
English Urdu 

What can I do in quarantine? ہوں؟ یکرسکت یاک یںہ مینقرنط یںم  

So being in quarantine means that you need to stay in your home or in 
your hotel room. 

 یرہنے ک یںاپنے ہوٹل کے کمرے م یا یںرہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے گھر م یںہ مینقرنط
  ضرورت ہے۔

If you have a private garden, a private courtyard or a private balcony, ہے، یبالکون ینج یاصحن  یباغ، نج یاگر آپ کے پاس نج  

you can go outside into those private areas. ۔یںہ یباہر جا سکت یںجگہوں م یآپ ان نج  تو 

If there are other people in your home with you and those people are not 
also in quarantine,  

 یںنہ یبھ یںم ینہاور وہ لوگ قرنط یںلوگ موجود ہ یاور بھ یںاگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر م
،یںہ  

you really need to distance yourself from those people as much as you 
can. 

ضرورت یدور کرنے ک یادہسے ز یادہآپ کو ان لوگوں سے اپنے آپ کو ز تو  
  ہے۔

So this means you need to sleep in a bedroom on your own,  ضرورت ہے، یسونے ک یلےاک یںمیڈروم اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ب  

ideally use a separate bathroom یںاستعمال کر الگ غسل خانہ یکطور پر ا یمثال  

and spend as little time as possible in communal areas. ۔یںوقت گزار کم سے کم یںعالقوں م یاور اجتماع  

If you do need to be in the same room with other people in your home,  ہے، یرہنا ضرور یںکمرے م یہ یکاپنے گھر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ا یلئےاگر آپ ک  

you should ideally wear a surgical mask. ۔یئےماسک پہننا چاہ یکلطور پر سرج یآپ کو مثال  تو 

If you develop symptoms of COVID-19  یںہ یہوت یداعالمات پ یک 19-یڈکوو یںاگر آپ م  

and these include fever, cough, sore throat, shortness of breath or a loss 
of sense of smell or taste  

ذائقے کے  یاسونگھنے  یا یکم یسوزش، سانس ک ی، گلے کیبخار، کھانس یںاور ان م
یںشامل ہ یکم یںاحساس م  



you need to arrange to get tested for COVID-19.  ضرورت ہے۔ یکروانے کا بندوبست کرنے ک جانچ یک 19-یڈکووآپ کو  تو 

If you have severe symptoms and it is an emergency, صورتحال ہے، یہنگام یکا یہاور  یںعالمات ہ یدشد یںاگر آپ م  

you should call 000 or visit the hospital emergency department,   یئےجانا چاہ یںم یپارٹمنٹڈ یمرجنسیہسپتال کے ا یا یئےپر فون کرنا چاہ 000تو آپ کو،   

but it is really important that you tell the 000 operator or the hospital that 
you are currently in quarantine. 

الحال  یکہ آپ ف یںہسپتال کو بتائ یا یٹرآپر والے 000ہے کہ آپ ی بہت ضرور یہ یکنل
۔یںہ یںم ینہقرنط  

What can’t I do in quarantine? ہوں؟ یکرسکت یںنہ یاک یںم ینہقرنط یںم  

So while you are in quarantine, ہوں، یںم ینہجب آپ قرنط  

you cannot leave your home to go to school, to go to work, or to go to any 
public places. 

 یںاپنا گھر نہیلئے مقامات پر جانے ک یعوام یکوئ یاتو آپ اسکول جانے، کام پر جانے، 
  چھوڑ سکتی ہیں۔

This means that you cannot go food shopping,  یںہ یسکت جا یںنہ یلئےک یداریخر یاس کا مطلب ہے کہ آپ کھانے ک،  

so you need to order your food or groceries online,   ضرورت ہے، یآن الئن آرڈر کرنے ک یانہَکر یالہذا آپ کو اپنا کھانا  

or ask family members or friends to deliver you food or groceries and 
leave them at your front door. 

اسے  اور یںفراہم کر یانہَکر یاکہ وہ آپ کو کھانا  یںدوستوں سے کہ یا کنبے کے ارکان
۔یںآپ کے سامنے والے دروازے پر چھوڑ د  

This also means that you cannot go to a pharmacy.  ۔یںہ یجا سکت یںنہ یںمیسی فارم یہے کہ آپ کس یبھ یہ مطلباس کا  

If you need medication,  ضرورت ہے، یاگر آپ کو دوا ک  

again you can ask friends or family to deliver these to your door,  یں،ہ یکہہ سکت یلئےکنبے والوں سے اسے اپنے دروازے تک پہنچانے ک یاآپ دوستوں  تو   

or you can contact your local pharmacy to discuss options for home 
delivery. 

۔یںہ یکرسکت سے رابطہیسی فارم یمقام یاپن یلئےپر گفتگو کرنے ک یاراتکے اخت یآپ گھر پر فراہم یا  



Anything that’s delivered to your home needs to be dropped at your front 
door.   

 یضرور کو آپ کے سامنے والے دروازے پر رکھنا یزچ یبھ یکوئ یجانے وال یآپ کے گھر پہنچائ
 ہے۔

It is also important to know that you cannot travel on public transport,  یںہ یکرسکت یںپر سفر نہ ہے کہ آپ پبلک ٹرنسپورٹ یضرور یجاننا بھ یہ،  

so this includes buses, rideshares, taxis, any other form of public 
transport, 

،یںشامل ہ قسم یدوسر یبھ یکوئ ی، پبلک ٹرانسپورٹ کیکسیاںٹ یاں،مشترکہ سوار ،یںبس یںاس م  

and you cannot have any visitors to your home who do not normally live 
there. 

ہوسکتے جو عام طور پر وہاں نہ رہتے ہوں۔ یںنہ یمالقات یکوئ یںگھر ماور آپ کے   

What can I do to protect myself and the community from COVID-19? ہوں؟ یکرسکت یاک یلئےسے بچانے ک 19-یڈکو کوو یخود کو اور برادر یںم  

So it is really important that if you develop any symptoms of COVID-19,  یںہ یہوت یداعالمات پ یک 19-یڈکوو یںاگر آپ م، ہے کہ یبہت ضرور یہ   

no matter how mild even if it is just a scratchy throat or a runny nose,  ناک، یہوئ یبہت یا خارش یںگلے میسے ج نہ ہوں یوںک یہلک یہ یچاہے وہ کتن   

that you attend one of our testing sites and get tested for COVID-19. ۔یںکروائ جانچ یک 19-یڈہوں اور کوو یکشر یںم یکا یسے کس یںسائٹوں م یجانچ ک یآپ ہمار  

This applies to everyone, but especially if you have recently returned from 
Victoria. 

۔یںہ یسے واپس آئ یہوکٹور یںم یخاص طور پر اگر آپ حال ہ یکناس کا اطالق سب پر ہوتا ہے، ل  

If you are not feeling well you need to stay at home, ضرورت ہے، یرہنے ک یںہے تو آپ کو گھر م یںنہ یکٹھ یعتطب یاگر آپ ک  

unless you are going out to get tested for COVID-19, or to seek medical 
care, 

ہوں، یرہ باہر نہ جا یلئےک بھال یکھد یطب یاجانچ کروانے،  یک 19-یڈکوو آپ جب تک کہ  

and it is also really important that everyone in the community continues to 
practise regular hand hygiene, 

 یسے جار یحفظان صحت پر عمل باقاعدگ یسب ہاتھوں ک یںم یہے کہ برادر یبہت ضرور یہ اور
،یںرکھ  

and physical distancing of 1.5 metres.   ۔یںفاصلہ رکھ یجسمان یٹرکا م 1.5اور  



Before you travel from Victoria to the ACT, Phone the COVID-19 Helpline 
on (02) 6207 7244. 
 
To find out more about applying for an exemption to visit the ACT, visit 
www.covid19.act.gov.au/news-articles/act-border-restrictions. 

فون  پر (02) 6207 7244 کو الئن یلپہ 19-یڈکوو سے پہلے، کے سفر یٹ یسے اے س یہوکٹور
  ۔یںکر

 
  یلئے،معلومات ک یدمز یںکے بارے م ینےدرخواست د یلئےخاطر چھوٹ ک یجانے ک یںم یٹ یاے س

یں مالحظہ کر  
 www.covid19.act.gov.au/news-articles/act-border-restrictions۔

 
 
 
 


