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اریب کے٢ کوو سارس ھید یک صحت یمقام ،ےیل کے حفاظت یک وںیشہر والے ہونے م نگیٹر رابطہ کیا بھال ک  س
ھیہ کیا: ہے یکرت فراہم معلومات یضرور کو لوگو والے رکھنے یدلچسپ جو ہے یکرت فراہم سروس ت  اس کو ضیمر ورکر ل

 نیقوان کے کرنے یرویپ ےاوریل کے ےکرن وضاحت یک ےیرو ،ےیل کے پوچھنے ںیم بارے کے حالت یک صحت یک
 .-ہے کرتا کال

یانف ٢ کوو کوسارس یشہر یکس طرف، یدوسر اگر ایکشن یانف مشتبہ  کشن  ہے، ضرورت یک معائنے یطب سے وجہ یک 
ینہ گھر اپنا وہ سے  وجہ یک صورتحال اس اور ں یاسپ اسے تو سکتا، چھوڑ  شل یکنٹ  وٹین یک ی ر ئ یا سروس،  ک یٹ  م  سے 
یچاہ کرنا رابطہ ے ی ۔ ہ یکوو  ڈ یل کے 19  ے یپ وقف  شہ فا سے افراد ور  ہ د ئ ہے۔ سکتا اٹھا   
یکھانس) عالمات یک طرح  یک فلو ، یم صورت یک( نزلہ بخار، سوزش، یک گلے  ں یر اپنے  رل ف  جنرل) ڈاکٹر 

یپر نریکٹ ش ی تسلسل کا نگہداشت ڈاکٹر، کے بچوں/ ا یغ موجود پر طور یعارض  ر یپ آؤٹ یملک  نٹ ش یکل  نک ( ڈاکٹر کے 
ید مشورہ کا کرنے رابطہ سے ا ید یک اس جو ہے جاتا  ھ ک یکر بھال  ں انچا گے  رج  الوچ کو راستے مناسب سے سب اور 

۔ ہوئے کرتے  
 

یکوو/٢-کوو  سارس ڈ یو خالف کے 19   شنینیکس
اںی نلین کہ تک ہ ھیہ ش ت رلیر اپنے ،یبھ ںیم صورت یک ہونے نہ شنیرجسٹر ساتھ کے سروس ل  جنرل) ڈاکٹر ف
نریکٹیپر نٹیپ آؤٹ یملک ریغ موجود پر طور یعارض ای تسلسل کا نگہداشت ڈاکٹر، چلڈرن/  ش ( ڈاکٹر کے نکیکل ش

 یمعلوماتب پر راستے کے کرنے یرویپ اور ہے ممکن یرسائ تک شنینیکسیو٢ کوو سارسینٹیا کرکے، رابطہ سے
 -ہے سکتے کر حاصل

 
 
 

یگر ن پاس   
 

 
یم اگر ں یو باہر سے یاٹل نے  نیکس یگر مجھے تو  ہے یلگوائ  ن یک پاس  سے گا؟ ملے   

نک ھید ل  :ںیک
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/1422-info-covid-19/vaccino-covid-
19/28019-certificazione-verde-covid-19-green-pass 
 
 
 

 ہے۔  یضرور النا ساتھ اپنے کاغذات کے شنینیکسیو ۔ےیچاہ جانا ںیم دفاتر چےین کو آپ

 میڈیسیپر کا روزا سانتا -
یپ ،ر تک 12.30 سے 8: جمعہ اور جمعرات بدھ،   

یہ آف ہاؤس ھ ت ل یمورگاگن   
یپ ،ر تک 12.30 سے 8: جمعہ اور جمعرات بدھ،   

یپر میڈیس یانننز’د   -و
یپ ،ر تک 12.30 سے 8: جمعہ اور جمعرات بدھ،   

یہ سکتے کر کال پر 545454055آپ پر، طور متبادل ں یر پبلک اور  شنیل یہ سکتے کر بات سے آفس   ۔ں
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