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COVID-19 – کھالڑی کا عہد

میں یہ نہیں کروں گا...

پہنچنے پر "چیک ان" کرنا اور رخصت 

ہوتے وقت"چیک آؤٹ" کرنا -

ہمیشہ دوسروں سے 1.5 میٹر کی دوری بنائے رکھنا اور

کسی ایک ٹریننگ گروپ سے جڑے رہنا  سائز کی حد -

دوسروں کو COVID-19 کے تقاضوں پر

عمل کرنے کی ترغیب دینا

میں یہ کروں گا…

ہمیشہ چہرے پر ایک ماسک ضرور پہنیں

جب اندر ہوں (اگر عمر 12 اور اس سے زیادہ ہے)

باقاعدگی کے ساتھ ہاتھ دھونا اور

سینیٹائزر کا استعمال کرنا

بیمار ہونے پر کسی بھی کرکٹ کی

سرگرمی میں شرکت کرنا

دوسروں کے ساتھ اپنے سامان کا اشتراک

کرنا سوائے اس کے کہ اسے استعمال سے

پہلے اور بعد میں صاف کیا جائے

گیند پر تھوکنا یا اس پر پسینہ/تھوک لگانا

مشترکہ کھانے / مشروبات کا اشتراک کرنا

میں اقرار کرتا ہوں کہ اس موسم گرما میں کرکٹ کھیلنا معمول سے مختلف ہوگا۔ ممتاز کھالڑیوں کے لئے وسیع پیمانے پر نافذ کئے جانے والے بائیو 

سیکیورٹی پروٹوکول کی وجہ سے یہ اس سے بھی مختلف ہوگا جیسا ٹی وی پر دیکھا جاتا ہے۔ کسی وباء کے دوران کرکٹ کھیلنا ایک رعایت ہے، 

کوئی حق نہیں اور میں اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کروں گا کہ کرکٹ سے وابستہ لوگ (کھالڑی، رضاکار، امپائرز، 

کمیٹیاں، وسیع تر خاندان اور عمومی طور پر کمیونٹی) COVID-19 کے پھیلنے کے امکانات کو کم کرنے میں مدد کریں۔ ان اقدامات سے کرکٹ سیزن 

کے حتی الوسع جاری رہنے میں بھی مدد ملے گی ۔

لہذا میں وکٹوریہ کی ریاستی حکومت، مقامی کونسل، اپنے مقامی کلب، ایسوسی ایشن اور کرکٹ وکٹوریہ کی جانب سے تازہ ترین مشوروں پر 

عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں۔

ہر بار حاضری رجسٹر کا استعمال کرنا

بشمول ٹریننگ / کھیل سے پہلے اور بعد میں

- اپنا اپنا النا / کینٹین سے خریدنا مناسب ہے
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