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 کا خالصہضمنی الیکشن 

 

 

 کے لیے پولنگ کا انتظام الیکشنقانون ساز کونسل الیکشن کمیٹی حلقہ کے ضمنی  2022

  :اتوار( 2022دسمبر  18پولنگ کی تاریخ( 

   :ے یں قائم کیاداروں م ی/ قانونیریتک )تعز بجے 11:30بجے سے صبح   9:00صبح پولنگ کے اوقات

ے جانے والے یہے( پر قائم ک یشن مرکز )اگر کوئیآئسول یونٹیشنوں اور کمیجانے والے مخصوص پولنگ اسٹ

 ں۔(یبجے تک ہ 3010:بجے سے صبح  9:00شن کے پولنگ کے اوقات صبح یپولنگ اسٹ

 نامزدگی کی مدت

  :تک 2022نومبر   14سے  نومبر 1نامزدگی کی مدت  

  (رجسٹریشن اینڈ الیکٹورل آفس) اندراج و انتخابدفتر برائےنامزدگی فارم "(OER کی ویب سائٹ )"

(...wogrwer.www سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں، یا درج ذیل دفاتر سے مفت )جاسکتے ہیں۔ لیے 

o ضلعی دفاتر؛ 

o  دفترریٹرننگ آفیسر کا  

(13/ta E,rF oG,ea tg,Fo,g ir.go,Eg,F RooG gra 2 MGE TgG u.g,Aga M,E,oa  r,e ir,e)؛ یا 

o OER کے دفاتر 

 (10/ta  ,oarAo tg,Foga 2a  ,oarAo Or,ra o,, tw,Ga  r,e ir,e ro 

 1,GF 2301-03 a23/ta TGggg,,GAE tGFK ,a 392 i.A, Mr,e Or,ra i.A, Mr,ea ir.grr,) 

 

 ہونے والے اراکین کی تعدادمنتخب 

 کمیٹی حلقہ  الیکشن"(Ett)"  کے چار اراکین 

 

 نامزدگی اور امیدواری۔

  سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک جغرافیائی حلقے کے لیے بطور ووٹر رجسٹرڈ ہو؛  21عمر کی امیدوار

گیا  دیانہ قرار کے تحت منتخب ہونے کے لیے نااہل  39( کے سیکشن t,5w aa2قانون ساز کونسل آرڈیننس )

ہانگ کانگ میں مقیم ہو؛ اور ایک چینی سے سال  3؛ عام طور پر اپنی نامزدگی کی تاریخ سے فوراً پہلے ہو

شہری ہو جو ہانگ کانگ کا مستقل رہائشی ہو اور اسے عوامی جمہوریہ چین کے عالوہ کسی اور ملک میں 

 رورت نہیں ہے۔"( کا رکن ہونے کی ضEtرہائش کا حق حاصل نہ ہو۔ امیدوار کو الیکشن کمیٹی )"

  سے زیادہ ،  20، لیکن  سے کم 10ہر امیدوار کوEt  کیا جائے ، بشمول نہ نامزد کی طرف سے کے اراکین

Et  کےa  لیکنسے کم  2شعبوں میں سے ہر ایک سے a ۔کہ طرف سے نہیں سے زیادہ اراکین 

 Et  امیدوار کو نامزد کر سکتا ہے۔ 1کا ہر رکن صرف 

 

 پولنگ

 Et نامزد افراد کی فہرست کی بنیاد پر، خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ بیلٹ پیپر اراکین ،

کی تعداد کے برابر اراکین  منتخبصرف اس صورت میں درست ہے جب بیلٹ پیپر میں موجود ووٹوں کی تعداد 

 جائے گا۔ کیا منتخبمیں  الیکشنضمنی ہو۔ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے چار امیدواروں کو 

 

 کون ووٹ دے سکتا ہے۔

  جن اراکین کے نامEt  اراکین کے حتمی رجسٹر میں شامل کیے گئے ہیں وہ نامزدگی اور ووٹ ڈالنے کے اہل
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 ہیں۔

 

 ووٹ دینا ہے۔ کہاں

  ووٹ ڈالنے کے لیےECC کے لیے  ووٹرزECC پولنگ سٹیشن قائم کیا جائے گا۔ 

  تعزیری ادارے یا پولیس سٹیشن میں مخصوص پولنگ سٹیشن پر ووٹ زیر حراست ووٹرز کو مناسب طور پر

 دینے کا انتظام کیا جائے گا۔

 فیسیلٹی آئسولیشن کمیونٹی("CIF")  گا، جائے کیا قائم سٹیشن پولنگ ایک میںECC  جو لیے کے ووٹرز ان کے 

  ECCدن کے پولنگ سے وجہ کی اقدامات کے قرنطینہ یا )تنہائی( آئسولیشن میں عالقے لیے کے ڈالنے ووٹ

 ۔ہیں قاصر سے ڈالنے ووٹ اپنا پر سٹیشن پولنگ

  دن پہلے ووٹر کو نامزد پولنگ سٹیشن کے بارے میں معلومات دینے واال پول  10پولنگ کے دن سے کم از کم

 کارڈ جاری کیا جائے گا۔

  حرکت میں دشواری کا پولنگ سٹیشن خصوصی ضروریات والے افراد )وہیل چیئر استعمال کرنے والے یا نقل و

 شکار افراد( کے لیے قابل رسائی ہیں۔

 

 ووٹ دینے کا طریقہ

 "( اپنے ہانگ کانگ شناختی کارڈ iKH  )بیلٹ پیپر کارڈ"( یا دیگر متعین متبادل دستاویز )دستاویزات"(

تفصیالت کرکے  کے سیکشن کی طرف برائے مہربانی رجوع حاصل کرنے کے لیے درکار دستاویزات"

 11:30بجے سے صبح  9:00)صبح  کی اصل اپنے ساتھ الئیں۔ پولنگ کے اوقات( میں دیکھیں درج ذیل

 یشن سہولت )اگر کوئیآئسول یونٹیشنوں اور کمیں وقف پولنگ اسٹیاداروں م  ی/قانونیریبجے تک( )تعز

 18کے دوران ]تک (  10:30سےصبح  9:00شن کے پولنگ کے اوقات صبح یہے( پر قائم پولنگ اسٹ

اور اسے پولنگ سٹیشن کے اندر پولنگ عملے کے سامنے )اتوار( کو نامزد پولنگ سٹیشن[  2022دسمبر 

پیش کریں۔ پولنگ کا عملہ آپ سے درخواست کرے گا کہ آپ اپنے چہرے کے ماسک کو عارضی طور پر 

ٹرانک پول کارڈ کو اسکین کرنے کے لیے الیک iKH ۔ پولنگ کا عملہ آپ کے چہرہ دکھائیںہٹا دیں اور 

کے  Ett"( سسٹم کا ایک ٹیبلٹ استعمال کرے گا تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ آیا آپ EPOرجسٹر )"

سسٹم آپ کو بیلٹ پیپر کے اجراء  EPOہیں۔ تصدیق کے بعد، پولنگ عملہ آپ کو بیلٹ پیپر دے گا اور  ووٹر

 کو ریکارڈ کرے گا۔

 ،آپ کو فوری طور پر ووٹنگ کمپارٹمنٹ میں سے کسی ایک  آپ کو ایک کاال قلم بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد

 میں جانا چاہیے۔

  براہ کرم پولنگ عملے کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپر پر چھپی ہوئی ہدایات اور ووٹنگ کمپارٹمنٹ کے اندر نوٹس پر

 کے اندر بیلٹ پیپر پر نشان لگائیں۔ کمپارٹمنٹاور ووٹنگ عمل کریں، 

  آپ کو پولنگ سٹیشن کی طرف دینا چاہیے۔ نہیں سے زیادہ یا کم امیدواروں کو ووٹ  پانچآپ کو بیلٹ پیپر پر

 کاال بیضوی شکل میںسے فراہم کردہ قلم کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند کے امیدواروں کے ناموں کے سامنے 

 رنگ بھرنا چاہیے۔

  ہر ووٹنگ کمپارٹمنٹ صرف ایک ووٹر کو ایک وقت میں استعمال کرنا ہے۔ ووٹنگ کی خودمختاری اور ووٹ

کی رازداری کے اصولوں کی بنیاد پر، قانون کے تحت یہ ممنوع ہے کہ کوئی بھی شخص )چاہے وہ ووٹر کا 

 مدد کرے۔ یا اس کیہو رشتہ دار یا دوست ہی کیوں نہ ہو( ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کے ساتھ 

 جس کو خود بیلٹ پیپر پر نشان لگانے میں دشواری ہو، وہ قانون کے مطابق،  ایک ووٹرPOR  یاPOR  کے نائب

موجودگی میں اپنی ووٹنگ کی ترجیح کے مطابق بیلٹ بطور گواہ کی ایک پولنگ عملہ سے کہہ سکتا ہے کہ وہ 

 پیپر کو نشان زد کرے۔ ۔

  نہیں کرنا چاہیے۔ بیلٹ پیپر پر نشان لگانے کے بعد، آپ پولنگ سٹیشن میں نصب آپٹیکل  تہہآپ کو اپنا بیلٹ پیپر
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آپ نے بیلٹ  لیےمارک ریکگنیشن مشین استعمال کر سکتے ہیں تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ جن امیدواروں کے 

نصب آپٹیکل مارک پولنگ سٹیشن میں سے زیادہ یا کم نہیں ہے ۔  پانچپیپر پر نشان لگایا ہے ان کی تعداد 

ریکگنیشن مشین بیلٹ پیپر پر نشان زد آپ کے انتخاب کو ریکارڈ یا شمار نہیں کرے گی۔ آپ آپٹیکل مارک 

الزمی استعمال کرنا ریکگنیشن مشین استعمال کریں یا نہ کریں یہ مکمل طور پر رضاکارانہ ہے اور یہ انتظام 

 نہیں ہے۔

  کی طرف سے فراہم کردہ لفافے میں ڈالیں اور لفافے میں موجود بیلٹ اس کے بعد آپ بیلٹ پیپر کو پولنگ سٹیشن

 پیپر کو بیلٹ باکس میں ڈال دیں۔

  ہو جاتا یا نادانستہ طور پر بیلٹ پیپر خراب  ہو جاتی ہےغلطی آپ سے کوئی اگر بیلٹ پیپر کو نشان زد کرنے میں

کتے ہیں اور اس کے متبادل کے لیے کہہ "( کو واپس کر سPOR، تو آپ وہ بیلٹ پیپر پریذائیڈنگ آفیسر )"ہے

 سکتے ہیں۔

 

 کے لیے درکار دستاویزات لینےبیلٹ پیپر 

  مروجہ قانون سازی کے تحت، بیلٹ پیپر کے لیے درخواست دینے والے شخص کو اپنے iKH  کارڈ کی اصل

 یا درج ذیل مخصوص متبادل دستاویز )دستاویزات( پیش کرنی چاہئیں:

o  ایک درست iSuO اصل؛ یاکی  پاسپورٹ 

o استثنٰی کے سرٹیفکیٹ کی اصل؛ یا 

o  iKH کارڈ کے لیے درخواست کی تصدیق کی اصل؛ یا 

o کی درست سیمین کی شناختی کتاب کی اصل؛ یا فرد 

o  کی شناخت کی درست دستاویز کی اصل؛ یا فردمقاصد کے لیے کے ویزا 

o  کے  فردایک دستاویز جو پولیس افسر کو اس iKH  ضائع ہونے کی رپورٹ یا استثنٰی کا گم یا کارڈ کے

)جسے عام طور پر "گمشدہ جائیداد کا میمو"  کی تصدیقکارڈ کے لیے درخواست  iKH سرٹیفکیٹ یا 

* یا اس سے ملتی جلتی سفری دستاویز )مثال کی اصل ثبوت ۔ ایک درست پاسپورٹبطور کہا جاتا ہے( 

اس کا نام اور جو ( ہاجازت نام اگھر واپسی ک یاکے عالوہ پاسپورٹ پاسپورٹ  iSuO کے طور پر 

 ۔وتصویر دکھاتا ہ

 (( پاسپورٹ ایک درست سفری دستاویز اور شناخت کا ثبوت نہیں ہے۔R ( O* برٹش نیشنل )اوورسیز( ) 

 ( ریگولیشن )تفصیالت کے لیے، براہ کرم الیکٹورل افیئر کمیشن )الیکٹورل پروسیجر( )قانون ساز کونسلt,5w 

aa1Hسیکشن  ( کےa0 سے رجوع کریں۔ 

 

 کے لیے خصوصی قطار زووٹرضرورت مند 

 کو داخلے کی اجازت ہے۔ زپولنگ سٹیشن میں صرف ووٹر 

  منصفانہ اور مساوی سلوک" کے اصول کے تحت، ووٹرز کو ووٹ دینے کے لیے قطار میں کھڑا ہونا چاہیے۔"

مطمئن ہے کہ کوئی شخص جو ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشن پر پہنچتا ہے، یا اس میں موجود  PORاگر 

قطار اگر وہاں اس شخص کو فوری طور پر مقررہ عالقے یا  PORہے، درج ذیل وضاحتوں کے اندر آتا ہے، 

کے بیلٹ پیپر  ،کے آخر میں جانے کی ہدایت کرے گا  جو اس عالقہ سے باہر پھیلی ہوئی ہے تو اسموجود ہے 

 -لیے درخواست دینے کے لیے 

o  سال سے کم نہ ہو*؛ 70جس کی عمر 
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o حاملہ ہے؛ یا جو 

o  جو ، بیماری، چوٹ، معذوری یا نقل و حرکت کے آالت پر انحصار کی وجہ سے، زیادہ دیر تک قطار میں

 نہیں کھڑا ہو سکتا ہے یا قطار میں کھڑے ہونے میں دشواری کا سامنا ہے۔

 -خص سمیت * درج ذیل ش

o  جس کی دستاویز اس شخص کی پیدائش کا سال دکھاتی ہے، بغیر کسی مہینے اور دن کے، جو کہ اس سال

 ؛سال پہلے ہے جس میں پولنگ کا دن آتا ہے 70سے 

o  جس کی دستاویز ظاہر کرتی ہے کہ یوم پیدائش کے بغیر، اس شخص کی پیدائش کا سال جو اس سال سے

ہے جس میں  ہمہین وہیگ کا دن آتا ہے اور اس شخص کی پیدائش کا مہینہ سال پہلے ہے جس میں پولن 70

 پولنگ کا دن ہے۔ 

 POR  پولنگ سٹیشن کے اندر بیٹھنے کی جگہ بھی مختص کرے گا کہ اگر وہ چاہیں تو مذکورہ ووٹرز آرام کر

قطار کے ساتھ سکیں۔ آرام کرنے کے بعد، وہ بیلٹ پیپر جاری کرنے والے ڈیسک پر جانے سے پہلے خصوصی 

 قطار میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔

  ووٹنگ کی خودمختاری اور ووٹ کی رازداری کے اصولوں کی بنیاد پر، قانون کسی کو بھی )چاہے وہ

کا رشتہ دار یا دوست ہی کیوں نہ ہو( کو اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کے ساتھ جانے یا اس کی مدد  ووٹر

کو خود بیلٹ پیپر پر نشان لگانے میں دشواری ہو، وہ قانون کے کرنے سے منع کرتا ہے۔ ایک ووٹر جس 

کی موجودگی میں ایک پولنگ عملہ بطور گواہ کے نائب سے کہہ سکتا ہے کہ وہ  PORیا  PORمطابق، 

استعمال کرنے کی  اختیارکو  PORووٹنگ کی ترجیح کے مطابق بیلٹ پیپر کو نشان زد کرے۔  ووٹر کی

کے ساتھ مل کر خصوصی قطار  ووٹرزاجازت دی گئی ہے، جہاں مناسب ہو، ساتھ آنے والے افراد کو 

ً یحقمدد کی کی  ے افرادکو دوسر ووٹرزاستعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن   ضرورت ہے۔ قتا

 

 کے لیے چیک لسٹ ووٹرز

 "( بدعنوانی کے خالف آزاد کمیشنKtut کے ذریعہ نافذ کردہ )"اور غیر قانونی طرز عمل(  بدعنوان) الیکشن

ہر گز کو ہانگ کانگ یا کسی اور جگہ پر درج ذیل کارروائیاں  ووٹر( کے مطابق، ایک t,5w aaaآرڈیننس )

 نہیں کرنی چاہئیں:

o  بھی شخص کو ووٹ نہ دینے، خالی یا غلط ووٹ انتخابی مدت کے دوران عوامی سرگرمی کے ذریعے کسی

 ۔ناڈالنے کے لیے اکسا

o  ۔منع کرناجان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کو الیکشن میں ووٹ دینے سے روکنا اور 

o  الیکشن میں ووٹ نہ دینے، یا کسی خاص امیدوار یا مخصوص امیدواروں کو ووٹ دینے یا ووٹ نہ دینے پر

 ل رقم، تحفہ وغیرہ(، کھانا، پینا یا تفریح طلب کرنا یا قبول کرنا۔کسی بھی شخص سے کوئی فائدہ )بشمو

o شخص کو کوئی فائدہ )بشمول رقم، تحفہ وغیرہ(، کھانے، پینے یا تفریح کی پیشکش کسی شخص  کسی بھی

کو ووٹ دینے یا نہ دینے کے امیدواروں  مخصوصیا میں ووٹ نہ دینے، یا کسی خاص امیدوار  الیکشنکو 

 wپنہچانے کی پیش کش کرنا انعام کے طور پر لیے ترغیب یا

o نے دیمیں ووٹ  الیکشنکہ وہ کسی  ی دینایا دھمک ناکسی بھی شخص کے خالف طاقت یا دباؤ کا استعمال کر

 ۔نایا نہ دینے کے لیے، یا کسی خاص امیدوار یا مخصوص امیدواروں کو ووٹ دینے یا نہ دینے پر آمادہ کر

o نے یا کسی خاص امیدوار یا مخصوص امیدواروں کو دیذریعے ووٹ  کسی بھی شخص کو دھوکہ دہی کے

الیکشن میں ووٹ دینے یا نہ دینے کے لیے، یا الیکشن میں ووٹ نہ دینے کے لیے، یا دھوکہ دے کر کسی 

 ۔منع کرنابھی شخص کو الیکشن میں ووٹ دینے سے روکنا یا 

o قدار نہیں ہے۔کہ وہ ایسا کرنے کا ح ناالیکشن میں یہ جانتے ہوئے ووٹ دی 

o  ًرہائشی پتہ(  غلط بنیادیانتخابی افسر کو جان بوجھ کر یا الپرواہی سے غلط یا گمراہ کن معلومات )مثال

 ۔نادینے کے بعد الیکشن میں ووٹ دی

 بھی ممنوع ہیں: کامپولنگ سٹیشن میں درج ذیل 
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o بات و دکھانا یا الیکٹرانک بشمول بیلٹ پیپر پر اپنا ووٹ دوسروں ک ناکے ساتھ بات چیت کر زدوسرے ووٹر

 کے لیے موبائل ٹیلی فون یا کوئی دوسرا آلہ استعمال کرنا۔ چیت

o ۔ناکوئی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کریا  نا، تصاویر لینافلم بنا 

o ۔ ضرورت پڑنے پر، آپ قانون کے مطابق، نابیلٹ پیپر پر نشان لگانے کو کہ آپ کے سے  زدوسرے ووٹر

سے درخواست کر سکتے  PORبیلٹ پیپر پر نشان لگانے کے لیے  اپنےپولنگ آفیسر کی موجودگی میں 

 ہیں۔

o جو اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں۔ نادوسرے ووٹرز کے ساتھ مداخلت کر 

 Ktut  انگریزی اور چینی دونوں یںہ یالیکشن ویب سائٹ قائم کی ہے اور متعلقہ معلومات فراہم ک ضحوانے( 

 ۔مالحظہ کریں  wG , wroewww/ggg FGr,r...میں(۔ براہ کرم  زبانوں

 

 اقدامات ءکے جواب میں انسداد وبا DIVOC-19اور سنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشن میں  زپولنگ سٹیشن

 19-tRVKH  کی مشاورت سے،  مرکز برائے حفاظت صحتکے پھیالؤ کو روکنے کے لیے، ہیلتھ بیورو اور

OER اور سنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشن میں درج ذیل اقدامات کو اپنائے گا: زپولنگ سٹیشن 

 

 پولنگ سٹیشنز

o  جسم کا درجہ حرارت چیک کرنے کی ضرورت ہے۔  اپنےتمام پولنگ عملے کو سرجیکل ماسک پہننے اور

ڈیسک وغیرہ پر لگائی گئی شفاف حفاظتی اسکرینوں  PORاگر وہ بیلٹ پیپر جاری کرنے والے ڈیسک، 

 بھی پہننی ہوگی۔ شیلڈسے محفوظ نہیں ہیں تو انہیں چہرے کی 

o ضروری ہے کہ وہ  کے لیے( /ایجنٹ، امیدوارووٹرمیں داخل ہونے والے تمام افراد )بشمول  زپولنگ سٹیشن

کے داخلی  زماسک مناسب طریقے سے پہنیں، اپنے جسم کا درجہ حرارت چیک کریں اور پولنگ سٹیشن ااپن

 ۔پر لگائیںاپنے ہاتھوں  وپر رکھے گئے ہینڈ سینیٹائزر ک خارجی مقامات اور 

o روں اور ایجنٹوں کی پولنگ پر الیکٹرونک تھرمامیٹر لگائے گئے ہیں تاکہ ووٹرز، امیدوا زتمام پولنگ سٹیشن

 پر آمد پر ان کے جسمانی درجہ حرارت کو چیک کیا جا سکے۔ زسٹیشن

o صبح  یپولنگ کے تمام عملے کو پولنگ کے دن کtRVKH-19 سٹ  کرنا ہوگا اور پولنگ یجن ٹینٹیپڈ ایر

کی عالمات بخار یا سانس جہ حاصل کرنا ہوگا۔ ینت یے رپورٹ کرنے سے پہلے منفیشنوں پر کام کے لیاسٹ

ہ امیدواروں / ایجنٹوں کو والے پولنگ عملے کو انتخابی ڈیوٹی ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب ک

میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن امیدوار کسی دوسرے نمائندے کو پولنگ کا  زسٹیشنپولنگ 

 مشاہدہ کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں۔

o /کے  زکو پولنگ سٹیشن والے ووٹرزاچانک کمی  کے احساس میںبو بخار یا سانس کی عالمات یا ذائقہ

 کیا جائے گا۔ مختصمخصوص کمپارٹمنٹس میں ووٹ دینے کے لیے 

o کارڈنے والے ہاتھ میں پکڑے اکو سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی یاددہانی کر زپر ووٹر زپولنگ سٹیشن 

 اور نشانات آویزاں کیے جائیں گے۔

 

 

 سنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشن
1

 

o  ے جسم کا درجہ حرارت چیک اپنسنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشن کے تمام عملے کو سرجیکل ماسک پہننے اور

https://www.icac.org.hk/en/ce/index.html
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کرنے کی ضرورت ہے۔ رجسٹریشن اور انکوائری کاؤنٹرز پر شفاف حفاظتی اسکرینیں بھی لگائی جائیں 

کے اقدامات کو سختی سے  فاصلہسماجی  میں عوامزیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ گی۔ میڈیا سینٹر میں 

 نافذ کیا جائے گا۔

o بشمول یا قیں داخل ہونے والے یشن میسنٹرل کاؤنٹنگ سٹ( ام کرنے والے تمام افرادEC  ان لوگوں ،)ممبران

 tRVKH-19افراد، کو  یٰ گر مستثنیا دیں یٹ ہیفکیکے سرٹ یٰ استثن یکے عالوہ جن کے پاس مخصوص طب

ل کرنے یتعم یات کیضرور ین پاس" کیکسیں حاصل کرنے اور متعلقہ "ویخوراک 3کم از کم  ین کیکسیو

 ۔ یضرورت ہوگ یک

o  صبح  یعملے کو پولنگ کے دن ک کرنے والےگنتی تمامtRVKH-19 نا ہوگا کرسٹ سے یجن ٹینٹیپڈ ایر

بخار یا سانس کی  جہ حاصل کرنا ہوگا۔ینت ینے سے پہلے منفیاطالع د یشن پر کام کیاور سنٹرل کاؤنٹنگ سٹ

ض ادا گنتی کرنے والے عملے کو گنتی کے فرائ والےاچانک کمی  کے احساس میںعالمات، یا ذائقہ/بو 

 کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

o  امیدواروں اور ان کے ایجنٹوں، میڈیا اور عوام کے ارکان کے سنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشن پر پہنچنے پر ان کے

جسمانی درجہ حرارت کو جانچنے کے لیے سنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشن پر الیکٹرانک تھرمامیٹر لگائے جاتے 

کے احساس ، یا ذائقہ/بو ہیں۔ کسی بھی شخص )بشمول امیدواروں اور ایجنٹوں( کو بخار یا سانس کی عالمات

میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر  سنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشناچانک کمی کے ساتھ  میں

اچانک کمی ہو، تو امیدوار میں کے احساس ذائقہ/بو امیدواروں/ایجنٹوں کو بخار یا سانس کی عالمات، یا 

 ۔گنتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے دوسرے ایجنٹ کو مقرر کر سکتے ہیں

o  کے اندر ہینڈ سینیٹائزر فراہم کیے جائیں گے۔سنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشن 

o OER  فرنیچر کو جراثیم سے پاک  والےسنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشن کے کھلنے سے پہلے غیر دھاتی سطح

کرنے کے لیے پتال بلیچ استعمال کرنے کا انتظام کرے گا )جیسے کاؤنٹنگ ڈیسک، استقبالیہ کاؤنٹر، 

 کرسیاں وغیرہ(۔
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 سنٹرل کاؤنٹنگ سٹیشن کے لیے مجوزہ حفاظتی اقدامات میڈیا سنٹر کے لیے بھی اپنائے جائیں گے۔


