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 2 2020نومبر  16 1شمارہ  

 !  کھیلنا مناسب ہے
 

وری ہے   مناسبکمیونٹی کرکٹ میچ کھیلنا  کاء ےک لئے ضے ، تمام شر  ےک لئے
ے
 میں مدد کرن

ے
! سب یک حفاظت کو یقیٹے بنان ہے

 ت پر عمل کریں: اکہ وہ درج ذیل ہدای
 

 پر پہنچنے 
  وقت چیک آؤٹ( تمام افراد کو 

ے
ے سمیت( پہنچنے پر چیک ان کرنا ہوگا )اور رخصت ہون  )شائقیں

o  اگر کوئیCOVID-19   
 
 میں مدد کرنے ےک لنی ۔ اگر میچ ےس پہےل یا اس ےک یا تو کا معاملہ سامنے ا

رابےط کا پتہ لگانے
ّ   COVID-19دوران آپ میں  ، طٹر  ہیں تو، دورسوں ےس دور رہیں

 مدد اال   یک کوئی بیھ عالمات ظاہر ہوئی
۔ رصف  پ   اس وقتکریں یا فوری طور پر اپنے گھر واپس چےل جائیں

 
ئیں جب ا

 
کرکٹ کھیلنے ےک لنی واپس ا

۔   لحتیاب ہو جائیں
 

 دستیاب سینیٹائزر استعمال کریں 
 

  وع کریں اور کھیلنا جاری رکھیں  اس وقتضف ےس بچاؤ ےک تمام  COVID-19) ایسا کرنا محفوظ ہے  جبمیچ شر
 (۔اقدامات پر عم  کیا جاسکتا ہے اور اسب معمول خطرے ےس افاظت یک تشخیص کریل گٹی ہے 

 

نظر رکھیں  صحت حفظان
ّ

 کو ہمیشہ مد
  رکھیں )ہمیشہ 

ے
( میدان میں اور میدان ےس باہر1.5دوشوں ےس فاصلہ بنان  میبی

o  ے اور اسکور لکھنے والوں کو ہمیشہ دورسوں ےس ۔  1.5شائقیں  میبی دور رہنا چاہنی
o  ، ے کریں اور امپائر یا کیس  و دورسوں ککھالڑیوں کو چاہنی کہ وہ ٹیم ےک ساتھ اکٹھے ہونے تایل دینے ےس پرہبں

 دورسے کھالڑی ےک قریب فیلڈنگ کرنے ےک وقت کو کم ےس کم کریں۔
 

  ماسک پہنے رکھیں  اپنے جب بیھ اندر ہوں تو 
o ہیں  12نی ان ےک جو سوا 

 سال ےس چھونی
 

  ے تک رسائی )سہولیات کا کم ےس کم استعمال کریں  (۔جیےس رصف بیت الخالء / کینٹیں
 

  کا استعمال کریں)نقد رقم اپٹے جیب میں رکھیں 
ی

 (۔جہاں بیھ ممکن ہو رابطہ ےک بنا ادائیگ
 

  گیند کو تھوک یا پسینے ےس پاک رکھیں 
 

  اپٹے حفظان صحت یک عادتوں پر عمل کرنا جاری رکھیں 
o    اوورز ےک 20وہ ہر کو چاہنی کہ   کھالڑیوں اور امپائر  

ی
یقیٹے بعد اپنے ہاتھ سیِنٹائز کریں اور سب کو باقاعدیک

/تھوک ےس پاک رکھمت تھوکیں اور  ، ئیں ہاتھ دھو بنانا چاہنی کہ وہ  ۔ گیند کو پسینے  یں

 …ضف
   وں کو یہ ہاتھ لگائیں ضف اپنے سامان اور ے  کھانے / پینے یک چبں

o  وں کو ہاتھ مت لگائیں ی ہ جب تک کہ انہیں ہر اؤ بشمول ب -کیس اور ےک سامان یا کب  لر یک ٹوئ  / جمب  وغبں
۔ ب وایل طرف لر اؤ لر باؤنڈری پر، کیب  ےک پیچھے یا امپائر ےک پیچھے باؤ استعمال ےک درمیان لاف نہ کیا جانی

 ٹوئ  پہنے گا۔رصف اپنا جمب  / 
o  وب نہیں کہ کھانا/مشر ے ےس خریدیں۔ -کوئی مشبی ئیں یا کینٹیں

 
 اپنا اپنا ےل کر ا

 

  
ے

 میچ یک گیند کو ضف کھالڑی چھوئیں ےک
o  بعد  10گیند کو ہر 

ً
ہ( ےک ہاتھ لگنے ےک فورا ، امپائر وغبں ے اوورز ےک بعد اور کھالڑی ےک عالوہ کیس اور )شائقیں

ل -ایک الکح  ۔اینٹی بیکٹبں    وائپ ےس لاف کیا جانا چاہنی
 

 ذہن ےک ساتھ سوچیں کھےل
  

ے
یں 'معمول' ےس مختلف ہوں یک ے ، کرکٹ  21/ 2020سال ۔ کھےل ذہن ےک ساتھ سوچیں کیونکہ بہت ساری چبں میں

 آپ کو اس کرکٹ ےس مختلف نظر آنی  
ی

 وی پر دیکھنی ہیں )پیشہ ور کھالڑی لگ بھگ  یک
پ ئی

 
ےک ایک  COVID-19جو ا

۔ ان طریقوں ےس آپ   (bubble) سماجر القی  ( اور اس میں معمول ےس زیادہ وقت/کوشش لگ سکٹی ہے میں رہنی ہیں
۔
ی

  کو، اپنے دوستوں/اہ  خانہ اور کمیونٹی کو محفوظ رکھنے میں مدد مےل یک
 

  کیس وباء ےک دوران کرکٹ کھیلنا ایک رعایت ہے : ۔ شامل ہو   -یاد رکھیں ۔ رخصت ہوں۔ںکوئے حق نہیں   ۔ کھیلیں


