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یٹجک اپڈیٹ فروری  فت ہوچیک ہیں جو کہ   2021چونکہ گزشتہ اسٹر میں شائع یک گئی تیھ، اب تک دو نمایاں پیشر

COVID-19 ۔ ایک ویکسینیشن ےس متعلق ہے  عالیم وبا ےک ذریےع ہمارے مستقبل ےک راستے پر اثرانداز ہو سکئے ہیں

ڈیلٹا قسم۔ ویکسینیشن لینے کا عمل بے    -یک نئی قسم ےک ابھرنے ےس ہے   COVID-19اور ایک کا تعلق تشویش کا باعث 

ے ےس  ، اور ویکسینیشٹے ےس ہونے وایل بیماری اور اموات میں مسلسل کیم آئی ہے اور وائرس یک  COVID-19مثال رہا ہے

ے  منتقیل میں بیھ کیم آئی  ، خاص طور پر غٹں ویکسیں ے میں اضافہ ہوا ہے ۔ تاہم، ڈیلٹا قسم یک وجہ ےس انفیکشٹے ہے

۔ ے کر ریہ ہے ے ےک درمیان دوڑ یک رفتار کو تٹں ۔ لہذا، ڈیلٹا قسم وائرس اور ہماری ویکسیں  شدہ آبادی میں

 اگےل مراحل 

ے بیماری،  ، سنگیں ہسپتال میں داخلہ اور اموات ےک درمیان ڈیلٹا قسم ےک حواےل ےس غٹں یقنیئے حاالت ےک باوجود، کیشے

یک وجہ ےس لوگوں ےک ہسپتال میں گزارے وقت یک طوالت میں کیم   COVID-19تعلق کمزور ہوتا ہوا لگ رہا ہے اور 

۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم وائرس کو ادئے ترین ممکنہ سطح پر دبانے اور اےس وہاں محدود رکھنے ےک الئحہ عمل  آریہ ہے

: ےس ہٹ سکتے ہیں  یٹجک ارادہ پر مرکوز کر سکتے ہیں ، ہم اپئے کوششوں کو اپنے نظر ثائے شدہ اسٹر ۔ اس ےک بجابی

لتی   وائرس کو اس سطح تک دبانا جو اس ےک نقصانات کو ختم کرنے ےس ہم آہنگ ہو جبکہ ہم بہٹے مستقبل ےک 

 بحایل اور دوبارہ تعمٹں کا کام کریں۔ 

 

ے    ے یک اثرانگٹں ے متعارف ہوگئی ہے زیادہ تر  فرض کرنے ہونی کہ ویکسیں ، چونکہ ویکسیں ی نئی قسم ےک خالف جاری رہئے ہے

۔   COVID-19قواعد و ضوابط جو کہ    یک منصوبہ بندی کر سکتے ہیں
ے

 ردعمل ےک جز تشکیل دینے ہیں کو ہٹا کر اب ہم آگ

 

لتی ٹھیک ہوں۔ اور ہمیں اس    ہمیں احتیاط ےک ساتھ اپئے بقیہ پابندیاں اٹھائے چاہینی جب حاالت ایسا کرنے ےک 

۔ حئے کہ وسیع پیمابے پر ویکسینیشن ےک ساتھ،    COVID-19پوائنٹ ےس ماورا احتیاط پر عمل کرنا جاری رکھنا چاہینی

۔ ک  بڑھنا ہے اور گھریلو قانوئے پابندیاں اٹھائے   0ب سطح یک وجہ ےس مستقبل میں خطرہ الحق ہونے کا امکان ہے
ے

ےس آگ

 کہ وائرس اسکاٹ لینڈ میں 
ی

ائط یقیئے بنائیں یک وط طور پر بتایا جابی گا۔ یہ شر ہیں کا فیصلہ طئے مشورہ یک بنیاد پر مشر

ول میں رہے اور یہ کہ کافے زیادہ لوگ  ے کافے حد تک کنٹر اکہ یہ یقیئے بنایا جابی یک دو خوراکوں ےس محفوظ رہیں ت  ویکسیں

۔ فے الحال، وبا یک حالت کا ہمارا موجودہ تجزیہ ظاہر کرتا  یٹجک ارادہ ےس ہم آہنگ ہیں کہ ہم اپنے نظر ثائے شدہ اسٹر

ے یک دونوں   40یک پابندیاں نہیں اٹھائے چاہینی تاوقتیکہ کم از کم   0ہے کہ سطح  سال ےس بڑے تمام افراد ویکسیں

۔ ہم خوراکیں ےل ےک محفوظ ہ ے یک ماموئے   -اگست تک ایسا ہونے یک توقع کرنے ہیں  9و جائیں جس تاری    خ ےس ویکسیں

۔
ی

 حفاظت مؤثر ہو جابی یک

 

ایک مرض ہے جس   COVID-19بقیہ قانوئے پابندیوں ےک اٹھابے ےک مرحلہ پر پہنچنا وبا ےک خاتمہ کا اشارہ نہیں ہو گا۔ 

۔ معمول یک طرف واپس آبے ہونی ہم بے جو ترفے یک ہے اس کو  کا ہمیں پیش بیئے مستقبل میں بندوبست کرنا ہو گا 

لتی جنہیں   لتی اور ان لوگوں ےک تحفظ ےک  ، یہ اہم ہو گا کہ وائرس کو دوبارہ ش اٹھابے ےس روکنے ےک  لتی برقرار رکھنے ےک 

ے ےس تحفظ نہیں مال افراد، کاروباروں اور دیگر اداروں کو بنیادی اقدامات ےک سیٹ پر عمل ا ہونا جاری رکھنا  ویکسیں پٹں

 ہو گا۔

 

، ذائے ذمہ داری، اچیھ پریکٹس اور باخٹے فیصےل   وری ہو سکئے ہیں اگرچہ کچھ محدود قانوئے پابندیاں ابیھ بیھ ضے

پر زیادہ زور دیا جابی گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اقدامات کر ےک اپنا کردار ادا کرے گا جیسا کہ: مناسب ہواداری 

ا؛ ہاتھ یک اچیھ صفائی قائم رکھنا؛ تنفس یک صفائی پر عمل کرنا؛ جب مناسب ہو چہرہ ڈھانپنا؛ اور کو یقیئے بنان



ہمارے ٹیسٹ اور پروٹیکٹ نظام ےک ساتھ مرصوف رہنا جاری رکھنا اور عالمات پائی جابے پر یا ٹیسٹ مثبت آبے پر 

 زیادہ تر دفٹے میں کام یک م 0خود تنہائی اختیار کرنا۔ سطح 
ے

لتی ہم کاروبار ےک ےس آگ رحلہ وار واپیس میں معاونت ےک 

۔
ی

 ساتھ مل کر کام کریں ےک

 

لتی مسلسل حمایت یک حوصلہ افزائی کرنے کا ہے  نہ  –تاہم، جہاں ممکن اور مناسب ہوا ہمارا ارادہ گھر ےس کام ےک 

۔ ، بلکہ یہ وسیع بہبود ےک مفاد میں بیھ ہے لتی ول میں مدد ےک  ہم پورے اسکاٹ لینڈ  ضف وائرس ےک مسلسل کنٹر

لتی صحت عام ےک اضافے مقایم اقدامات یک حمایت  ن یک نگرائے کرنا اور وبائی امراض ےک انتظام ےک  میں نتی کیشے ےک پیٹر

لتی ہم مخصوص پابندیوں یا   ول کرنے ےک  ۔ پہےل یک طرح، مستقبل ےک کیس بیھ وبائی مرض کو کنٹر
ی

کرنا جاری رکھیں ےک

۔اعیل درجے ےک عمویم حفا
ی

 ظئے اقدامات کا اطالق کریں ےک

 

۔ تاہم، ہم پابندیاں ضف اس وقت تک برقرار  0سطح  ون ملک سفر پر پابندیاں قائم رہنے کا امکان ہے  بٹں
ے

ےس آگ

لتی متناسب ہوا۔  ےک خطرہ ےک ردعمل ےک 
ی

وری ہوا اور وائرس یک درآمدیک  جب تک ضے
ی

 رکھیں ےک

 

 جسمائی فاصےل کا جائزہ  

لتی کاروبار، ٹرانسپورٹ، تعلیم اور دیگر اداروں کو نمایاں قربانیاں دیئے پڑیں۔ جسمائے فاصےل ےک   اقدام پر عمل کرنے ےک 

ہ کم   ، تاکہ معیشت اور معاشر
ی

حالیہ جائزے ےک بعد، ہم جسمائے فاصےل ےک تقاضوں کو محتاط انداز میں نرم کریں ےک

۔ جدول سطح   پابندیوں ےک طریقے ےس چلتے ےک قابل ہو، جیسا کہ ذیل میں ےط  بڑھتے یک   0کیا گیا ہے
ے

تک اور اس ےس آگ

وری  یٹیجک ارادہ ےس ہم آہنگ، اگر ڈیٹا اس ےک ضے ۔ ہمارے نظر ثائے شدہ اسٹر اہم اشارائے تاریخوں کو ظاہر کرتا ہے

۔  پیچھے کر سکتے ہیں
ے

 ہونے یک نشاندیہ کرتا ہے تو ہم ان تاریخوں کو آگ

 

لتں اش  ارائے نظام االوقاتجدول: پابندیاں نرم کرنے ےک 

 

 جسمائے فاصلہ  سطحوں یک پابندیاں  تاری    خ  

 جوالئی  19
 وبا ےک جائزے ےس   

ے
اس تاری    خ ےس آگ

وط   مشر

پر منتقل  0تمام عالقوں کو سطح 
 کریں

 میٹر تک کم کریں 0آوٹ ڈورز کو 
 1میٹر تک کم کریں1ان ڈورز کو 

 اگست  9
ےس زائد یک مکمل ویکسینیشن  40 

 وبا ےک جائزے 
ے

اور اس تاری    خ ےس آگ
وط   ےس مشر

پر منتقل  0تمام عالقوں کو سطح 
 کریں

 )  )سطحوں یک پابندیاں اٹھا یل گئیں

تمام جسمائے فاصےل ےک ضوابط اٹھا 
 لتی گتی 

 
 

 

 
۔  1 جوالئی ےس، تمام اندروئے عوایم سیٹنگز میں ڈیٹا کو اس یک معاونت کرئے   19یہ اندروئے عوایم سیٹنگوں ےک لحاظ ےس ہے

لتں اب مزید   ے ےک  ام کرنے ہیں ان ےک اجتماع/گروپ ےک اراکیں ، لوگ اجتماعات میں مقررہ تعداد اور گھرانوں یک حد کا احٹے چاہینی
۔ میٹر کا  1جسمائے فاصلہ درکار نہیں ہوگا، لیکن تمام کو دوشوں ےس کم از کم 

ی
ورت ہویک  فاصلہ برقرار رکھنے یک ضے

 
، جسمائے  موجودہ رہنمائی )   مجوزہ حدود ےک اندر( اجازت دیئے ہے کہ نجے رہائش گاہ، یا باغ میں اندرون خانہ سوشل ہونے ہونی

۔  وری نہیں ہے  فاصلہ برقرار رکھنا اب مزید ضے
 


