کھولیں

دوبارہ کھولیں اور جائے کار پر محفوظ رہیں

کاروبار کو
اہمیت دیتا ہے

NYC

قبل ازیں کہ آپ دوبارہ آغاز کریں

کیا کام مالزمین کو الزمی کرنے چاہیئیں

forward.ny.gov

پر اپنی صنعت
سے متعلقہ تمام
مخصوص ہدایات کا
جائزہ لیں اس دستاویز

☐

 forward.ny.govپر جائیں اور اپنی صنعت کے لئے ریاست
نیویارک کی تمام ہدایات پڑھیں۔

☐

forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
پر توثیقی فارم ُپر کریں

میں دی گئی معلومات

حفاظتی منصوبہ تخلیق کریں ( forward.ny.govپر ٹمپلیٹ
دستیاب ہے) اور اسے اپنی جائے کار پر ایسی جگہ پوسٹ کریں
جہاں سے کارکنان اسے دیکھ سکیں۔

کاروبار ان تقاضوں کے تابع

☐

جامع نہیں ہے  -آپ کا

ہے جو کہ اس ایک صفحے پر

موجود نہیں ہے۔

کاروبار دوبارہ کھلنے پر
کیا کام آجرین کو الزمی کرنا چاہیئے اور کارکنان کو
کس چیز کی توقع رکھنی چاہیئے
مالزم کی صحت کا معائنہ روزانہ سرانجام دیں۔ کارکنان کو
بیمار ہونے کی صورت میں گھر پر رہنا چاہیئے یا اگر وہ جائے کار
پر بیمار پڑ جائیں تو انہیں گھر چلے جانا چاہیئے۔
کارکنان کو مفت چہرے کے نقاب اور ان کے متبادالت فراہم
کیے جانے چاہیئیں۔ کارکنان کو الزماً ایک دوسرے سے  6فٹ
کے فاصلے پر رہنا چاہیئے اور دوسروں سے  6فٹ سے کم فاصلے
پر موجود ہونے کی صورت میں چہرے کا نقاب یا ماسک الزمی
پہننا چاہیئے۔
صارفین کو چاہیئے کہ کسی بھی فرد کے ساتھ  6فٹ کے
فاصلے کے اندر ہوتے ہوئے چہرے پر نقاب پہنیں۔ کاروباری
ادارہ اس حوالے سے صارفین کے لیے مزید سخت اصول ترتیب
دے سکتا ہے کہ انہیں چہرے پر نقاب پہننے چاہئیں ،جس میں
چہرے پر نقاب نہ پہننے والے افراد کو سروس فراہم کرنے سے
انکار بھی شامل ہے۔
عملے کے لئے ہاتھوں کی صفائی کے اسٹیشنز فراہم کریں
اور انہیں برقرار رکھیں ،جن میں صابن ،پانی ،اور کاغذی تولیہ،
نیز جہاں ہاتھ دھونے کی سہولت نہ ہو وہاں کے لئے  %60یا
اس سے زائد الکحل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر شامل ہوں۔
مشترکہ آالت اور کثرت سے چھوئی جانے والی سطحوں کو
باقاعدگی سے صاف کریں۔
لوگوں کو یہ دکھانے کے لئے کہ کہاں کھڑے ہونا ہے
نشانات چسپاں کریں اور ٹیپ یا دیگر نشانات لگائیں۔

یہ تقاضے ہر
کسی — آجرین،
کارکنان ،صارفین
 — COVID-19کو
سے تحفظ دینے
کے لئے ہیں۔
تازہ ترین معلومات کے لیے
nyc.gov/coronavirus
مالحظہ کریں۔

آجرین

مزید معلومات کے لئے،
)888-SBS4NYC (727-4692
پر کال کریں یا nyc.gov/business
مالحظہ کریں۔

کارکنان

مزید معلومات کے لئے 311 ،پر کال
کریں اور کارکن nyc.gov/workers
مالحظہ کریں۔

