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 سے متعلق بیان   19-م وارڈ کونسلرز کی طرف سے کووڈڈریاربو

کیسز کی شرح   19-تشویش کیساتھ مالحظہ کر رہے ہیں۔ کووڈ    کے کیسز میں حالیہ اضافے کو ہم  19-اربوریٹم وارڈ میں کووڈ

رہا ہے تیزی سے پھیل    بہت   سٹی سینٹر کمیونٹیز میں یہ وائرس  یہماربالخصوص  ،زی سے بڑھ رہی ہے  ہمارے شہر میں تی

 ۔  ہےتائج کا سامنا مزید تر سنگین ن  یں اس کے اور افسوس کیساتھ ہم 

تمام شہریوں سے   اہم  کہ وہ  ہیں  اپنے گھروں  درخواست کرتے  اٹھائیں،  اقدام  لئے صحیح  کہ  اور صرف   پرربوریٹم  رہیں 

کم کرنے کیلئے ہماری کمیونٹی، کاروباری اور مذ ہبی    کو    وائرس کے پھیالؤہم  نکلیں۔  گھر سے  ضروری وجوہات کی بنا پر  

 ریک ہیں۔  شان کے ساتھ رہنماؤں کی طرف سے کئے جانے والے اقدامات کو سراہتے ہیں اور ان کی کاوش میں 

یا کھو جانا(   جانا  ذائقے یا سونگھنے کا احساس بدل   اور  ، بخار  اہم عالمات )کھانسیکی    19–کوئی بھی ایسا شخص جو کووڈ

نی ٹ حاصل کرن پر کال کر کے ٹیسٹ کی اپائنم  119اور    نی چاہیئےفوری طور پر تنہائی اختیار کر لیاسے    محسوس کرتا ہے  

 10مثبت آتا ہے تو آپ اور آپ کے اہل خانہ اور دیگر قریبی رابطے کے افراد کو    کا نتیجہ  کورونا ٹیسٹ۔ اگر آپ کا  چاہیئے

دنوں کیلئے خود کو تنہا کر لینا چاہیئے۔ یہ اس وائرس کے مزید پھیالؤ کو روکنے کیلئے ضروری ہے۔ اگر آپ کی آمدن کم 

کیلئے مالی معاونت موجود ہے۔ براہ مہربانی معلومات کیلئے  ہے یا آپ گھر سے کام نہیں کر سکتے تو اس تنہائی کی مدت  

 پر کال کریں۔   202 640 01332پر جائیں یا پھر  کونسل کی ویب سائٹ

  ہے یا   لگتییت ناساز  طبع   و اپنی  کآپ    بصورتپر کال کریں۔    111یاد رہے، اگر آپ کو طبی مشورے کی ضرورت ہو تو  

 پر کال کریں۔   999تو بیماری شدت اختیار کرتی ہے 

اور ساتھ مل کر ایک دوسرے کی حفاظت یقینی بنائیں گے  اعد و ضوابط کی عمل پیروی  اگر ہم سب ان تمام حاالت میں قو

 یلئے اقدام کریں گے تو یقینا ہماری کمیونٹی کے کیسز کی تعداد میں کمی آئے گی۔  ک
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