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Commonly Used Phrases 
This document was created for free by healthcare linguists at ULG, to help hospitals and care facilities working with 
communities who speak Urdu with the most common COVID-19 phrases. 
 
While every attempt has been made to provide accurate and useful translations, use of these translations is solely at your discretion. 
 

English Urdu 

We will open at ______ and close at ________. <Use spaces to 
put in a number> 

بجے بند ہوں ________ بجے کھلے ہوں گے اور ______ ہم 
 گے۔

We will be closed for ______ <Use spaces to put in a number> 
weeks in response to coronavirus COVID-19 concerns. 

______ کی تشویشات کے سبب  COVID-19ہم کورونا وائرس 
 ہفتوں کے لیے بند رہیں گے  

Due to infection control practices, only ____ <Use spaces to 
put in a number> people may enter with each patient. 

انفیکشن کو کنڻرول کرنے کے الئحہ عمل کے سبب، صرف  
 افراد ہر مریض کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ ____

Please put on a mask.  رکھیں۔براه کرم ماسک پہن کر 

Please help your child put on a mask. براه کرم ماسک پہننے میں اپنے بچے کی مدد کریں۔ 

There is a limit on this item. اس چیز پر ایک حد عائد ہوتی ہے۔ 

You cannot buy more than ______ <Use spaces to put in a 
number> 

  سے زیاده نہیں خرید سکتے  ______ آپ 

We cannot provide more than ______ <Use spaces to put in 
a number> 

  سے زیاده فراہم نہیں کر سکتے  ______ ہم آپ کو 

Wash your hands before entering. داخل ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 

Wash your hands for at least 20 seconds using soap & 
water, then dry your hands with a paper towel. 

صابن اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کم از کم  
سیکنڈز تک دھوئیں، پھر کاغذی تولیے سے اپنے ہاتھ خشک   20

 کریں۔
Avoid Touching your eyes, nose and mouth with unwashed 
hands. 

اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو بغیر ُدھلے ہاتھوں سے چھونے سے 
 گریز کریں۔

Please maintain at least 6 feet distance from other people 
in public gatherings. 

فٹ کا    6براه کرم عوامی اجتماعات میں دیگر افراد سے کم از کم 
 فاصلہ برقرار رکھیں۔

For more information please contact: مزید معلومات کے لیے براه کرم یہاں رابطہ کریں : 
Clean AND disinfect frequently touched surfaces daily.   متواتر چھوئے جانے والی سطحوں کو روزانہ صاف اور جراثیم

 سے پاک کریں۔
Cover your mouth and nose with a tissue when you cough کھانستے وقت اپنے منہ اور ناک کو ڻشو سے ڈھانپ کر رکھیں 

Please call ahead before coming to the doctor’s office, so 
we can confirm the best way to help. 

براه کرم ڈاکڻر کے آفس آنے سے پہلے کال کر کے مطلع کریں،  
 سکیں۔تاکہ ہم معاونت بہترین طریقے کی تصدیق کر  

 


