تو اپنی ناک اور منہ کو ماسک یا کپڑے کے نقاب ہوں، یا نہ رکھ پ
نقاب کے زمرے میں کوئی بھی ایسا کپڑا آ سکتا ہے جو آپ کے ناک اور منہ کو ڈھانپتا ہو، جس میں  سے ڈھانپنا ہو گا۔

  گرد و غبار سے بچنے کا ماسک، دوپڻہ اور رومال شامل ہیں۔
  

کی تعمیراتی حدود کے اندر موجود عوامی جگہوں اور عوامی عالقوں،  NYCHAاور آپ کے اہل خانہ کو الزماً آپ 
جیسا کہ ہال گاہوں، ایلیویڻرز، البیز، عمارت کے داخلی حصوں، انتظامی دفاتر، کھیل کے میدانوں (جو کہ فی الحال بند 

  کم کی پیروی کرنا ہو گی۔ہیں)، بیڻھنے کی جگہوں، اور گزر گاہوں وغیره میں اس ح
  

اس کے ساتھ ساتھ، گورنر اور شہر نے ایک اور حکم جاری کیا ہے جو تمام ناگزیر مالزمین سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ 
یعنی کہ، جب جائے کار پر مالزمین دوسرے فرد، بشمول  -وه عوامی ممبران کے ساتھ براه راست رابطے کے وقت 

سے چھ فٹ کے فاصلے کے اندر یا اس سے کم فاصلے پر موجود ہوں تو اپنا منہ اور ساتھی کارکنان اور رہائشیوں 
  ناک ڈھانپیں۔

  
ان تمام مالزمین کے لئے چہرے کے نقابوں کا اجرا کر رہا ہے کہ جو  NYCHAاس انتظامی حکم کے مطابق، 

NYCHA  کے ان تعمیراتی اداروں اور دفاتر میں کام کرتے ہوں کہ جہاں عملہ کسی اور عملے کے ممبر یا عوامی
ممبران، بشمول رہائشیوں کے ساتھ براه راست رابطے میں آ سکتا ہو۔ اس میں اپارڻمنڻس، عوامی جگہیں، انتظامی دفتر 

حصے، کھیل کے میدان، بیڻھنے کی جگہیں، اور گزر کی انتظار گاہیں، اور بیرونی جگہیں جیسا کہ عمارت کے داخلی 
  گاہیں شامل ہیں۔

  
کو پھیالنے سے روکنا ہے۔ اسے  COVID-19چہرے کے نقاب کا مقصد اس کے پہننے والے کو دوسروں تک 

سے اپنا تحفظ  COVID-19سماجی فاصلہ بندی اور ہاتھوں کی صفائی کے نعم البدل کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ 
رنے کی خاطر آپ کو ہمیشہ کم از کم چھ فٹ کے فاصلے پر مبنی سماجی فاصلہ بندی اور ہاتھوں کی صفائی کو ک

  بنیادی اقدامات کے طور پر اپنانا چاہیئے۔   
  

  رہائشیوں اور مالزمین کے لئے اضافی تحفظاتی اقدامات
  

اور مرمتیں انجام دینے کی غرض سے  کے اس عملے کو جو خدمات NYCHAچہرے کا نقاب پہننے کے ساتھ ساتھ، 
رہائشیوں کے اپارڻمنڻس میں جاتا ہے دیگر احتیاطی تدابیر بھی کرنا ہوں گی، جن میں رہائشیوں سے ان کی صحت کے 



بارے میں پوچھنا اور اپارڻمنٹ میں موجود دیگر افراد سے کم سے کم چھ فٹ کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا شامل ہے۔ 
کے عملے کو محفوظ رکھنے کی غرض سے ہم رہائشیوں سے بھی نقاب  NYCHAیں کام کے دوران اپنے اپارڻمنٹ م

  پہننے کی درخواست کریں گے۔
  

ہم تجویز کرتے ہیں کہ رہائشی افراد بھی عملے کے ممبران کو اپنے اپارڻمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے 
 NYCHAکوئی فرد طبیعت ڻھیک محسوس نہ کر رہا ہو، تو  قبل ان کی صحت کے بارے میں پوچھیں۔ اگر گھرانے کا

کی جانب سے درخواست ہے کہ خاندان کے افراد مرمتی کام مکمل ہونے تک ایک علیحده کمرے میں دروازه بند کر 
کے رہیں۔ اگر علیحده کمره میسر نہ ہو، تو ہم عملے کے ارکان اور رہائشیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وه مرمتی 

  مل ہو جانے تک ایک دوسرے سے کم از کم چھ فٹ کا فاصلہ قائم رکھیں۔کام مک
  

  عملہ مرمتی کام کے دوران ہوا کی آمدورفت بڑھانے کی غرض سے اپارڻمنٹ کی کوئی کھڑکی بھی کھول سکتا ہے۔
  

عمل نہ کرنے کا اگر رہائشی فرد عملے کے رکن کو اپنے اپارڻمنٹ میں آنے کی اجازت نہ دینے، یا ان ہدایات پر 
  فیصلہ کرتا ہے، تو عملہ مالقات دوباره سے طے کرنے کی غرض سے اپنے نگران اعلٰی کے ساتھ کام کرے گا۔

  
19-COVID  کلک کر کے ہماری ویب سائٹ  یہاںکے بحران سے متعلقہ تازه ترین اپ ڈیڻس کے لئے، براه کرم

  انہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔مالحظہ کریں۔ جب بھی نئی معلومات دستیاب ہوئیں ہم 
  

آپ کا شکریہ۔ ہم مل جل کر ان آزمائشوں پر قابو پا لیں گے، اور ہم ان سے پہلے سے بھی زیاده مضبوط بن کر ابھریں 
  گے۔

  
  خیر خواه،

  
 


