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 ہامری ریاست کی رسگرمیاں محفوظ طور پر بحال کرنے کے لئے صحت عامہ کی

ایک حکمت عملی

الینوائے کو پھر سے بحال کریں

متام صنعتیں

گھر سے کام کر سکنے والے متام مالزمین کو یہ عمل جاری رکھنا چاہیئے  •

چہرے پر نقاب پہننا جاری رکھیں جو ناک اور منہ کو ڈھانپتا ہو، 6 فٹ کا سامجی فاصلہ برقرار رکھیں، اور   •

کرثت سے ہاتھ دھوئیں 

جائے کار پر داخل ہوتے ہی مالزمین کی صحت کی اسکریننگ اور جن مالزمین کی شفٹیں 5 گھنٹے سے زائد   •

کی ہوں ان کی شفٹ کے بیچ میں اسکریننگ کے عمل کو جاری رکھیں )ورچوئل اسکریننگ کی اجازت ہے(

گنجائشی حدود اور گروپ سائزز کے بارے میں رہنام ہدایات پر عمل کریں )جس کا پورے مرحلہ 4 میں   •

مسلسل جائزہ لیا جائے(

فلم پروڈکشن

گنجائشی حد صوتی اسٹیج/مختص کردہ مقام کے احاطے کے 50% حصے سے زیادہ نہیں ہے  •

ہجوم پر مشتمل مناظر کو 50 یا اس سے کم افراد تک ہی محدود رکھنا چاہیئے  •

متام افراد کو 6 فٹ کی سامجی دوری برقرار رکھنی چاہیئے، تاوقتیکہ فرِض منصبی فاصلہ کم رکھے بغیر   •

انجام نہ دیا جا سکے )مثالً اداکاری کرنے والے اداکار، بال، میک اپ، ملبوسات(

 RT-PCR سیٹ یا مختص کردہ جگہ پر کام کے آغاز سے 48 تا 72 گھنٹے قبل متام کاسٹ اور عملے کی  •

ٹیسٹنگ کے لیے ایک بار ناک کا سواب لینا چاہیئے

کرافٹ کی خدمات اور کیٹرنگ والوں کو ریسٹورنٹ اور بار کی رہنام ہدایات پر عمل کرنا چاہیئے  •

تھیٹر/پرفارمنگ آرٹس کی رہنام ہدایات کے مطابق حارضین کی اجازت ہے   •

صحت اور تندرستی

گنجائشی حد مختص کردہ احاطے کے 50% حصے سے زیادہ نہیں ہے  •

کم از کم 6 فٹ کے سامجی فاصلے کی اجازت کے ساتھ 50 افراد تک کی اجتامعی فٹنس کالسوں کی اجازت   •

ہے؛ ایک سے زیادہ گروپس کی اجازت ہے برشطیکہ سہولتی مراکز کے پاس مناسب طور پر معارشتی فاصلہ 

برقرار رکھنے کی جگہ ہو اور وہ گروپس کے مابین تعامالت کو محدود کر سکیں

ورک آؤٹ اسٹیشنز اور آالت کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ کے 6 فٹ کا فاصلہ یا رکاوٹ کے ساتھ 3 فٹ کا   •

فاصلہ ہونا چاہیئے 

کھلی جگہوں والے جم کے لیے، ہر 4,000 مربع فٹ کے لیے 1 مالزم کو مقرر کریں تاکہ سامجی فاصلہ بندی   •

کی نگرانی اور استعامل کے دوران آالت کو جراثیم سے پاک کیا جا سکے

ہر فرد کے استعامل سے پہلے اور اس کے بعد سامان کو جراثیم سے پاک کریں اور کم از کم ہر گھنٹے بعد   •

الکر رومز اور شاورز کو جراثیم سے پاک کریں 

ذیلی مقامات )جیسے بھاپ والے غسل خانوں )سوانا(، گرم ٹبز )ہاٹ ٹبز(، بھاپ کے کمروں( کو بند رکھیں،   •

تاہم چائلڈ کیرئ کے مقامات کو DHFS چائلڈ کیرئ کی رہنام ہدایات کے مطابق دوبارہ کھولنے کی اجازت ہے۔

عجائب گھر

گنجائشی حد مختص کردہ احاطے کے 25% حصے سے زیادہ نہیں ہے   •

زیر قیادت ٹورز کو فی گروپ 50 یا اس سے کم لوگوں تک محدود رکھنا چاہیئے   •

صوتی ٹورز کی اجازت ہے، تاہم انفرادی استعامل سے پہلے اور بعد میں آالت کو جراثیم سے پاک کیا جانا   •

چاہیئے 

میوزیمز کو ٹکٹ کی ایڈوانس فروختوں اور مقررہ وقت میں ٹکٹنگ کے ذریعے لوگوں کے اجتامع کو محدود   •

کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیئے

تحدیدات کے ساتھ استثنات کی اجازت ہے  •

اندرون خانہ/ بیرون خانہ تفریحی رسگرمیاں

دوبارہ بحالی کی خاطر اندرون خانہ تفریحی سہولیات )مثالً، باؤلنگ ایلیز، اسکیٹنگ رنکس( کو منتخب کیا   •

جائے؛ اندرون خانہ کھیل کے میدان اور ٹریمپو الئن پارکس بند رہنے چاہیئیں

اندرون خانہ تفریحی سہولیات کو 50 صارفین سے کم کے ساتھ یا اپنی گنجائش کے 50% حصے کے ساتھ   •

کام کرنا چاہیئے 

50 افراد تک کے گروپ سائز کو بیرون خانہ تفریح کی اجازت ہے، اور ایک سے زیادہ گروپوں کو اجازت دی   •

جا رہی ہے برشطیکہ گروپس کے مابین مناسب سامجی فاصلہ برقرار رکھنے کی جگہ ہو اور وہ گروپوں کے 

مابین تعامل کو محدود رکھ سکتے ہوں

سامجی فاصلہ بندی یقینی بنانے کے لیے رسگرمی کے اسٹیشنوں کے درمیان کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ہونا   •

چاہیئے یا ان کی تعداد محدود ہونی چاہیئے

مشرتکہ استعامل والے آالت کو استعامل سے پہلے اور بعد میں جراثیم سے پاک کیا جانا چاہیئے   •

کلب ہاؤسز اور دیگر معارشتی اجتامعی مقامات کو دوبارہ کھولنے کی اجازت ہے  •

تحدیدات کے ساتھ استثنات کی اجازت ہے   •

مینوفیکچرنگ  

مالزمین کو کام پر واپس آنے سے قبل COVID کی تربیت حاصل کرنی چاہیئے  •

متام آجروں کے پاس تندرستی کی اسکریننگ کا پروگرام موجود ہونا چاہیئے۔ آجران کو مالزمین کے داخلے پر   •

اِن کی COVID-19 کی شخصی اسکریننگ کرنی چاہیئے اور اگر مالزم کی شفٹ 5 گھنٹوں سے زیادہ ہے تو 

شفٹ کے درمیان میں بھی اسکریننگ کرنی چاہیئے

مالزمین کے درمیان تعامل کو کم سے کم کرنے کے لئے مختلف شفٹوں کے گروپس بنائیں اور مقامات اس   •

طرح ترتیب دیں کہ وہ پھیلے ہوئے ہوں اور )جب ممکن ہو( شفٹ کے منفرد داخلی اور خارجی راستے 

متعین کریں

ہر شفٹ کے بعد میں اور استعامل کے بعد ایک مالزم کے ذریعے دورسے کے سپرد کرنے کے درمیان ورک   •

اسٹیشنز کی جراثیم کشی کرنی چاہیئے 

سامجی فاصلہ بندی برقرار رکھتے ہوئے 50 افراد تک کی باملشافہ مالقات کی اجازت ہے   •

میل مالپ اور سامجی تقریبات

50 افراد سے کم یا کمرے کی گنجائشی جگہ کے 50% حصے تک محدود کریں  •

ایک سے زائد گروپس ایک ہی سہولت مرکز میں مالقات کر سکتے ہیں برشطیکہ سامجی فاصلہ بندی اختیار   •

کریں اور علیحدہ کمروں میں رہیں

میٹنگ یا تقریب کے مکمل وقت کے اندر گروپوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جانی چاہیئے۔ اگر پروگرام میں   •

ایک سے زیادہ سیشنز ہوں تو، رشکاء کو ایک ہی کمرے میں رہنا چاہیئے، اور مقررین/پیش کاروں کو باری 

باری کمروں میں جانا چاہیئے یا انہیں ایک سے زائد کمروں میں ڈیجیٹل طور پر دکھایا جانا چاہیئے )مثالً، 

پروجیکٹر کے ذریعے، براہ راست نرشیات کے ذریعے(

ڈانس فلور کو بند ہی رکھا جانا چاہیئے  •

غذائی رسوس کو ریسٹورنٹ اور بار کی رہنام ہدایات پر عمل کرنا چاہیئے  •

دفاتر  

گنجائشی حد مختص کردہ احاطے کے 50% حصے سے زیادہ نہ رکھنے کی حکمت عملی جاری رکھیں  •

سامجی فاصلہ بندی برقرار رکھتے ہوئے 50 افراد تک کی باملشافہ مالقات کی اجازت ہے   •

صحت سے متعلق اسکریننگز کو جاری رکھیں، تاہم آجرین اپنے ورک اسٹیشن پر مالزمین کے پہنچ جانے پر   •

 باملشافہ بات چیت یا سوالنامے کے ذریعے، یا ورچوئل طریقہ استعامل کر کے، ان کی اسکریننگ کر

سکتے ہیں۔ 

الینوائے بحالی منصوبے کے مرحلہ IV کا حصہ

مرحلہ IV تک پہنچنے والے ہر خطے میں قابل اطالق ہے 

مرحلہ 4: احیاء

 مرحلہ 4
رہنام ہدایات کا مخترص جائزہ



ریستوران اور بارز 

اب عامرت کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 افراد پر مشتمل پارٹیز کو کھانے اور پینے کی اجازت ہے  •

نشستوں کا انتظام اس طرح کرنا چاہیئے کہ پارٹیوں کے مابین میزیں 6 فٹ کا فاصلہ فراہم کریں؛ ان بوتھس   •

کے درمیان ناقابل رسائی رکاوٹیں لگائی جا سکتی ہیں جو 6 فٹ سے کم فاصلے پر ہوں۔

)ریستوران اور بارز میں( کھڑے ہونے کی جگہوں کو مختص کردہ جگہ کے زیادہ سے زیادہ %25 حصے تک   •

محدود رکھنا چاہیئے

بوفے اور سیلف رسوس غذائی اسٹیشنز )مثالً، گرم اور ٹھنڈے کے بارز، ذخیرہ آئٹمز، بیکڈ اشیاء( کو اضافی   •

کم از کم رہنام ہدایات پر عمل کرنا چاہیئے

اضافی احتیاطی تدابیر کے ساتھ سیلف رسوس والے مرشوبات کے مرکز کو اجازت دی جا سکتی ہے  •

خوردہ فروشی اور رسوس کاؤنٹر

گنجائشی حد مختص کردہ احاطے کے 50% حصے سے زیادہ نہ رکھنے کی حکمت عملی جاری رکھیں   •

مال میں واقع فوڈ کورٹس اندرونی طعام اور مرشوبات کی رہنام ہدایات کے مطابق دوبارہ کھولے جا   • 

سکتے ہیں 

ذاتی نگہداشت

گنجائشی حد مختص کردہ احاطے کے 50% حصے سے زیادہ نہ رکھنے کی حکمت عملی جاری رکھیں  •

اگر خدمات کے لئے صارف کو اپنا ماسک ہٹانے کی رضورت پیش آئے تو، مالزم کو الزمی طور پر فیس ماسک   •

اور آنکھوں کی حفاظتی شیلڈ دونوں پہننے چاہیئیں )مثالً، چہرے کی شیلڈ، حفاظتی چشمے(

مساج اور دیگر خدمات کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے  •

بیرون خانہ نشست کے انتظام والے متاشائی میلے  

رصف بیرون خانہ نشست کے انتظام والے متاشائی میلوں کی اجازت ہے؛ اندرون خانہ متاشائی میلوں کی اس   •

دوران اجازت نہیں ہے

متام صارفین کے لیے دستیاب نشستوں والی ٹکٹوں پر مبنی تقریبات کی اجازت ہے؛ اس وقت عام داخلے   •

والے شوز اور/یا کھڑے ہونے والے کمروں پر منحرص تقریبی پروگراموں کی اجازت نہیں ہے

متاشائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 20% نشستی گنجائش  •

تحدیدات کے ساتھ استثنات کی اجازت ہے  •

تھیٹرز اور پرفارمنگ آرٹس 

نشستوں والے تھیٹرز، سینیامز اور پرفارمنگ آرٹس کے مراکز میں متام صارفین کے لیے دستیاب نشستوں پر   •

مشتمل ٹکٹوں والے تقریبی پروگراموں کی اجازت ہے؛ اس وقت عام داخلے والے شوز اور/یا کھڑے ہونے 

والے کمروں پر منحرص تقریبی پروگراموں کی اجازت نہیں ہے

50 افراد یا اس سے کم کی اندرونی گنجائش یا مختص کردہ جگہ کی 50% گنجائشی حد )ہر اسکریننگ روم   •

کے لیے قابل اطالق(؛ بیرون خانہ گنجائش کو مجموعی گنجائش کے 20% حصے تک محدود کر دیا گیا ہے

گاہکوں کو اپنی ناک اور منہ پر چہرے کے نقاب پہننے چاہیئیں، سوائے اس وقت کے کہ جب وہ کسی   •

مختص کردہ مقام پر بیٹھے ہوئے ہوں )ان افراد کو چھوٹ دی جا سکتی ہے جو ایسے طبی امراض یا 

معذوریوں کا شکار ہوں جن کے سبب انہیں ازرائے تحفظ چہرے کے نقاب پہننے سے منع کیا گیا ہو(

تحدیدات کے ساتھ استثنات کی اجازت ہے  •

نوجوانان اور تفریحی اسپورٹس  

متوسط اور کم خطرے والے کھیلوں کے لئے مسابقتی گیم پلے اور ٹورنامنٹس کی اجازت ہے۔ زیادہ خطرے   •

والے کھیلوں کے لئے ٹیم کے درمیان گتھم گتھا ہونا

ایونٹس کے لئے 50 متاشائیوں کی حد  •

کھیلوں کے مقامات فعال ورزش یا گیم پلے میں رشکاء کے متعدد گروپس کی میزبانی کر سکتے ہیں   •

برشطیکہ مقام کے پاس مناسب سامجی فاصلہ برقرار رکھنے اور گروپس کے درمیان تعامل کو محدود رکھنے 

کی گنجائش موجود ہے

تحدیدات کے ساتھ استثنات کی اجازت ہے  •

چڑیا گھر  

گنجائشی حد مختص کردہ احاطے کے 25% حصے سے زیادہ نہیں ہے   •

زیر قیادت ٹورز کو فی گروپ 50 یا اس سے کم لوگوں تک محدود رکھنا چاہیئے   •

اندرون خانہ منائشیں 50 سے کم افراد یا عامرت کی گنجائش کے 50 فیصد کی تعداد تک محدود ہیں  •

صوتی ٹورز کی اجازت ہے، تاہم انفرادی استعامل سے پہلے اور بعد میں آالت کو جراثیم سے پاک کیا   • 

جانا چاہیئے 

چڑیا گھروں کو ٹکٹ کی ایڈوانس فروختوں اور مقررہ وقت میں ٹکٹنگ کے ذریعے لوگوں کے اجتامع کو   •

محدود کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیئے

تحدیدات کے ساتھ استثنات کی اجازت ہے  •

 اگر آپ کے سواالت ہیں یا اضافی معاونت چاہتے ہیں تو: براِہ مہربانی ہامری ہاٹ الئن کو 2923-252-800-1  پر کال کریں

یا ہمیں ceo.support@illinois.gov پر ای میل کریں یا واپس Illinois.gov/businessguidelinesپر آئیں

مرحلہ 4: احیاء

���������������������  مرحلہ 4
 ہامری ریاست کی رسگرمیاں محفوظ طور پر بحال کرنے کے لئے صحت عامہ کیرہنام ہدایات کا مخترص جائزہ

ایک حکمت عملی

الینوائے کو پھر سے بحال کریں

الینوائے بحالی منصوبے کے مرحلہ IV کا حصہ

مرحلہ IV تک پہنچنے والے ہر خطے میں قابل اطالق ہے 


