) (CoVID-19ٹریول ایڈوائس :کوروناویرس
ے
ے
ے
رہنمائ ) (CoVID-19کورونوایرس
ہوت ربیون ملک سفر اور رہائش ےک ےلئ
کرت
یک رپیوی
ے
تجارئ تجارت (ایف یس او) ٹریول ایڈوائس
غی ملیک اور
ر
مشتکہ ےک ر
خارجہ اور دولت ر
دفت ےک سفری مشوروں کا مستقل جائزہ لیا جاتا ےہ  ،تاکہ یہ برطانوی لوگوں ےک ےلئ ہمارے تازہ
خطرات یک عکایس کرتا ےہ۔
رہ ںہی لیکن کچھ ممالک  ،شہروں اور خطوں ےک ےلئ
کورونا وائرس اقدامات ےک جواب ں
می ہم سب ےک خالف مشورہ دے ے
ر
ضوری سفر۔
ے
کررہ ںہی اس ےک ےلئ آپ کو سفری مشورے رضور چیک کرنا ہوں ےک۔ ایک بار جب ہم کیس ایےس
می آپ سفر
جس ملک ں
ے
جانئ ہوں ےےک جس ےس عال ر
ق می سفر ر
کرن یا ر
ر
رہن واےل برطانوی لوگوں کو نمایاں طور پر متاثر کیا جاسکتا ےہ
می
ں
واقےع ےک بارے ں
 ،تو ہم اےس جلد ےس جلد اپ ڈیٹ کریں۔
ر
ر
کئ بار ر
می ے
کرسکئ ںہی۔
اپن سفری مشورے یک تازہ کاری
می دن ں
ہم ترق پذیر بحران ں
می مزید https://www.gov.uk/fireign-travel-advice
مالحظہ کریں یا ہمارے سفری مشوروں ےک کام ےک بارے ر
ے
معلومات ےک لئ یہاں کلک کریں۔
تمہارے جا ے
ن ےس پہےل
ے
اپن سفر یک تیاری کریں
یہ ر
یقیئ بنانا آپ یک ذمہ داری ےہ کہ آپ سفر ےک ےلئ تیار ںہی۔
:آپ کو
اپئ ر ر
سفری مشورے اور سائن اپ کریں  theر
متل مقصود ےک ےلئ ای میل الرٹس ےک ل 
می خدشات ںہی تو  ،آپ ر
اس بات کو ر
اپن ٹریول انشورنس فراہم 
بنائی کہ اگر آپ کو کورونا وائرس ےک بارے ں
یقیئ ں
ںر
قرنطی
ہوجائی یا مقایم حکام ےک ذریعہ سفر ےک دوران خود کو الگ تھلگ رکھنا یا
کنندہ ےس رابطہ کریں کہ آپ کیا بیمار
ں
ے
ر
یک ضورت ہو یک اس یک جانچ کریں۔
ایت الئن  ،ٹور ر
اپئ ے
ر
آپریت  ،کروز الئن یا دیگر ٹرانسپورٹ اور yourکیس بیھ کورونویرس ےس وابستہ تبدیلیوں ےک ل 
رہائش فراہم ر
کرن والوں ےس رابطہ کریں۔
ے
ر
می کیس بیھ ممکنہ رکاوٹ ےک ےلئ آگ یک منصوبہ بندی کریں 
اپن سفر ں
طئ حاالت ںہی (جیےس دمہ  ،ذیابیطس  ،دل یک بیماری)  ،آپ وائرس
اگر آپ عمر رسیدہ ںہی  ،یا اگر آپ ےک پاس پہےل ےس موجود ی
پکڑن ہی تو آپ کو شدید بیمار ر
ر
ے
ہون کا زیادہ امکان ےہ۔ غور کریں کہ آیا اس وقت سفر آپ ےک لئ صحیح انتخاب ےہ۔
کو
ں
ے
جانچن ےک ےلئ  NHSے
ے
اپن سفر ےس پہےل
رہنمائ
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
مالحظہ کریں۔

ٹریول انشورنس حاصل کریں
چھئ بک ر
بنائی کہ آپ ےک ںبتون ملک سفر ےک ےلئ موزوں انشورنس موجود ہ  ،اور جیےس یہ آپ ر
اس بات کو ر
کرن ہو
یقیئ ں
ے
اےس خرید ںلی۔ یہ ر
یقیئ بنانا آپ یک ذمہ داری ےہ کہ آپ احاطہ کرتا ہوں۔
ے
ے
پڑھئ ےک ےلئ
رہنمائ کو
 https://www.gov.uk/guidance/foreign-travelانشورینس یک خریداری ےس متعلق ہماریے
یقی مالحظہ کریں۔ ins
ر
ہم ضف کیس خاص ملک ےک سفر ےک خالف مشورہ ر
دین ںہی جب برطانوی شہریوں ےک ےلئ خطرہ ناقابل قوول حد تک زیادہ
ے
ے
ہو۔ آپ کو ر
می کیا احاطہ کرتا ےہ  ،اور اگر آپ کو کوئ سواالت ںہی
اپن ٹریول انشورنس یک تفصیل کو چیک کرنا
چاہن کہ اس ں
تو ر
اپن انشورنس فراہم کنندہ ےس رابطہ کریں۔
اپن اہل خانہ ےک ساتھ سفر کررہ ہی  ،اور ر
اگر آپ ر
منصون ںہی
ایست یک تعطیالت ےس پہےل یا اس ےک دوران آپ ےک پاس سفر ےک
ے ں
ی
ر
 ،تو ر
ہوسکئ ےہ۔
بنائی کہ آپ ےک پاس مناسب سفری انشورنس ےہ۔ فیمیل یا گروپ پالییس مناسب
یقیئ ں
.یک coronavirusیک ٹریول انشورنس مضمرات پر شائع یک معلومات ےہ ) (ABIبرطانوی انشورنس کمپنیوں یک ایسویس ایشن
یقی ر
چاہن ںہی تو ر
ر
اگر آپ ےک احاطہ ےس متعلق مزید سواالت ںہی یا ں ر
اپن ٹریول انشورنس فراہم کنندہ ےس رابطہ کریں۔
دہائ کرنا
داخےل پر پابندیاں
بہت ےس ممالک اور خطوں ر
ن اسکریننگ ےک اقدامات (درجہ حرارت یک جانچ پڑتال اور صحت  /سفر ےک سواالت) اور بارڈر
می داخےل یک پابندی متعارف کر ےائ ےہ۔
کراسنگ اور ٹرانسپورٹ مراکز ں
ے
قرنطی ر
ںر
کرن یک رضورت ہویک  ،یا آپ کو کیس تیرسے
رہ ںہی تو آپ کو
می اس وائرس ےس متاثرہ ملک ں
اگر آپ حال یہ ں
می ے
ر
ر
ر
ہوسکئ ےہ۔
نہی
می داخل ہون یا سفر کرن یک اجازت ں
ملک ں
ر
ر
رہ ںہی۔
ان تمام ممالک ےک سفری مشورے واےل صفحات کو چیک کریں جن پر آپ ترسیف ےل جان یا ٹرانزٹ کا منصوبہ بنا ے
ے
می مزید معلومات ےک ل
 ،مقایم امیگریشن حکام یا سفارتخانہ  ،ہائ کمیشن یا اس  immigrationداخےل یک رضوریات ےک بارے ں
ملک ےک قونصل خا ر
کررہ ںہی۔
ن ےس رابطہ کریں جس پر آپ سفر
ے
ے
ہوائ سفر
پان ےک ےلئ اقدامات ر
چونکہ حکومتی اور مقایم حکام وائرس ےک پھیالؤ پر قابو ر
کرن ہی  ،کچھ ے
ایت ر ر
الئت ر
می
اپن نظام االوقات ں
ں
ں
ے
تبدییل کر ریہ ںہی یا کچھ مقامات ےک لئ پروازیں معطل کر ریہ ںہی۔
اگر آپ کورونا وائرس ےس متاثرہ عال ر
ق کا سفر ر
کمپئ یا ے
اپئ ٹریول ر
کرن واےل ںہی تو  ،ر
ایت الئن ےس تازہ ترین معلومات ےک ساتھ تازہ
کھی ۔
تر ر ں
ر ے
بی االقوایم بحران
ر

می 
پھیلنا ممکن ےہ  ،اور آپ کا سفر درہم  COVID-19اگر آپ کروز پر جان کا ارادہ
رہی کہ جہاز ں
کررہ ںہی تو  ،آگاہ ں
ے

برہم ہوسکتا ےہ۔
حالتی ںہی تو  ،ہم آپ کو اس 
اگر آپ یک عمر  07سال یا اس ےس زیادہ ےہ  ،یا اگر آپ یک صحت ےس متعلق بنیادی
ں
ر
وقت کروز جہاز ےک سفر ےک خالف مشورہ دین ںہی۔

ے
می مزید معلومات ےک ےلئ
 https://www.gov.uk/guidance/cruiseہمارے بحری جہاز یک سفری رہنمائ ےک بارے رمالحظہ کریں۔ ship-travel
بہت ممتان یک صحت یک پالییس ے
آئ اے) ر
انتنیشنل ایسویس ایشن (یس ایل ے
ن ایک ر
کروز الئن ر
اپنائ ےہ جس ےک تحت یس ایل اے
ی
ے
ے
ےر
چاہن۔
می سوار کس کو ہونا
ممتان کروز الئنوں پر عمل کرنا
سیی ےک تمام ی
می ہدایت شامل ےہ کہ کروز جہازوں ں
چاہن۔ اس ں
بی االقوایم جہاز پر سفر ر
اپئ ٹریول ر
کرن واےل ںہی تو  ،تازہ ترین معلومات ےک ےلئ ر
اگر آپ کیس ں ر
کمپئ ےس رابطہ کریں۔
ر
انینیشنل ایجوکیشن ٹرپس
ے
ر
پڑھی جس کا ایف
رہ ںہی تو  ،شعوہ بران تعلیم ہدایت ں
اگر آپ تعلیم یک ترتیب ں
می کام کرن ںہی اور کیس دورے کا منصوبہ بنا ے
ر
یس او ےک سفری مشورے یک عکایس ہوئ ےہ۔
حکومت اگےل نوٹس تک  81سال ےس کم عمر بچوں ےک ںبتون ملک تعلیم ےک دوروں ےک خالف مشورہ ر
دیئ ےہ۔
ہوجائی
جب آپ منسوخ
ر
اگر سفر یک تبدییل می تبدییل آ ے
جائ ےہ تو آپ کا نام ختم ہوجاتا ےہ
ر
اگر ہم ایف یس او ٹریول ایڈوائس تبدیل ر
کرن ںہی تو  ،ہم عام طور پر آپ کو مشورہ ر
دین ںہی کہ وہ مقایم حکام ےک مشورے پر
عمل کریں۔ آپ یک حفاظت اور حفاظت مقایم انتظامیہ یک ذمہ داری ےہ جہاں آپ ہو۔
ے
اگر آپ بتون ملک ہی جب ہمارے سفری مشورے تبدیل ہوجا ر
کمپئ  ،اور ر
ہوائ اڈے یا ٹریول ر
ن ںہی تو  ،ر
اپن انشورنس
اپئ
ں
ں
فراہم کنندہ ےس ر
جتئ جلدی آپ قابل ہو قابل رابطہ کریں۔
ر
آپ کو ہمارے سفری مشوروں کو بیھ چیک ر
چھوڑن کا مشورہ ر
ے
دین ںہی تو ہم بیھ
چاہن۔ اگر ہم لوگوں کو ملک
کرن رہنا
ے
ے
روانگ کا اہتمام ر
کرن ںہی۔
می معاون
کہی ےک۔ ہم ضف ں
غت معمویل حاالت ں
ں
ر ے
کوانٹی جس وقت آپ کو شامل ےہ
کھن یک تجویز ر
کرئ ہ تو  ،آپ کو ان ےک مشورے پر عمل  youاگر مقایم انتظامیہ جہاں آپ کو ر
آپ کو الگ ر ر
اپن تحفظ ےک ل
ے
ہون ہی تو  ،آپ یک حفاظت اور حفاظت ان یک ذمہ داری ر
ر
ے
ہوئ ےہ۔
چاہن۔ جب آپ ںبتون ملک
کرنا
ں
اگر کورونا وائرس ےک مشتوہ معامالت ںہی جہاں آپ ںہی تو  ،آپ کو ر
می  81دن رہنا پڑے گا ،
اپن ہوٹل ےک کمرے یا رہائش ں
ر
ںر
می مثبت ےہ تو ںبتون
می جان یک رضورت ےہ  ،کورونویرس ےک ٹیسٹ لینا چاہ ،اور اگر کچھ معامالت ں
قرنطی یک سہولیات ں
ہوجائی۔
می داخل
ں
ملک ہسپتال ں
اپئ ے
ے
کمپئ  ،اور ر
ایت الئن یا ٹریول ر
آپ کو جلد ےس جلد ر
غت
اپن انشورنس فراہم کنندہ ےس بیھ رابطہ کرنا
چاہن ۔ ہم ضف ں
ے
ر
می معاون روانگ کا اہتمام کرن ںہی۔
معمویل حاالت ں
مشی مدد
ر
ہائ کمیشن یا قونصل خا ر
ن ،ے
اپن قریئ برطانوی سفارت خا ر
اگر آپ کو قونصلر امداد یک رضورت ہو تو  ،آپ کیس بیھ وقت ر
ن کو
ی
ر
کرسکئ ںہی۔
فون کرےک ہم ےس رابطہ
می مزید معلومات ےک ل
 htt https://www.gov.uk/goہم فراہم کردہ قونصلر تعاون ےک بارے ر
دیکھی۔ સરકાર/publications/support-for-british-nationals-abroad-a-guide
ر

تازہ ترین صحت یک نصیحت
ے
رہنمائ مالحظہ کریں ۔ NHSبرطانیہ اور ںبتون ملک موجودہ صورتحال ےک ےلئ کورونا وائرس ےس متعلق
یک تازہ ترین
ر
ن غت ملیک سفر یک تیاری ےک بارے می عام مشورے بیھ )این ایچ رئ این اے یس ( نیشنل ٹریول ہیلتھ نیٹ ورک اینڈ ر
سنت
ں
ں
ے
کئ ںہی اور یہ کہ کس طرح ہر کوئ سانس ےک وائرس ےک پھیالؤ کو کم کرسکتا ےہ۔
پیش ں
ے
ہوئ
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