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 ⚠ اگر آپ قواعد پر عمل نہیں کرتے ہیں ،

 تو پولیس آپ کو گرفتار کرسکتی ہے # 

 یا آپ کو ایک خاص جرمانہ دے سکتی ہے! $

 ⚠ گر پولیس اپکو جرمانہ دیتی ہے تو ،

فوری طور پر وکیل کو کال کریں! %



 کیا میں اپنا گھر سے
باہر جا سکتا ہوں؟ 

  آپ صرف مندرجہ ذیل وجوہات کی
 بناء پر اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں:

  ١. کام پر جانا &
 ٢. صحت کی وجوہات کی بناء پر '

 ٣. سامان خریدنا )
 ٤. دوائیں خریدنا (
  ٥. رشتہ داروں *

 یا گرل / بوائے فرینڈز + سے ملنا  
٦. چلنا ہے- یا دوڑنا ,



 اگر میں ٹھیک محسوس نہیں
کرتا ہو تو کیا کروں؟

  اگر آپ کو بخار ، کھانسی .

 یا کورونا وائرس کی دوسری عqمات /

 ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو کال کریں۔ 0 

 ⚠ ہسپتال نہ جانا (فرسٹ ایڈ)یا ایمرجنسی۔ 1

 ⚠ اگر آپ کورونا وائرس کی
 وجہ سے قرنطینہ میں ہیں ،

تو اپنا گھر چھوڑنا بہت سنگین جرم ہے! #



  گھر سے باہر جانے
کے لیے کیا کرنا چاہیے؟

 جب آپ باہر جاتے ہیں:
  ١.  آپ خود یا اپنے نابالغ بچوں کے ساتھ 2

  جا سکتےہیں
  ٢. آپ کو دوسرے لوگوں سے ایک

3⇤  میٹر کے فاصلے پر رہنا چاہئے 4

٣.  آپ کو ماسک پہننا چاہئے 5



 ماسک اور دستانے 

 جب آپ گھر سے باہر جانے کے لئے نکلتے ہیں تو ،
 آپ کو ماسک پہننا چاہئے۔ 5 

  ⚠ ماسک سے ناک ، منہ اور ٹھوڑی 
  کو ڈھانپنا ہے!

 ماسک کی قیمت € 0.61 ہے۔

6 7   فپبلک ٹرانسپورٹ 8

 اور دکانوں میں )

آپ کو دستانے بھی پہننا ہوں گے۔ 9 



 خود اعqن فارم 
(AUTODICHIARAZIONE)

  ⚠ آپ دوسرے اطالوی خطوں میں
  کام کرنے کے لئے یا صرف صحت کی وجوہات

 کی بناء پر جا سکتے ہیں!

 آپ کے پاس یہ فارم ضرور ہونا چاہئے :  

 ; فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں 

⚠ جھوٹے بیانات دینا جرم ہے!

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf

