*** ضروری معلومات ***
رمضان کے بارے میں
محترم رہائشی حضرات
اس سال رمضان المبارک کا مسلم مہینہ  23.04.2020سے شروع ہوگا  23.05.2020کو ختم ہوگا۔
تمام رہائشیوں کے تحفظ کے لئے ،رمضان المبارک کے دوران مندرجہ ذیل پابندیوں کا بھی اطالق
ہوتا ہے:
)1
)2
)3

رابطہ پر عمومی پابندی :آپ صرف ایک دوسرے شخص کے ساتھ یا آپ
کے اپنے اہل خانہ کے افراد کے ساتھ عوامی سطح پر ہو سکتے ہیں۔
رہائش گاہ میں داخل ہونے کی ممانعت :رہائش گاہ میں زائرین کا ہونا یا
دوسری رہائش میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ممنوع ہے۔
رہائش گاہ میں مالقات کی ممانعت :رہائش گاہ کے نجی کمروں میں پانچ
سے زیادہ افراد سے مالقات کرنا ممنوع ہے۔

موجودہ کورونا وبائی امراض کی وجہ سے ،مندرجہ ذیل امور پر غور کیا جانا چاہئے خاص طور
پر روزے کی مدت کے سلسلے میں:
•
•

•
•

•
•

ضلع میں مساجد اب بھی بند ہیں۔ اس سال عوامی سطح پر روزہ افطار نہیں کیا جائے گا۔
براہ کرم ایک ساتھ روزہ افطار کرنے کے لئے تمام نجی مالقاتوں سے بھی گریز کریں۔ اپنے
کمرے میں یا ان لوگوں کے ساتھ ہی روزہ افطار کریں جن کے ساتھ آپ کسی بھی اعتبار
سے کمرے کا اشتراک کرتے ہیں۔
براہ کرم ایک ساتھ کھانا پکانے سے بھی گریز کریں اور تنہا کھانا بنانے کی کوشش کریں۔
اس بات کو نظر انداز کرنے کے لئے کہ بہت سے لوگ شام کے وقت ایک ساتھ عام باورچی
خانے میں مالقات کریں براہ کرم صبح اور دوپہر کو بھی اپنے روزانہ افطار کے لئے کھانا
تیار کریں۔
براہ کرم کچن میں حفظان صحت کے موجودہ قواعد پر خصوصی توجہ دیں اور استعمال
سے پہلے ہر چیز کو پانی اور ڈٹرجنٹ سے اچھی طرح سے دھولیں۔
اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر ضروری ہو تو ،آپ کو بیمار اور تھکاوٹ محسوس
ہونے پر روزہ رکھنے کے انفرادی دن کو ملتوی اور قضا کرنے کے بارے میں سوچیں۔

مذکورہ باال قواعد اور ہدایات کی سمجھ اور تعمیل کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔

ہم آپ تمام حضرات کی صحت کے متمنی ہیں!

