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ورژن02 :

ٰ
ل
عید االضحی پر کوروناواپرس سے بچاو کے ئے ہدانات
مقصد

من ت
اس دستاویز کا مقصد عوام ،جانوروں کے خرتدار /فروخت کنتدگان اور مقامی ظمین کو سماجی فاصلے  ،جانوروں کوذیح کرنے کے دوران احنتاطی افدامات اور عتد کی نماز کے جوالے
ٰ
سے ہداتات فراہم کرتا ہے تاکہ عتدالضحی یر کووتڈ۔ 19کی اتک شخص سے دوسرے شخص میں من تقلی کی روک تھام کی جا سکے۔

پ ِس م نظر

انسان سے انسان میں کوروتا وایرس کی تبز من تقلی کے تاعث اس وتا نے دنتا تھر کو متایر کتا ہے۔ مختلف جانوروں ،حیسے کتے اور تلیوں سے انسانوں میں اس خرانیم کی من تقلی کےاتھی
تک تھوس عالمی شواہد نہیں ملتے جتکہ مونشیوں میں وایرس کی موجودگی تا عام طور یر جانوروں سے انسانوں میں وایرس کی من تقلی میں ملوث ہونے کا تھی کوئی ن یوت موجودنہیں ہے۔ تاہم یہ
ٰ
ضروری ہے کہ عتداالضحی کے موقع یر لگتے والی مونشی متڈتاں سماجی دوری اور کووڈ۔ 19انفتکشن کے تھت ٗالو کو رو کتے کےحقاظتی افدامات یر شختی سے عمل کریں تاکہ خرتداروں اور فروخت
ٰ
کنتدگان میں وایرس کی من تقلی کے تھت ٗالو کو روکا جا سکے اور اور اس وتا کے دوران عتد االضحی کو نہبر اور مخفوظ طر نقے سے متاتا جا سکے۔
َ
عتد گاہ سے مراد مسجدوں کے تاہر موجود کھلی جگہیں تا عموما شہر سے تاہر (تا مصافات میں) موجود کھلے متدان ہیں جہاں عتد کی نماز اسالمی نقافت کے طور یر ادا کی جائی ہے۔ اس جالیہ
وتا کے دوران نمازنوں کے ہجوم کےساتھ یہ جگہیں کووتڈ۔ 19کے تھتالؤ کو تبز کرسکتی ہیں۔ لہذا  ،یہ رہیما حطوط عتد االضحی کے موقع یر مسلمانوں کے لتے مشتقل اور تال نعطل عتد کی
نماز کو نقنتی نتانے کے افدامات فراہم کرنے کے لتےنتار کتے گتے ہیں۔
عوام عتد کی چھن یوں کے دوران ضرف اور ضرف ضروری سفر کو یرجیح دیں ک یوتکہ اس دوران کووڈ۔19کے یڑھتے کا امکان زتادہ ہے۔ اس عتد کے موقع یر نفرنتات یر جانےاور رشیہ داروں
اور دوشت اجتاب سے ملتے سے گریز کریں۔ عتد کی خرتداری کو ضرف ضروری سامان تک ہی مجدود رکھیں اور تازاروں میں ہجوم لگانے سے گریز کریں۔ "عتد متانے" کی روانت سے وتا کے
تھت ٗالو میں اصافہ ہونے کا امکان ہے لہذا اس سے یرہبز کریں۔

موپشی م یڈیوں  /مارکی ٹوں میں سماجی دوری کے اصولوں کا نفاذ
مفامی ان نظامیہ
•
•
•

1

جہاں تک ممکن ہو مقامی ان تطامیہ شہروں  /قصیوں میں جانوروں کی آن الین خرتداری اور فروخت اور ذیح کرنے کے ان تطامات کے رججان کی جوصلہ افزائی کرے
مقامی ان تطامیہ مونشی متڈتاں لگانے کے لتے عام آتادی سے تاہر موجود کھلی جگہوں کا انیجاب کرے۔
مقامی ان تطامیہ مونشی متڈنوں کو انتی تگرائی میں رکھتے ہونے فروخت کنتدگان کو جگہ فراہم کرے اور اس تات کو نقنتی نتانے کہ جانوروں کےفروخت کنتدگان سماجی فاصلے
کے اصولوں کی شختی سے تبروی کریں۔

•
•
•
•
•
•
•
•

ٓ
اس تات کو نقنتی نتائیں کہ متڈی میں انے واال ہر خرتدار تا فروخت کنتدہ جکومت کے احکامات کے مطانق ماسک کا استعمال کرے۔ ماسک یہ نہنتے کی صورت میں انہیں
مارکیٹ  /متڈی میں داجل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔
مقامی ان تطامیہ داجلی را ستے یر تھرمل گیوں کی دسنتائی کو نقنتی نتانے اور درجہ خرارت کی جایچ یڑتال کے نعد ہی خرتداروں کوداجل ہونے کی اجازت دی جانے۔
ل
ل
مقامی ان تطامیہ متڈی کے داجلی اور جارجی را ستے یر ا کجل یر منتی ہنتڈ سنننتایزر (کم از کم 70 %ا کجل) کے ساتھ اتک فرد کو تامزد کرے جو اس تات کو نقنتی نتانے کہ ہر
خرتدار متڈی میں داجل ہونے سے نہلے اور تاہر نکلتے وفت ا نتے ہاتھ ا چھے سے صاف کرے۔

کھانشی اور زکام سے متایرہ افراد کو متڈی میں داجل ہونے کی اجازت نہیں ۔
اس تات کو نقنتی نتانے کے لتے کہ جگہ یر ہجوم اکیھا یہ ہو  ،لوگوں کو ضرف و ققے و ققے سے چھونے گرونوں کی صورت میں مارکیٹ میں داجل ہونے دیں۔
مقامی اان تطامیہ کاروتاری اوفات کے دوران فروخت کنتدگان اور خرتداروں کی جانب سے سرکاری ہداتات یر عمل تبرا ہونے کی تگرائی کرے۔
عوام کے لتےہاتھوں کی صقائی اور سماجی دوری کو فروغ د نتے والے نونسز کی موجودگی کو نقنتی نتائیں۔
خرتداروں  /فروخت کنتدگان کی ضرورت کے ئی ِش نظر جانوروں کی متڈی کے فرنتی عالقے میں ظتی امداد کے لتے کلنتک  /فرشٹ اتڈ نوشٹ کا فتام نقنتی نتائیں۔

موپشی فروخت کرنے والے
•
•
•

ہر فروخت کنتدہ جکومت کے جکم کے مطانق ماسک کا استعمال کرے۔
ل
ا نتے ہاتھوں کو صاین اور تائی سے تار تار دھونے تا ( )70%ا کجل یر منتی مجلول (ہنتڈ سنننتایزر) کا استعمال کرے۔
ا نتے جانوروں کے لتے متاشب جگہ کو نقنتی نتانے ہونے انتا استال دوسرے نیختے والوں سے کم از کم دو میبر کے فاصلے یر لگائیں ۔ معاون ان تطامات مقامی اتھارئی کے ذرنعہ
کرتا ہوں گے۔

•
•
•
•
•
•
•

فروخت کنتدہ اور صارفین اتک دوسرے کے درمتان  2میبر کا مخفوظ فاصلہ یرفرار رکھیں۔
ٓ
ٓ
فروخت کنتدہ اور خرتدار افراد ہاتھ انس میں ہاتھ مالنے تا فرنب انے گریز کریں۔
ل
س
ت
فروخت کنتدہ م یوایر چھونے جانے والی طجوں کے لتے  0.5ف تصد نتال لیچ تا  ٪80- ٪60نتال ا کجل یر منتی خرانیم کش مجلول ا نتے تاس رکھیں ۔
ہر فروخت کنتدہ جانوروں کو چھونے کے لتے دستانوں کا استعمال کرے اور اسے نقنتی نتانے ۔
ا نسے فروخت کنتدہ کو تازار میں جانور نیختے کی اجازت نہیں ہے جو نیمار ہو تا جس میں کھانشی  ،یجار وعبرہ حیشی عالمات موجود ہوں ۔ نہبر ہے کے وہ منتادل کے طور یر کشی
شخص کا ان تطام کرے نصورت دتگر اسے ذائی طور یر جاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
ہر فروخت کنتدہ مارکیٹ  /متڈی میں انتی مخ تص کردہ جگہ میں قطار نتانے اور لوگوں کے درمتان  6فٹ کا فاصلہ نقنتی نتانے۔
فروخت کنتدہ جکومت کی طرف سے جاری کردہ تازہ یرین ہداتات کا علم ر ک ھے اور ان یر شختی سے عمل کرے ۔

صارفین  /خرندار
•
•
•
•
•
•
•
•

2

خرتدار سرکاری احکامات کے مطانق سرج تکل  /متڈنکل ماسک نہتے۔

یجار  ،کھانشی تا زکام ہونے کی صورت میں مارکیٹ  /متڈی میں جانے سے گریز کریں۔
تازار  /متڈی جانے سے نہلے اور اس کے نعد  ،ا نتے ہاتھوں کی صقائی کو نقنتی نتائیں۔

دستاوں کے نغبر جانوروں کو چھونے سے گریز کریں۔
س
مارکیٹ  /متڈی میں عبر ضروری طجوں کو چھونے سے گریز کریں۔
مارکیٹ  /متڈی میں فروخت کنتدہ تا دوسرے صارف سے  6فٹ کا فاصلہ یرفرار رکھیں۔

مقامی ان تطامیہ کی فراہم کردہ حقاظتی اصولوں کی تبروی کریں اور عملے کے ساتھ نعاون کریں۔
اگر آپ کشی فروخت کنتدہ کو رہیما حطوط یر عمل کرنے نہیں دتکھتے نو ذمہ دار شہری کی ج نن یت سے انتا کردار ادا کریں اور مقامی حکام کو آ گاہ کریں۔

ع ید االضحی کے موقع پر جایوروں کوذبح کرنےکے دوران انف یکشن کی روک ت ھام اور سماجی دوری
عمومی روک ت ھام کے اقدامات

جانور ذیح کے دوران جو احنتاطی تداتبر احنتار کی جائیں وہ یہ ہیں:
•
•
•
•
•
•
•

ذیح کرنے کی جگہ عام لوگوں اور رہانشی عالقوں سے دور ہوئی جا ہتے۔

ذیح کرنے والی جگہ یر تھبڑ سے یچیں  ،ضرف ضروری افراد کو ہی جانے وقوعہ یر موجود ہونے کی اجازت دی جانے۔
اتک دوسرے سے فاصلے یر رہتے کی مشق کریں۔ کم از کم 6فٹ کا فاصلہ یرفرار رکھیں۔
سانس کی اچھی حقطان ضحت یر زور دیں۔ کھانستے تا چھنتکتے وفت کہتی کے اتدروئی حصے سے ڈھاننیں۔ اگر یہ ممکن یہ ہو نو کھانستے تا چھنتکتے وفت میہ اور تاک ڈسیوز انتل نشو
سے ڈھاننیں اورا ستعمال کے نعد اسے ڈھکن والی نوکری میں تھنتکیں ۔ تھنتکتے کے نعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں ۔
آتکھوں  ،تاک تا میہ کو چھونے سے گریز کریں  ،جاص کر خب ہاتھ صاف یہ ہوں۔

دستانے اور ماسک استعمال کریں۔ ئی ئی ای کا استعمال شخص کو ممکیہ حظرے سے یجانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
ل
 40-60ستکتڈ تک صاین اور تائی سے تار تار ا نتے ہاتھ دھوئیں۔ اگر صاین اور تائی میسر نہیں ہے نو 60%-80% ،ا کجل یر منتی ہنتڈ سنننتایزر سے ا نتے ہاتھوں کو 20-
 30ستکتڈ تک رگڑیں۔

عمومی صفائی اور خرانیم کشی کے اصول

جانوروں کو ذیح کرنے سے نہلے اور نعد میں ماجولتائی صقائی سیھرائی اور خرانیم کشی کے طرنقہ کار یرمشتقل اور ضخیح طر نقے سے عمل کتا جانے۔
•
•
•

س
س
طجوں سے خرانیم کو جیم کرنے کے لتے ڈیرج یٹ اور تائی سے دھونے کے نعد تائی لگاتا اور طجوں کو جسک کرتا شب سے مفتد طرنقہ ہے۔ کووتڈ۔ 19حیسے وایرس صاین اور
سرف وعبرہ سے جیم ہو جانے ہیں۔ صاین اور سرف خرانیم کی شختی کو جیم کر د نتے ہیں جس کے نعد انہیں تائی سے نہا کر جیم کتا جا سکتا ہے۔
ُ
س
طجوں یر خرانیموں کو مارنے کے لتے خرانیم کش مجلول تا کیم تکل استعمال کرنے سے  ،انفتکشن تھتلتے کے حظرے کو مزتد کم کتا جاسکتا ہے۔ خرانیم کش استعمال کرنے
س
کے نعد کچھ دیر اسے طح یر لگا رہتے دیں تاکہ خرانیم کے جا نمے کو نقنتی نتاتا جا سکے اور اسکے نعد خرانیم کش کو صاف تائی سے صاف کرلیں۔
جہاں ممکن ہو  ،ڈسیوزانتل کبڑے  /نو لتے اور ڈسیوز انتل صقائی کرنے واال کبڑا استعمال کریں۔ منتادل کے طور یر عام کبڑوں اور صقائی والے کبڑے کو استعمال کے نعد
صاین اور تائی سے اچھی طرح دھوئیں اور جسک کریں تاکہ خرانیم کے تھتلتے کے حظرات کو کم کتا جا سکے۔

ع یدگاہ  /کھلے م یدان میں نماز ع ید کے ل ئے عمومی احییاطی ندابیر
•
•
•
•
•

3

رکاونوں کو رو کتے کے لتے داجلی اور اخراج کے الگ راستے نتانے جائیں۔
عتد گاہ کے داجلی را ستے یر نمام نمازنوں کے لتے تھرمل اسکرئنتگ کی شہولت موجود ہو۔

داجلی  /جارجی راسیوں یر ہنتڈ سنننتایزر موجود ہو اور نمام لوگ داجل ہونے سے نہلے اور تاہر جانے کے نعد اس کا استعمال الزمی کریں۔
ہر شخص کے لتے متڈنکل  /سرج تکل ماسک کا استعمال الزمی ہے۔
ٓ
ٓ
ٓ
انس میں چھ فٹ کے سماجی فاصلے یر عمل کرنے میں اسائی کے لتے ما نتے والے الے کی مدد سے نماز کی صفوں یر نسان لگائیں۔

•
•
•
•
•
•

ٓ
نماز یڑھتے کے لتے نمازی ا نتے مصلے ساتھ لے کر ائیں ۔

لوگوں کو گھر میں وصو کرنے کی یرع یب دیں۔

لوگ اتک دوسرے کا ساتھ  ۶فٹ کا سماجی فاصلہ یرفرار رکھیں اور  ۲میبر کا فاصلہ یرفرار رکھتے کے لتے ہر دوسری صف جالی چھوڑ دیں۔
نیمار اور نوڑھے اور  15سال سے کم عمر یجوں کو نماز میں سرکت کرنے سے م تع کریں۔
نماز کے نعد عتدگاہ کے اتدر فرنتی متل جول اور گلے ملتے سے م تع کریں۔
مرد اور جوائین دونوں کے لتے کووڈ  19ستفتی آفیسر مخ تص کریں۔

مسچد میں ع ید کی نماز ادا کرنے کی صورت میں (ہدانات)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مساجد کے داجلی دروازے یر نمام نمازنوں کے لتے تھرمل اسکرئنتگ کی شہولت موجود ہو۔
مساجد کے دروازے یر ہنتڈ سنننتایزر کی فراہمی نقنتی نتائیں۔
مساجد کو نماز جیم ہونے کے  10میٹ نعد ہی نتد ہوتا جا ہتے۔

امام کو کروتا وایرس اور اس سے یجاؤ کے افدامات ،جو جکومت تاکستان نے وتا کو کم کرنے کے لتے اتھانے ہیں ،ان یر حطتات ئیش کرتا جاہنیں تاکہ افراد معاسرے کے
ممبروں کی ضحت اور حقاظت کے فروغ میں قعال کردار ادا کر سکیں۔

نماز کے دوران مساجد کےدروازے اور کھڑکتاں کھلے رکھیں تاکہ تازہ ہوا کا گزر ہو سکے۔
مساجد میں کوئی فالین تا جتائی نہیں رکھی جاسکتی ک یوتکہ یہ وایرس ہوا کے ذر نعے تھی تھتل سکتا ہے۔
نماز کے لتے فرش کی صقائی کو نقنتی نتانے کے لتے اسے کلورین ملےتائی سے تافاعدگی سے دھو ئیں۔
ہر شخص کو ماسک نہنتا جا ہتے۔
نمازی انتی نماز کی جتائی  /مصلہ ساتھ الئیں اور انہیں نماز کے نعد ا نتے ساتھ وانس لے جائیں۔

لوگوں کو گھر میں وصو کرنے کی یرع یب دیں۔
لوگوں کو مصافحہ سے گریز کرتا جا ہتے۔

نمازی اتک دوسرے کے درمتان دو میبر کا فاصلہ رکھتے ہونے سماجی فاصلے کو یرفرار رکھیں ،اور ہر دوسری صف کو جالی چھوڑ دیں ۔
وایر کولر استعمال یہ کریں۔

ن یت الجالء اور وصو ستکشبز کو نتد رکھیں۔
مساجد میں داجل ہونے تا تاہر نکلتے وفت ہجوم اکیھا کرنےسے یرہبز کریں۔
نیمار اور نوڑھے اور  15سال سے کم عمر یجوں کو نماز میں سرکت سے م تع کریں۔
نماز کے نعد مساجد میں فرنتی متل جول سے م تع کریں۔

وزارت ضحت متدرجہ تاال یجاویز کا تافاعدگی سے جایزہ لے رہی ہے اور ئین االقوامی یجاویز اور نہبرین طرنفوں کو دتکھتے ہونے ان کو اپ ڈنٹ کرئی رہے گی۔
نوٹ :وفاقی ِ
وزارت ان ہداتات کو مرنب کرنے کے لتے محبرمہ جویریہ نوسف  ،ستدہ شبر تانو اخبر اور ڈاکبر سایرہ ک یول اور  HSA / HPSIU / NIHنیم کے نعاون کی سکر گزار ہے۔
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