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Traduzione  e rielaborazione sintetica del documento UFFICIALE inviato 

dall’USL Toscana 

کا ترجمہ اور جامع جائزہ   ارسال کردہ سرکاری دستاویزکی طرف سے لوكل ہیلتھ اتھارٹی توسكانا   

Nota:  il seguente testo è una sintesi redatta al solo scopo esemplificativo e non ha 

nessun valore ufficiale. Per qualsiasi altro scopo sarà necessario far riferimento al 

documento inviato dall’USL   

لئے تیار  نوٹ: مندرجہ ذیل عبارت ایک خالصہ ہے جو صرف وضاحتی مقاصد کے 

ہے۔ کسی بھی دوسرے مقصد کے لئے   حیثیت نہیں  کیا گیا ہے اور اس کی سرکاری

USL  کے ذریعہ بھیجی گئی دستاویز کا حوالہ دینا ضروری ہوگا 

 

Oggetto: Misure contro la diffusione del Covid -19  

 کے پھیالؤ کے خالف اقدامات19-یڈوکومقصد: 

Viste le recenti disposizioni normative nazionali per contrastare la diffusione del Covid -19 , preso 

atto che suo figlio/figlia risulta aver avuto un contatto con un caso PROBABILE/CONFERMATO 

di malattia infettiva da Covid -19 

ہ کے لئے حالیہ قومی ضابطے کو دیکھتے ہوئے ، کے پھیالؤ کے مقابل  19-کوویڈ 

متعدی بیماری  19-اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ آپ کے بیٹے / بیٹی کو کوڈ 

 ۔کیس سے رابطہ ہوا ہے  مصدقہ کے کسی ممکنہ / 

 

SI PRESCRIVE 

 یہ مشروع ہے 

 

 

nei suoi confronti la misura della quarantena domiciliare fino al giorno ………..….o fino al 

giorno……….……  ( 10 giorni dall’ultimo contatto e in presenza di test molecolare o antigenico 

negativo).  
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......... اس دن  میں رہنا ہے قرنطینہ  سے گھر میں  اس کے خالف آج تک کی پیمائش

اور  سالماتی یا اینٹیجنک  تک   دن 10......... ....... )آخری رابطہ سے    سے .... .... 

 ( تک  نیگیٹیو آنے کے  ٹیسٹ

QUARANTENA DOMICILIARE 

قرنطینہ کی صورت میں  گھر میں   

• Evitare di spostarsi dalla propria abitazione 

 جانے سے گریز کریں باہر  گھر سے  اپنے  •

• Obbligo di rispondere all’eventuali telefonate del personale sanitario addetto  

کی طرف سے کسی بھی فون کال  صحت کے اہلکاروں   •

 کا جواب دینا الزمی ہے  

•  Comunicare ogni mutamento delle condizioni cliniche con comparsa di sintomi al proprio 

medico curante  

اپنے ڈاکٹر کو عالمات کی ظاہری شکل کے ساتھ طبی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی  •

 کی اطالع دیں 

necessario inoltre osservare scrupolosamente le seguenti misure igieniche: 

 مندرجہ ذیل حفظان صحت کے اقدامات کا سختی سے مشاہدہ کرنا بھی ضروری

 ہے۔

• Igienizzare spesso le mani con acqua e sapone o soluzioni alcoliche 

 سے صاف کریں  محلولاپنے ہاتھوں کو اکثر صابن اور پانی یا الکحل کے   •

• Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti 

utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani 

 

ٹشو  ، یا استعمال شدہ کرے کسی ڈسپوزایبل رومال میں چھینک یا کھانسی  •

کیا ، جو استعمال کے فورا بعد بند  پھینکنا چاہیے  کوڑا دان میںکو ایک   پیپر

 اور اپنے ہاتھ دھونے چاہیں۔  جائے 

• Ariare spesso gli ambianti Perfavorire il ricambio d'aria 

 اکثر کمروں کو خالی کریں لیے تبادلے میں آسانی کے  کے  ہوا •

• Indossare una mascherina chirurgica  

 سرجیکل ماسک پہنیں •

• Pulire accuratamente le superfici 

 صاف کریںسطحوں کو اچھی طرح سے  •
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• Controllare 2 volte al giorno, mattina e sera, la temperatura corporea ed osservare l’eventuale 

comparsa di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori, dolori muscolari, diarrea, 

alterazione del gusto, diminuzione dell’olfatto, congestione nasale)  

 

صبح اور شام دو بار جسمانی درجہ حرارت کی جانچ کریں ، اور عالمات میں  دن

)بخار ، کھانسی ، گلے کی سوزش ، سانس کی دشواریوں ، پٹھوں میں درد ، اسہال  

 کا مشاہدہ کریں۔ عالمات ممکنہ  ىک  (بہنا ا ، بدال ہوا ذائقہ ، بو میں کمی ، ناک ک

 

Qualora si manifestassero i sintomi sopra citati si deve chiamare immediatamente il medico curante.  

معالج کو فوری طور پر بالیا    اپنے موجودہ اگر مذکورہ عالمات پیش آتی ہیں تو ، 

 جانا چاہئے۔ 

 

Trascorso il periodo di quarantena di 14 giorni (o di 10 giorni con test antigenico o molecolare 

negativo) in assenza di sintomi, si potrà riprendere la frequenza della collettività senza alcuna 

comunicazione da parte dell’igiene pubblica.  

 

 

یا سالماتی   مائیکرونیمدت ) انینطقردن کے   14موجودگی میں  عالمات کی عدم

  کے دن( کے بعد ، صحت عامہ سے کسی بھی طرح  10کے ساتھ  نیگیٹیو  ٹیسٹ

 دوبارہ شروع کی جاسکتی ہے۔  نقل و حرکت کے بغیر معاشرے میں   ابطے ر

 


