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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.

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.

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



�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.
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ج�هن ته اهو سچ آهي ته و�امن ڊي ، سي ۽ زن� مدافعتي نظام کي بهتر بنائڻ ۾ تمام گهڻي فائدي مند آهن ۽
توهان کي صحتمند رکڻ ۾ اهم �ردار ادا �ن ٿا ، ان جو �و ثبوت ناهي ته اها �ورونا وائرس جه�ي وبائي مرض
جو عالج ٿي سگهي ٿو. جيتوڻي� اهي اضافي سپالئيون �رونا وائرس کي منهن نه ٿيون ڏين (صرف ه� خاص
وي�سين سان هي عالج مم�ن آهي)، اهي توهان جي غذائيت ۽ قوت مدافعت کي بهتر بنائيندا آهن، جه�وڪ

توهان کي �ورونا وائرس جه�ي مرض کان بچاُء ۾ مدد فراهم �ري ٿي. پر ِاها پ� �ري وٺو ته توهان پنهنجي
ڊا��ر جي تجويز �يل طور تي �ا معدنيات يا اضافي شيون استعمال �ري رهيا آهيو، گهڻو �ري اهي توهان

جي صحت الِء نقصان�ار ٿي سگهن ٿا.

�ورونا وائرس ه� نئين قسم جو وائرس آهي ۽ ان جي عالج الِء نئين وي�سين ٺاهڻ جي ضرورت آهي. نمونيا جو
شاٽ (نمونيو�ي�ل وي�سين) توهان کي صرف ه� قسم جي بي��يريل نمونيا کان بچائي سگهي ٿي. تنهن هوندي

، ڇا�اڻ ته ٻنهي نمونيا ۽ �ورونا وائرس ٻئي ساهه کڻڻ جون بيماريون آهن، جي��هن توهان نمونيا کان بيمار ٿيو ٿا،
توهان کي �رونا جي انفي�شن جو به خطرو ٿي سگهي ٿو. ڊبليو ايڇ او جي مطابق، توهان ساهه کڻڻ جي بيماري کان
بچائڻ الِء وي�سين جو استعمال �ري سگهو ٿا جه�وڪ نمونيا ، پر اهو �ورونا وائرس جو عالج يا بچاُء �ونه �ري

سگهندو.

جي وي�سين توهان کي �ورونا وائرس جي انفي�شن کان بچائيافواهه
سگهي ٿي. 

 و�امن ۽ ِمنرل سپليمن�س سان �ورونا وائرس جو عالج
مم�ن ناهين

اڃا تائين �و به ثبوت موجود ناهي ته لوڻياٺ پاڻي سان ن� کي دوئڻ سان �ورونا وائرس جي انفي�شن کي
رو�ي سگهي ٿي. جيتوڻي� اهو توهان کي عام سردي کان بچائي سگهي ٿو، پر هي �ورونا وائرس جه�ي موضي

انفي�شن کي رو�ڻ ۾ تمام گهڻو اثرائتو ناهي.

لوڻ جي پاڻي سان (ن� کي ڌوئڻ) سان �رونا وائرس
کان بچائي سگهجي ٿو 

افواهه
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وين�يليشن بند جڳهن ۾ تازي هوا کي برقرار رکڻ جو بهترين طريقو آهي. ڊبليو ايڇ او جي مطابق ، گهر اندر �رونا
وائرس جي ڦهالُء کي رو�ڻ جي الِء وين�يليشن  ه� اهم ذريعو آهي. گھرن ۾ تازي هوا کي يقيني بڻائڻ الِء دري يا

دروازو کولڻ عوامي هنڌن جه�وڪ آفيسن ، د�ان ، عمارتن ، سياحن جي رهائش ۽ اس�ولن ۾ انفي�شن کي رو�ڻ
جو ه� مؤثر طريقو آهي. تنگ جڳهن ۾ تازي هوا جي گردش سان ان ڳالهه کي يقيني بڻائي سگهجي ٿو ته اسان

جتي ساهه کڻي رهيا آهيون ان جاِء تي هوا مسلسل تبديل ٿي رهي آهي.

هوا جي گردش(ايئر ريسر�يوليشن) جي صورت ۾، فل�ر کي باقاعدي طور تي صاف �رڻ گهرجي، خاص طور تي �م
جي جڳهن ۾ جتي ماڻهن ۾ �ورونا وائرس پکي�ڻ جو وڌي� خطرو هجي. نو�رين وارن انهن ماڻهن الِء وڌي�
خطرناڪ آهي جي�ي �رائي واري جڳهن جو �م، سياحتي کاتن، يا گهريلو مالزمن کي �م �ندڙ آهن. جي��هن

توهان اه�ي جڳهه ۾ رهائش پذير آهيو جتي آلودگي هجي، ۽ توهان دريون نه کولي سگهو ٿا، توهان آبهوا کي صاف
رکڻ الِء هوا صاف �ندڙ (ايئر پيوريفائر) جو استعمال �ري سگهو ٿا.

 فضائي گردش کان بچڻ الِء ، ضروري آهي ته فطري يا مي�اني طريقي سان اندروني جڳهن ۾ وين�يليشن ۾ اضافو
�يو وڃي. ٻين احتياطي عملن سان گ� هي ه� اهم طريقو آهي جنهن جي ذريعي �ورونا وائرس جي پکي� کي

رو�ي سگهجي ٿو.

پا�ستان ۾ �رانس جين�ر ا�ثر �ري معيشت جي غير رسمي شعبن ۾ �م �ندا آهن ، انهن

مان ا�ثر روڊن تي پندا آهن يا پي� پالڻ الِء فاحش جنسي فروخت جو �م �ندا آهن. پا�ستان
۾ �رانسجين�ر ماڻهن سان تعصب جي �ري انهن الِء روزگار جا �جهه موقعا آهن ۽ انهن الِء
تعليم حاصل �رڻ تمام گهڻو مش�ل آهي. �ورونا وائرس جي وبا انهن الِء وڌي� مسئال پيدا
�ري ڇ�يا آهن، جيئن انهن کي سماجي فاصلو برقرار رکڻو آهي ۽ ماڻهن ۾ ه� خوف آهي ته هي
(�رانس جين�ر) ماڻهو صفائي جو خاص خيال نٿا رکن. ان صورتحال جي وجهه سان انهن جي
محدود آمدني جي ذريعن کي به �رونا کسي ورتو آهي، جه�وڪ شادين ۾ ناچ ۽ جنسي فروخت

طور تي �م �رڻ.

 اسالم آباد - راولپن�ي ۾ انساني حقن واري وزارت ۽ يو اين ڊي پي جي گ�يل مطالبي جي مطابق
، �رانس جين�ر برادري (�ميون�ي) کي وبائي  مرض دوران سماجي ۽ صحت جي حفاظت جي
مسئلن ۾ امتيازي ورتاُء جو منهن ڏيڻو ٿو پوي. ان تحقيق ۾ ان�شاف �يو ويو آهي ته �رانس

جين�ر جا ماڻهو کي وائرس کان متاثر ٿيڻ جا وڌي� خطرا آهن ڇا�اڻ ته انهن مان گهڻو �ري
تنگ ٿيل جڳهن تي گ� رهندا آهن، ۽ سماجي فاصال برقرار نٿا رکي سگهن. تحقيق ۾ اهو به

ان�شاف پڻ �يو ويو آهي ته 59 س�ي�و ريسپان�ن� (جوابدارن) صحت جي سار سنڀار انهن

جي پهرين ترجيح ڏني ڇا�اڻ ته انهن مان تقريباً ه� ڏهائي چار معذوري يا �نهن بيماري ۾
مبتال هئا جنهن جي وجهه سان انهن کي �ورونا وائرس کان متاثر ٿيڻ جو وڌي� خطرو آهي.

وين�يليشن �يئن توهان جي گهرن ، اس�ولن ، آفيسن ۽ د�انن کي �رونا وائرس

کان بچائي سگهي ٿو؟

پا�ستان ۾ �رانس جين�ر برادري (�ميون�ي) کي وبائي مرض

جي دوران وڌي� خطرو آهي.



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

شادي جه�ي وڏيون تقريبون ۾�ورونا وائرس کي پکي�ڻ جو وڌي� خطرو آهي، تنهن �ري انهن واقعن
کي ترتيب ڏيڻ وقت سڀني صحت جي پرو�و�ولن تي غور �رڻ ضروري آهي. ان جي مطابق، صحت
واري وزارت جي طرفان ڏنل ايس او پيز جي نئين هدايت جاري �ئي وئي آهي جي�ا 20 نومبر کان
�راچي ، الهور ، اسالم آباد ، راولپن�ي ، ملتان ، حيدرآباد ، گلگت ، مظفر آباد ، ميرپور ، پشاور ، �وئي�ا

، گوجرانواال، گجرات ، فيصل آباد ، بهاولپور ۽ سوات ۾ الڳو �يا ويندا.

انهن شهرن ۾ نيشنل �مان� آپريشنز سين�ر (اين او سي او سي) جي طرفان داخلي شادين جي تقريبات
تي 20 نومبر 2020 کان پابندي الڳو �ئي وئي آهي. جي��هن توهان �نهن ٻاهرئين هنڌ تي شادي جي

تقريب �رڻ چاهيو ٿا ته:

توهان کي پ� �رڻي آهي ته توهان جا مهمان 1000 کان وڌي� نه آهن.

توهان جا سڀني مهمانن کي 6 فوٽ ڌار ڌار فاصلي تي ويهڻو آهي ۽.

 روگرام وڌ کان وڌ 2 �ال�ن ۾ ختم �يو وڃي (وڌ ۾ وڌ رات 10 بجي تائين)، ۽ هر �و تقريب
۾ ماس� پائي اچي

(ويهڻ واري جڳهه) سي�ن جو اه�ي طرح بندوبست �يو وڃي جو هر�و ه� ٻئي کان 6 فوٽ ڌار هجي. 

پا�ستان ۾ شادين جي تقريبات الِء ايس او پيز جي ڏنل

نئي هدايات جاري �يا ويا آهن.
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تقريب ۾ داخال تي سڀني شر�ت �ندڙن الِء حرارتي اس�يننگ الزمي آهي. 

سڀني شر�اء کي تقريب ۾ منهن تي ماس�  ضرور کپڻ گهرجي (ايون� آرگنائيزرز ان جي نگراني �ندا). 
تقريب ۾ بوفي ڊن� يا لنچ نه ڏنو ويندو. ان جي بدران، منتظمين لنچ ب�س يا �يبل سروسز فراهم �ري سگھن

ٿا. 
شر�ت �ندڙ گه� ۾ گه� 20 سي�ن�ن الِء پنهنجا هٿ صابڻ ۽ پاڻي سان ڌوئن ۽ هين� سيني�ائزر جو

استعمال �ن جنهن ۾ گه� ۾ گه� 60 سي��و ال�وحل هجي.
سڀني شر�ت �ندڙن کي هر وقت 6 فو�ن جي مفاصلي تي برقرار رکجي.

جي��هن مالزمن ۽ شر�ت �ندڙ وائرس جي عالمتن تي ش� هجي يا انهن جي �ورونا وائرس جي �يس�
پازي�ِو هجي ته اهي گھر ۾ ئي رهن.  

ميزبان بنيادي حفاظتي شيون مهيا �ري جه�وڪ صابڻ ، پاڻي ، سيني�ائيزر، پيپر �اول، �شو، ماس�، اورنج _�چ
ڊس� بن وغيره.

وڌي� ڏسڻ واري جڳهن تي پوس� واريون نشانيون الزمي طور تي هجڻ گهرجن، جه�وڪ داخلي رستن تي، ۽

�ا�وس( غسل خانو) جه�يون نشانيون هجڻ گهرجي جي�ي روزاني حفاظت جي احتياط کان خبردار �ن. 

روايتي مبارڪ آباد ڏيڻ جي طريق�ار (هٿ مالئڻ ، ڀا�ر پائڻ ، وغيره) کان پاسو �رڻ گهرجي، ڇو ته ان جي
ذريعي جلدي انفي�شن ڦهلجي سگهجي ٿو. 

اهو سڀني جي ذميواري آهي ته جه�وڪ شادي وغيره جه�ي تقريبات ۾ ايس او پيز تي عمل �رڻ کي يقيني بڻايو وڃي.
تقريب دوران ، هيٺ ڏنل هدايت نامو (ايس او پيز) تي عمل �رڻ الزمي آهي:
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پنهنجي ڊا��ر يا COVID-19 جي��هن توهان وٽ
رونا وائرس هيلپ الئن سان رابطو �ريو

�رونا وائرس جي
عالمات

سڄيل گلو ٿ�

ذائقي ۽ بو جي
نقصان

سر درد 

ال�ي

هيٺيون عالمتون:

کنگهه بخار

هيٺيون شديد عالمتون:

سيني جو سور

سانس وٺڻ ڏکيو

نيري چاٻي يا منهن

جاڳڻ جي قابل ناهي

عالمتون آهن پنهنجي ڊا��ر يا COVID-19 جي��هن توهان وٽ
�ورونا وائرس هيلپ الئن سان رابطو �ريو



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

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

