
م�مل فعال �يس
9,855

م�مل موت
6,715

اهن صورت حال کي مد نظر رکندي يورپين يونيئن جي مالي تعاون ۽ دي ايشياء فائون�يشن (�ي آي ايف)
پا�ستان جي �ي�ني�ل تعاون سان اکائون�يبيل�ي ليب پا�ستان (اي ايل پي) جي طرفان �ورونا وائرس

سيواي��س مهم (سي سي سي). ان مهم جو منعقد غلط  بيا�ي کي ختم �رڻ، باقاعده سان حقن جي کوجنا

جاچ پ�تال �رڻ ڊي�ا کي ترتيبوار �رڻ ۽ هر هفتي معلوماتي بلبس / خبرن کي تيار �رڻ الِء مجازي ش�لن کي
گهرائڻو آهي. ان خبرن ۾ اهم ح�ومتي فيصلي ورچوئل مواد، �ميون�ي جي الِء تصديق شدهه جا ڻ، صحيح
معامالت ۽ صحت ٻين امور جي متعلق سواالت  ۽ افواهن کي شامل �يو ويندو. ان جو مقصد اهو آهي ته

پا�ستان ۾ سبب کان وڌي� �مزور گروين ۾ سجاگ پيدا ٿئي. جنهن ۾ خاص  طور تي خيبر پختواه ۽ سندهه

تي توجه ڏني وڃي ٿي. ان خبرن جو ارادو ۽ سندهي ۾ ترجمو �يو ويندو  ۽ پشتو ۾ آڊيو ان گ� هفتي وار شايع
�يو ويندو انهن کي اس�ي� هول�رن، مقامي ح�ومت جي رهنمائن، مي�يا سي اي اوز، بيو مين�يرين آرگنائيز
۽ ٻين سان شيئر �يو ويندو ه� ويب پيج به هوندو . جنهن کي سوشل مي�يا تي وڌي پيماني تي شيئر �يو
.ويندو ۽ مقامي �ميون�ي ري�يو اس�يشنون تي به ڏيکاريو ويندو
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�ورانا وائرس وبائي مرض جه�ي صورتحال غلط اطالعون افونهون ۽ �وڙيون خبرون جي �ري معاشري م
جهي�ي جو سبب ٿي سگهي ٿو. جه�وڪ پا�ستان ۾ ڊينگي بخار ٻوڏ ۽ زلزلو جي �ري ٿيڻ وارو نقصان قومي
سطع تي ڏٺو آهي وبا پک�جڻ سان گ�وگ� ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته �وڙيون خبرون �هاڻيون ۽ غلط افواهون پک�جن
ٿيون جنهن �ري معاشرو بدا مئي هو ش�ار ٿئي ٿو غير تصد يق شدهه معلومات جو پک�جڻ معاشوعه ۾

جه�و جو سبب ٿي سگهي ٿو.

Pakistan Coronavirus
CivActs Campaign

جي موجوده صورتحال COVID-19 پا�ستان ۾

م�مل تصديق ٿيل �يَس
326,216

م�مل وصولي
309,646

3688 768 85
15767

237 148 4127 203 90
18578

1323

38886
447

1267

102253

2623
2329

142917

4224

2591

بلي�ن #3

http://covid.gov.pk/stats/pakistan :ذريعو

جي اس�ي�س �يس COVID-19 پا�ستان جي صوبن ۾

�اشمي بلوچستان
گليگ� بال�يسن

اسالم آباد پشاور پنجاب
سنڌ

تصديق ٿيل �يَس فعال �يس موت

۲۰۲۰-۱۰-۲۳

هن اشاعتي مواد کي يورپئين يونئين جي مالي تعاون کان مم�ن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري م�مل طور پر
ا�ائون�يبل�ي ليب پا�ستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئين يونئين  هن ۾ پيش �يا ويا خياالت کان متفق هجن

يورپيئين يونئين جي مالي تعاون سان



.انهن مل�ن ۾ جتي �ورونا وائرس منتقل ٿيل آهي ، اهو ٺهيل شين مان منتقل �ري سگهجي ٿو: منطق

جيتوڻي� اهو �يترن ئي �ال�ن تي مختلف سطحن تي رهي سگهي ٿو ، ماحول ۾ مختلف حرارت ، نقل و حمل

۽ ترسيل هن وائرس کي زنده رهڻ ڏکيو بڻائي ٿي. جي��هن توهان سوچيو ته مٿاڇري آلودگي ٿي وڃي ، ان کي
جراثيمن سان صاف �ريو ۽ ڇ�ڻ کان پوِء پنهنجا هٿ ڌوئي.

ڇا ماس� واقعي دوران پرواز دوران �ورونا وائرس جو خطرو گه�ائي ڇ�يندا آهن؟ مختصر جواب ها آهي. هانگ
�انگ ۾ پهچڻ وارا مسافرن جي تازي �يس� ۽ تحقيقات مطابق ، انهن اڏامن ۾ جن ۾ سڀني نقاب پوش
مسافر وائرس کي منتقل �رڻ ۾ �امياب ٿي ويا هئا. ڇا�اڻ ته جهاز ۾ هوا مسلسل فل�ريشن سان لڳندي

آهي ، وائرس جي منتقلي جو واحد ام�ان اهو هوا مان آهي جنهن سان توهان پاسي واري مسافر مان سڌو
ساهه ��ڻ. جي��هن مسافرن کي ماس� ڏنا ويا ته ٻئي ماڻهو گه� وائرس جي ذرڙن کي هوا ۾ خارج �ري
ڇ�يندا ۽ غيرماڻهو گه� ذرات کي ساهه ک�ندا. تنهن �ري اڏام تي ماس� پائڻ توهان جي بي انتها خطري کي

گه�ائي سگهي ٿو.

اسان �افي وقت کان  اهو ڄاڻيندا آهيون ته ماس� هن (�ورونا وائرس کان بچائو) جو ه�  موئثر ذريعو آهي
جي�و وائرس جي منتقلي کي �ن�رول �ندو آهي ( ه� بيمار مريض کي  ٻين ۾  بيماري ڦهالئڻ کي �ن�رول �ندو
آهي (ه� بيمار مريض کي ٻين ۾ بيماري ڦهالئڻ کان رو�يندو آهي النسي� ۾ شائعا ٿيڻ واري ه� حاليه تجزئ ۾
ٻڌايو ويو آهي ته مون کي ماس� �ورونا وائرس انفي�شن کر رو�ي سگهي ٿو اهو به ٻڌايو ويو آهي ته ماڻهون
عالمات ظاهر ٿي بغير به �ورونا وائرس کان متاثر ٿي سگهن ٿا ۽ انهئ طرح مرض ڦهلجي سگهي ٿو. ان وجها کان

هر ه� کي ماس� پائڻ کهپي ته جيئن بيمار ماڻهون ۾ وائرس کي مزيد ڦهالئڻ کان رو�يو وڄين

هوائي جهاز جي اڏامن تي ماس� پائڻ سان �ورونا وائرس سان وڙهڻ واري خطري کي گه�ائي سگهجي
.ٿو: حقيقت

�ورونا وائرس مچھرن سان پکي�جي هليل ٿي سگهي ٿو: منطق

هتي �و به ثبوت نه ملي سگهيو آهي ته نئين �ورون وائرس مڇر ذريعي منتقل ٿي سگهي ٿو. �ورونا وائرس
ه� سورن وارو وائرس آهي جي�و بنيادي طور تي پيدا ٿيندڙ بوندن ذريعي sهلندو آهي ج�هن �و متاثر ٿيندڙ

ماڻهو کنگهن يا نسوار ڀڃي يا ليول جا بوند يا ن� مان ن�رڻ ذريعي. پنهنجي پاڻ کي بچائڻ الِء پنهنجا هٿ ا�ثر
ال�وحل واري هٿ سان ڌوٻي يا صابن ۽ پاڻي سان ڌوئجن. ان سان گ� ، �نهن کي تنگ ۽ ڇ�ڻ سان ويجهو

رابطو کان پاسو �ريو.

ماس� پائڻ �ورونا وائرس کي روکڻ جو ه� انتهائي موئثر طريقو آهي. حقيقت

.ذريعو: ڊبليو ايڇ او ، سائنسي آمري�ي ، اين پي آر

حقيقت يا افواهه / ڇوڇو

�ورونا وائرس جي �ري �جهه غلط ڳالهيو جي�ي قومي ۽ دنيان ليول تي �جهه مهينن کان پک�جي رهيون
.آهن. انهن مان �جه افواهون وڌي� تيزي سان پک�جن ٿيون. جيئن ته

هن اشاعتي مواد کي يورپئين يونئين جي مالي تعاون کان مم�ن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري م�مل طور پر
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ايوي ايشن ڊويزن هوائي ايئرپور�ن تي �ورونا وائرس جي ڦهلجڻ کان بچاُء اِلء معياري آپري�نگ
طريقي�ار )ايس او پيز( تي عملدرآمد کي يقيني بڻائڻ اِلء ه� ست ر�ني �مي�ي ٺاهي آهي. �مي�ي
 جي ميمبرن ۾ سول ايوي ايشن سوسائ�ي )سي اي اي( ، ايئر الئنز ۽ ايئرپورٽ سي�يور�ي فورس
  )اي ايس ايف( جا اهل�ار شامل آهن. سڀني وفدن کي هدايت �ئي وئي آهي ته اسالم آباد ، الهور ،
  �راچي ، پشاور ، �وئي�ا ، ملتان ۽ فيصل آباد ايئرپور�ن تي ايس او پيز جي تعميل کي يقيني بڻائين.
 )سي اي اي( پاران ه� غير مل�ي جهاز ۾ ايس او پيز جي خالف ورزين جو نو�يس ورتو ۽ ه� مسافر
کي �ورونا وائرس پازي�و ثابت ٿيو، ۽ جنهن جي نتيجي ۾ ايئر الئن تي 100،000 روپيا ڏن� مقرر �يو
ويو ۽ انهن کي هر شَيء جو ذمعيوار قرار ڏنو ويو جنهن ۾ مسافرن جي ٻهير �يس� جو  خرچو به
.سندس شامل آهي

پا�ستان ۾ �ورونا وائرس �مي�ي جي سربراهه اسد عمر چيو آهي ته گذريل هفتي ۾ پا�ستان ۾

�ورونا وائرس کان موت جو تعداد 140 سي��و وڌي ويو آهي. هن عوام کي حفاظتي پرو�و�ول جي
خالف ورزي جي خطري کي خبردار �ندي چيو ته اسان مجموعي طور تي سڀ ايس او پيز کي نظرانداز

�ري غلطي �ري رهيا آهيون ۽ نتيجا ظاهر ٿيڻ شروع ٿي رهيا آهن. هن هفتي کان اڳ ، وزيراعظم عمران
خان اهو به چيو هو ته هو سياري جي موسم ويجهو ايندي پا�ستان ۾ �ورونا وائرس جي ٻي لهر اچڻ جو
خطوروآهي اسد عمر اشارو �يو آهي ته مل� ۾ �رونا وائرس �يسن ۾ اضافو رو�ڻ الِء ح�ومت کي

الڪ ڊاون کي وڌائڻو پوندو.

 ”وقت اچي ويو آهي ته اسان �ورونا وائرس ايس او پيز کي سنجيدگي سان شروع �ريون ، ٻي صورت
۾ ح�ومت پابنديون کڻڻ تي مجبور ٿي ويندي ، جنهن جو ماڻهن جي معيشت تي منفي اثر پوندو“ ، هن
چيو. صدر عارف علوي تازو ئي ه� وڊيو پيغام پڻ ر�ارڊ �يو آهي جنهن ۾ عوام کي ايندڙ �جهه مهينن
الِء حفاظت جي پرو�و�ول تي عمل �رڻ ۽ ماس� پائڻ ، سماجي فاصلو برقرار رکڻ ۽ ا�ثر پنهنجن هٿن

سان ڌوئڻ جي درخواست �ئي آهي.

اڃ تائين �و به ثبوت موجود ناهي ته �رونا وائرس مڇر سان منتقل ٿي سگهي ٿو. هي وائرس �نهن
مريض جي لعاب ڇ� ڌيڻ لنگهه ت� اڇلڻ ۽ ان جي چن�ڻ ، نشونما يا قطرن ذريعي ڦهالئي سگهجي ٿو.

پنهنجي حفاظت الِء ، هٿ ال�وهل سان ڀريل صابن سان ڌوئڻ جاري رکو. ان کان عالوه ، �نهن کي چيز
کان ڇ�ڻ يا ک�ڻ کان پري رکو. وڌي� ان شخص کان پري وهڻ گهرجي جنهن کي �نگهه يا ڇ� اچي رها

آهي

پا�ستان جي هوائي اڏن تي ايس او پيز جي عملدرآمد کي يقيني بڻائڻ اِلء

ه� �مي�ي جوڙي وئي

پا�ستان ۾ 2 مهينن ۾ �ورونا وائرس سبب موت جي شرح سڀ کان وڌي� آهي

COVID-19 گذريل هفتي جي
شرح جي شرح 140 سي��و

.وڌي وئي آهي
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�رونا وائرس جي عالمات / نشانيون

�رونا وائرس جي ٻي لهر جي �ري پا�ستان ۾ پهريون اموات ت�هن ٿي، ج�هن پا�ستان پيپلز 
 پار�ي جو سينئر اڳواڻ راشد رباني گذريل خميس ڏينهن �راچي جي ضياَء الدين اسپتال ۾ �ورونا
وائرس جي �ري فوت ٿي ويو. ٻڌايو ويو آهي ته 68 سالن جي رشيد رباني ، مبينا طور تي �ورنا 

 وائرس جي انفي�شن جي تمام سنگين �يس ۾ ضياَء الدين اسپتال آندو ويو. هو ڇهن ڏينهن
کانپِوء  وين�يلي�ر تي رهڻ بعد فوت ٿي ويو. 

�راچي ۾ صحت کاتي مطابق �ورونا وائرس جي ٻيهر انفي�شن جا �يس مليا آهن جنهن جي ٻي
لهر ۾ هي پهريون اموات ٿيو آهي. راشد رباني جي ويجهي دوست  ٻڌايو ته رباني کي پهريان ئي مئي
مهيني ۾ وائرس جو ش�ار ٿيو هيو، ۽ اهو وائرس شايد ان جي  اندر موجود رهيو. ربانَيء کي پهريون
ڀيرو �ورونا وائرس جي �يس� نسبت اچڻ کانپِوء هو خود  پنهنجي مٿان �رونا وائرس اين�ي باڊيز
جو تجربو پڻ �يو، پِوء معلوم ٿيو ته سندس رت ۾ موجود  اين�ي بايوڊيز جو پتو نه پئجي سگهيو

آهي. ڊا��رن کيس صالح ڏني ته ايس او پي ۽ ٻين صحت  واري پرو�و�ول تي عمل �ن.

 هن ٻيهر آ��وبر مهيني ۾ �رونا وائرس جي �يس� �رائي، پر هن  ڀيري هن جي ڦڦ�ن کي شديد
نقصان پهتو ۽ وين�يلي�ر تي ه� هفتو رهڻ کانپِوء هن خميس ڏينهن وفات �ري ويو

پا�ستان ۾ پهرين موت �راچي ۾ �ورونا وائرس جي ٻيهر انفي�شن سبب ٿي هئي
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آسالم آباد 
نيشنل انس�ي�يوٽ آف هيلٿ 

پارڪ روڊ چ� شهزاد اسالم آباد

راولپن�ي

 آرم� فورسز انس�ي�يوٽ آف پتهالوجي
رينج روڊ سي ايم ايڇ �مپلي�س

راولپن�ي

ملتان

  نشتر هسپتال ملتان
 نشتر روڊ جس�س �الوني ملتان

الهور

پنجاب اي�زليب پي، اي،سي، پي

�مپلي�س 6 برڊوڊ روڊ الهور

شو�ت خانم ميموريل اسپتال

R-3,M.A جوهر �ائون الهور
7A بالڪ 

�راچي

 آغا خان يونيورس�ي اسپتاالس�ي�يم روڊ
�راچي سول اسپتال

يونيورس�ي �يمپس مشن روڊ �راچي 
DOW مي�ي�ل اسپتال DOW اوجها

�يمپس سپار�و روڊ �راچي

اپوزٽ دارالسالم سوسائ�ي �ورنگي

�راسنگ �راچي

آئون �ٿي آزمائي سگهان ٿو؟

�ورونا وائرس سي اي اي�� مهم توهان ڏانهن الٿو
احتساب ليب پا�ستان

خيرپور

 گهب� انس�ي �يوٽ آف مي�ي�لسائنسز
گمب� خيرپور سنڌهه

حيدرآباد

لياقت يونيورس�ي آف مي�ي�ل اين�

( LUMHS) هيلٿ لبر�ي مار�ي�، لياقت

سائنسز 

يونيورس�ي اسپتال حيدرآباد �ٿ قريب
سنڌهه

پشاور خيبر

 مي�ي�ل يونيورس�يفز 5 حيات
آبادپشاور جي پيحيات آباد

مي�ي�ل �مپلي�سفيز4
 فيز 4 حيات آباد پشاور خبير

پختونخواه

ايب� آباد

پبل� هيلٿ ليب ايوب �يچنگ

هسپتال مانسهرا روڊ، ايب� آباد،

خيبرپختونخوا شاهينه جميل
اسپتال ايب� آباد اين 35

اسان جو نمبر شامل �ريو +27 60 080 6146 رابطي جي طور تي.
وائسس تي پيغام طور “پا�ستان” لفظ مو�ليو.
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WhatsApp ذريعي
اسان جون باقاعده
اپ�ي� حاصل �رڻ

�وئ�ه

 فاطمه جناح اسپتال بهادر آباد،
وحدت�الوني �وئ�ه بلوچستان

مزيد شهرن جي باري ۾ ڄاڻڻ  جي الِء هتي
.معلومات هاصل �ري سگهو ٿا

COVID-19 Health Advisory Platform

هن اشاعتي مواد کي يورپئين يونئين جي مالي تعاون کان مم�ن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري م�مل طور پر
ا�ائون�يبل�ي ليب پا�ستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئين يونئين  هن ۾ پيش �يا ويا خياالت کان متفق هجن

يورپيئين يونئين جي مالي تعاون سان

http://www.covid.gov.pk/laboratories

