میٹرو پولیٹن ٹرانزٹ اتھارٹی برائے ہیرس کاؤنٹی ،ٹیکساس
صحت اور تحفظ کے اصول

میٹروپولیٹن ٹرانزٹ اتھارٹی برائے ہیرس کاؤنٹی ،ٹیکساس )" ("METROاپنے سواروں ،مالزمین،
ٹھیکیداروں ،اور مہمانوں کی صحت اور تحفظ کو اہم گردانتی ہے اور انہیں ترجیح دیتی ہے۔
 METROنے حکام برائے صحت عامہ کی تجاویز کے مطابق مندرجہ ذیل اصول نافذ کیے ہیں ،تاکہ
اس کے نظام اور سہولیات تک رسائی حاصل کرنے والے تمام افراد کی صحتوں اور تحفظ کو
محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ اصول  COVID-19کی عالمی وباء کے دوران ،حکام برائے صحت عامہ
کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کی بنیاد پر صدر اور  CEOکے تعین کے مطابق ،ضرورت
پڑنے پر کسی بھی دیگر وبائی مرض یا عوام کی صحت اور تحفظ کو الحق خطرے کے پھیالؤ کے
دوران کارگر ثابت ہوں گے۔ اصولوں کی تعمیل میں ناکامی کا نتیجہ سروس اور ٹرانزٹ سسٹم
تک رسائی سے انکار کی صورت میں نکل سکتا ہے۔
 METROکے تمام مالزمین ،ٹھیکیداروں ،سواروں اور مالقاتیوں پر  METROکی خدمات ،سسٹم،
اور حدود کے استعمال کے دوران یہ الزم ہے کہ:
 .1طبی طور پر جس حد تک ممکن ہو سکے ،چہرے کو اس طرح سے ڈھانپ کر
رکھیں کہ منہ اور ناک ڈھک جائیں؛
 .2طبی طور پر جس حد تک ممکن ہو سکے ،لوگوں کے مابین کم از کم چھ ()6
فٹ کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے سماجی فاصلہ قائم رکھیں ،تاوقتیکہ یہ افراد
اپنے خاندان کے قریبی لوگوں ،گھریلو افراد ،اور/یا کسی ذاتی نگہداشت کنندہ
کے ساتھ موجود ہوں؛
 METRO .3کی کسی بھی سہولت یا عمارت میں داخلے سے قبل COVID-19
کی ممکنہ عالمات کے لیے درجہ حرارت اور صحت کی اسکریننگ کروائیں اور
اس میں مثبت نتیجہ حاصل کریں؛ اور
 .4اس وقت تک  METROکی سروسز ،سسٹم اور حدود میں داخل نہ ہوں جب تک
کہ کوئی شخص فی الوقت  ،COVID-19یا اس کی ممکنہ یا مشتبہ عالمات
سمیت کسی ایسے وبائی مرض کا شکار ہو جو عوام کی صحت کے لیے
خطرناک ہو۔

