
م�مل فعال �يس
9,421

م�مل موت
6,621

انهيَء صورتحال کي مدنٰفر رکندي ايٿيار فائوبدبيشن (�ي اي ايف) پا�ستان جي تعاون سان ا�ائو نڻيبيليڻي
ليب  پا�ستان (اي ايل پي) �ورونا وائرس ميوالک�س مهم (سي سي سي) جي شروعات �ئي. 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
321,877

م�مل وصولي
305,835
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بلي�ن #2

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

۲۰۲۰-۱۰-۱۶



حقيقت يا افواهه / ڇوڇو

پاڻي ذريعي وائرس ڦهلجي سگهي ٿو. ه� وهم

پاڻي سڌي سنئون �ورونا وائرس کي منتقل نٿو �ري سگهي. جي��هن توهان سوئمنگ پول تي يا
پاڻي ۾ وهنجڻ، سان پاڻي جي ذريعي انفي�ش کان بچي سگهو ٿا. جيتوڻي� ، ماڻهن جو تالَء ۾ ه�ٻئي
جي ويجهو هجڻ سان، خاص طور تي ه� متاثر ٿيل شخص جي ويجهو ٿيڻ سان، �ورونا وائرس جي
منتقلي جو سبب بڻجي سگهي ٿو. تنهن �ري، اهو ضروري آهي ته وهنجڻ واري تالَء ۾ به جسماني

فاصلو برقرار رکيو وڃي.

موسم �رونا وائرس جي منتقلي جو سبب بڻجي سگهجي ٿو. وهم

�ورونا وائرس گرم ۽ سرد موسمي آبهوا جي �ري مل�ن ۾ پک�جي ويو آهي. ان �ري ، موسم �ورونا
وائرس جي منتقلي تي خاص اثر نٿي وجهي. تنهن هوندي ، �جهه شرطون آهن جي�ي بيماري جي

منتقلي تي اثر انداز �ن ٿيون. مثال طور تي، ماڻهن جو هجوم، محدود وين�يليشن سان ڀريل جڳهن ۾
بند رهڻ سان انفي�شن جو خطرو وڌي سگهي ٿو. جي��هن موسم ٻاهر سرد هجي ته، ماڻهو انهن

هنڌن تي رهندا آهن جتي هوا ۽ سماجي فاصلو مناسب ناهي، ۽ ا�ثر ماڻهن جو هجوم رهي ٿو.  انهن
حالتن ۾ موسم وڌي� �ورونا وائرس جي منتقل ٿيڻ جو سبب بڻجي سگهجي ٿو.

هجوم يا گ�جاڻي ۾ رهڻ �ورونا وائرس سان وڙهڻ جو حل آهي : منطق

صحت جي بين االقوامي اداري ڊبليو ايڇ او(WHO) جي سربراه ٻڌايو ته هن مرض کان بچاُء جي الِء ه�

ٻئي کان فاصلو ضروري آهي.  ماڻهن ۾ گ� رهڻ سان اهو مرض وڏي آبادي ۾ پک�جي سگهي ٿو. تنهن
هوندي، جي��هن اها وبائي بيماري وڏي تعداد واري آباديَء ۾ پک�جي ٿي، ته هزارين ماڻهون مري سگهن
ٿا.  ڊبليو ايڇ او(WHO) جي سربراه  �ي�روس گيبريئس ، دعوٰي �ئي آهي ته �نهن هجوم ۾ رهڻ جو
طريقو ”سائنسي ۽ اخالقي طور تي پريشاني جو سبب آهي“   هن وڌي� چيو ته، " انساني صحت جي
تاريخ ۾ ماڻهن جي هجوم ۾ وچ�ندڙ بيماري کي منهن ڏيڻ الء ه� ح�مت عملي طور ��هن به استعمال

ناهين �يو ويو، وبائي بيمارين جي صورت ۾ پاڻ کي ا�يلو �ري ڇ�يو. “

ذريعو: ورل� هيلٿ آرگنائيزيشن

�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



جيتوڻي� �يترن ئي مل�ن ۾ وڏن عوامي اجتماعن تي پابندي م�هيل آهي، پر پا�ستان ۾ شادين ،

مذهبي گ�جاڻين ۽ ٻين وڏن عوامي جلسن ۽ واقعن جي انعقاد �ري رهيو آهي. جيتوڻي� اه�ن گ�جاڻين
جي موجودگي تي �ا به پابندي الڳو نه �ئي وئي آهي، ج�هن ته اين سي او سي وڏن عوامي گ�جاڻين الِء
هدايتون جاري �يون آهن، صوبن ۽ وفاقي ح�ومت کي انهن هدايت نامن جي بنياد تي ايس او پيز ٺاهڻ
جي هدايت �ئي آهي.انهن رهنمائي واريون گ�جاڻين ۾ ماڻهن جي تعداد کي (300  تائين محدود �رڻ يا
موجود گنجائش جو 50  سي��و تائين) محدود رکڻ. تقريب جي مدت کي 3  �ال�ن تائين گه�ائڻ ،
شر�ت �ندڙن جي وچ ۾ 3  فوٽ جي سماجي فاصلي کي يقيني بڻائڻ ، شر�ت �ندڙن الِء ويهڻ کي

يقيني بڻائڻ ۽ هن ۾ انتظاميا کي ذميوار قرار ڏيڻ شامل آهي.  شر�ت �ندڙن کي ڏنل هدايتن جي عمل
کي يقيني بڻائڻ، خاص طور تي ماس� پائڻ، سماجي مفاصلو ۽ �ورونا وائرس جي حفاظت وارو ��
مهيا �رڻ. هدايت نامي ۾ اهو به چيو ويو آهي ته ٻارن ۽ بزرگن کي شر�ت کان رو�يو وڃي، ساهه کڻڻ
جي بيماري يا �ورونا وائرس ۾ مبتال ٿيل مريض يا ماڻهون کي اجازت نه ڏني ويندي، ۽ �نهن به قسم جي
.جلسي يا گ�جاڻي ۾ کائڻ پيئڻ جي اجازت نه هوندي

وفاقي دارالح�ومت ۾ �ورونا وائرس جي هاڻو�ي ظاهري ٿيل واقعات جي سبب، صحت واري وزارت (
اين ايڇ ايس) اسالم آباد جي مختلف عالئقن ۾ مني سمارٽ الڪ ڊائون کي ٻيهر الڳو �رڻ جو فيصلو
�يو آهي. اسالم آباد جي ڊپ�ي �مشنر ٻڌايو آهي ته نگراني کانپوِء ، جي9 ، جي 10  ۽ آِء 8،  سي��ر
دارالح�ومت ۾ �ورونا وائرس جي نئين عالئقي جي طور تي ظاهر ٿيا آهن. اهو ٻڌايو ويو آهي ته �ورونا

وائرس جي پک�جي وڃڻ جي بنيادي سبب وزارت صحت ۽ ڊبليو ايڇ او پاران تر�يب �يل ايس او پيز

بابت العلمي آهي. جيئن ته مسئلو اهو آهي ته ماڻهو ايس او پيز ۽ ڏنل هدايتن تي عمل نه �ري رهيا

آهن، ج�هن ته احتياطي اُپاُء جي گه�تائي جو سبب آهي. ان کان عالوه ، شاگردن ، مزدورن ۽ ٻين
�ار�نن جي تعليمي ادارن ۾ ه� ئي وقت واپسي ه� اهم عنصر آهي. باراه �هو ۽ جي – 8 سميت پنج
وڌي� عالئقا به سيل �يا ويندا. اسالم آباد (14 سيپ�مبر) تي بند ٿيل اس�ولن جي تعداد وڌي 21  ٿي

ويو آهي، �ورونا وائرس جي وڌنڌڙ �يسن جي �ري سومر تي وڌي� ٻه تعليمي ادارا سيل �يا ويا آهن.
اس�ول انتظاميه کي چيو ويو آهي ته هو شاگردن ۽ استادن کي 14  ڏينهن الِء پاڻ کي گھرن ۾ قرنطينہ
�رڻ جي صالح ڏين . ڇنڇر جي ڏينهن، 173  �اروباري مر�زن جو معائنو �يو ويو، جنهن ۾ 32 
 ريس�ورن� ۽ هو�لون ، 47  د�ان ، ۽ ايس او پيز جي ڀڃ��ي �ندڙ ه� ور�شاپ کي به سيل �يو ويو.
ڊپ�ي �مشنر جي مطابق ، شادي هالز کي پڻ خبردار �يو ويو آهي ته اهي ايس او پيز کي نظرانداز �ري

رهيا آهن.

عوامي گ�جاڻين ۾ �ه�ن ايس او پيز تي عمل �رڻ گهرجي؟

اسالم آباد ۾ �ورونا وائرس جي ٻي لهر: اس�ول بند، ننڍي پيماني تي سمارٽ الڪ
ڊائون ٻيهر الڳو �يو ويو

گه� ۾ گه� گنجائش 300
گھ� ۾ گھ� عرصو 3  �الڪ ۽ فوٽ جو مفاصلو  3



�رونا وائرس جي عالمات / نشانيون

آس�ريليا سائنس ايجنسي جي تازي تحقيق مطابق �ورونا وائرس (SARS-CoVid-19)  �رنسي نوٽ

۽ موبائيل اس�رين جه�ين شين تي ٿڌي ۽ اونداهي حالتن ۾ 28 ڏينهن تائين زنده حالت ۾ مليو.
ايجنسي جي سائنسدانن �ن مختلف گرمي پد تي اونداهي ۾ SARS-CoVid-19  جي ڊگري کي جانچيو

: 20 ، 30 ، ۽ 40  درجه حرارت.  هنن اهو معلوم �يو ته 20  درجا سين�ي گري� تي، �ورونا وائرس ”
انتهائي مضبوط “ هو ۽ هل�ي سطحن تي 28  ڏينهن تائين هلندو رهيو، جه�وڪ موبائل اس�رين،
گالس، اس�يل ۽ پالس�� بئن� نوٽ. ۽ . 30 درجا تي، بقا جي شرح 7  ڏينهن ۽ 40  درجا سين�ي گري�

تي  رڳو 24  �ال�ن تائين اهم رهي . 

" اهو واقعي ۾ هٿ کي ڌوئڻ سان ۽ صفائي جي اهميت تي زور ڏنو آهي ۽ يقيني طور تي �نهن به
سطح کي خارج �ندو جي�ا وائرس سان رابطي ۾ هجي. " بهرحال ، تحقيق نه ٻڌائي آهي ته �يتري
تعداد ۾ وائرس انهن سطحن تي انفي�شن جو سبب بڻجندو. ان کان عالوه ، اهو يووي الئ� ۽ وڌ ۾

وڌ رطوبت کي خاطر ۾ نه آڻيندو آهي ، جي�و جلدي وائرس کي گه�ائي سگهي ٿو. 

بهرحال، گه� درجه حرارت تي انهن سطحن تي وائرس جي بچاُء جي شرح ۽ �ورونا وائرس جي
بحالي جي وضاحت ٿي سگهي ٿي. جتي ماڻهن ۾ انفي�شن جي شرح تمام گه� آهي.  هن تحقيق پڻ
خبردار �يو آهي ته ماڻهن کي اه�ي معلومات يا رابطي ۾ اچڻ کانپوِء الپرواهي محسوس نه �رڻ

گھرجي.

�ورونا وائرس موبائل اس�رينن، پئسن واري نوٽ تي 28  ڏينهن تائين زنده رهي
سگھي ٿو(جديد تحقيقي رپورٽ)



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.

.1

.2

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

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

