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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

پنجاب 

342,498
14,237
10,314
317,947
 

اسالم آباد 

81,766
2,961
765
78,040
 

 
134,558
4,365
4,158
126,035

بلوچستان       

25,819
1,139
289
24,391
 

م�مل موت

21,323

گليگ� بال�يسن

5,642
114
107
5,421

 
323,828
23,856
5,136
294,836

�اشمي 

19,519
704
554
18,261
 

م�مل تصديق ٿيل

�يَسس

933,630
م�مل فعال �يس

47,376
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�ورونا وائرس وبائي مرض جه�ي صورتحال غلط ڄاڻ، افواهن ۽ �وڙين خبرن سبب معاشرتي ڏڦي� جو سبب بڻجي سگهي ٿي. جيئن پا�ستان
۾ ڊينگي بخار، ٻوڏ ۽ زلزلن سبب ٿيندڙ نقصان قومي سطح تي ڏٺو ويو آهي. وبا ڦهلجڻ سان گ� ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته �وڙيون خبرون، �هاڻيون ۽
غلط افواهه ڦهلجي رهيا آهن، جنهن سبب معاشرو بدامنيَء  جو ش�ار ٿي رهيو آهي. اڻ تصديق ٿيل ڄاڻ جو ڦهلجڻ معاشرتي ڏڦي� جو سبب

بڻجي سگهي ٿو.

اه�ي صورتحال کي نظر ۾ رکندي ا�ائون�بل�ي ليب پا�ستان (اَي ايل پي) يورپي يونين جي مالي تعاون ۽ دي ايشيا فائون�يشن ( �ي اَي ايف)

پا�ستان جي فني تعاون سان �ورونا وائرس ِسو اي��س مهم (سي سي سي) شروع �ئي آهي. اِن مهم ذريعي غلط افواهن کي ختم �يو وڃي

ٿو، باقاعدگيَء سان حقيقتن جي جاچ پ�تال، ڊي�ا جي تر�يب سازي، ۽ هر هفتي معلوماتي بلي�ن تيار �رڻ الِء ورچوئل فورمز طلب �يا ويندا
آهن. ان بلي�ن ۾ اهم ح�ومتي فيصلن، ڏسجندڙ مواد، �ميون�ي جي راين ، افواهن  کي درست معلومات ذريعي ظاهر �رڻ، درست خدشن، ۽

صحت ۽ ٻين معاملن بابت مقامي سطح تي اُٿندڙ سوالن کي به شامل �يو وڃي ٿو. ان جو مقصد پا�ستان ۾ موجود �مزور طبقن يعني

اقليتن، مذهبي اقليتن، مهاجرن، اسمگلنگ جو نشانو بڻجندڙ فردن، قيدين، عورتن، بي گهر ماڻهن، �رانسجين�ر فردن، معذور ماڻهن، تشدد جو

نشانو بڻجندڙ ماڻهن ۽ ٻين پٺتي پيلن خاص طور تي خيبر پختونخواهه ۽ سنڌ جي پٺتي پيل طبقن  ۾ شعور کي فروغ ڏيڻ آهي. ان هفتيوار بلي�نز

جو انگريزي، سنڌي ۽ پشتو (آڊيو) ۾ ترجمو به �يو ويندو آهي. ان بلي�نز کي سڀني اس�ي� هول�رز ، مقامي ح�ومتي سرواڻن، مي�يا، ليگل اي�
سين�رز، �ميون�ي ري�يو، لرننگ سين�رز، سول سوسائ�ي تنظيمن، ۽  هيومني�يرين ني� ور�س سان گ� آن الئين ۽ آف الئين ذريعن سان به
شيئر �يو وڃي ٿو. انهن کي ا�ائون�بل�ي ليب جي ويب، ۽ سوشل مي�يا پيجز سان گ�وگ� وسيع ري�يو چينلز تي مقامي ٻولين ۾ به نشر �يو

وڃي ٿو.

م�مل وصولي

864,931

کوِوڈ 19 ڈیش بورڈ
(پا�ستان)

تصديق ٿيل �يَس

فعال �يس

موت

ریکوریز

�ي پي �ي

سنڌ

7جون، 2021
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يورپيئين يونئين جي مالي

تعاون سان

�يترن ئي حلقن طرفان وئ�سين لڳڻ جي جاِء تي

چقمق لڳڻ جي افواهن کانپوِء تازا ترين غلط خبر

اڄ�لهه سوشل مي�يا تي هلي رهي آهي ته وئ�سين

لڳڻ کانپوِء انسانن جو ه�ٻئي سان بِلو�وٿ

�ي�ناالجي ذريعي رابطو مم�ن آهي. سائنسي لحاظ

کان ائين مم�ن نه آهي ڇوته وئ�سينز جي تياريَء ۾

�ابه ڌاتوَء جه�ي شيِء استعمال ناهي ٿيندي ۽ نه ئي
ان مان گه� فاصلي تائين رابطو �رائڻ واريون

ري�يائي لهرون ن�رن ٿيون. هيَء وئ�سين رڳو �ورونا

وائرس جي خالف مدافعتي نظام کي بهتر �رڻ جو

ه� ذريعو آهي ۽ ان سان انسانن ۾ اه�ي �ابه خوبي

پيدا نٿي ٿئي جي�ي مٿي ٻڌايون ويون آهن. پ�هندڙن

کي گذارش آهي ته مستند خبرن ۽ معلومات الِء اهي

ح�ومتي ويب سائي�ن يا صحت جي عالمي اداري

جي تصديق ٿيل خبرن جي پلي�فارمن سان رابطو �ن-

گزشتہ 24 گھنٹے: 214,864

ڈبل ڈوز

2,310,115
گزشتہ 24 گھنٹے:40,142

سنگل ڈوز

4,054,355
گزشتہ 24 گھنٹے: 255,006

ویکسین کی ُکل لگائی جانے والی تعداد

8,263,763

کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

حقیقت اور افواهه

وئ�سينيشن کانپوِء

انسانن ۾ بِلو�وٿ رابطو

پيدا ٿي وڃي ٿو

نوبل انعام حاصل �ندڙ

شخصيت اه�ي �ابه دعوٰي

ناهي �ئي ته وئ�سين

لڳرائيندڙ ماڻهو مري ويندا

تازو ئي سوشل مي�يا تي ه� خبر وائرل ٿي آهي،

جنهن ۾ دعوٰي �ئي وئي آهي ته نوبل انعام حاصل

�ندڙ وائراالجس� لَ� مون�يگنئير چيو آهي ته جن

ماڻهن وئ�سين لڳرائي آهي اُهي جيئرا نه رهندا ۽

سندن الش ٺ�اڻي لڳائڻ ضروري هوندو. اها غلط

معلومات سوشل ۽ پرن� مي�يا تي عام ٿي ۽ �يترن

ئي ماڻهن اُن کي حقيقت سمجهيو پر ائين ناهي. هي

سائنسدان ٻين �يترن ئي ماڻهن وانگر شروع ۾ �ورونا

وائرس، ان جي فطرت ۽ ان ڳالهه تي ته وئ�سين اثر

�ندي يا نه ، تي ف�رمند هو. ڏٺو وڃي ته ٻيا �يترائي

سائنسدان هاڻي �ورونا وائرس جي حقيقت سمجهي

چ�ا آهن ۽ ان جي خاتمي الِء اڳتي وڌي پنهنجا خيال

پيش �ري رهيا آهن پر وائراالجس� لَ� پنهنجي

ابتدائي بيانن کانپوِء ان تي ڳالهائڻ مناسب نه

سمجهيو، اِن�ري ماڻهن سندس پراڻا نا�اري بيان

�ڍي انهن کي غلط دعوائن سان پيش �ري رهيا آهن-

(ذريعو- فل في��) (ذريعو- يو ايس اَي �وَڊي)
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تعاون سان

پا�ستان کي فائزر- بائيون �ي� وئ�سين جي پهرين کيپ ملي وئي

ان ڳالهه جي تصديق ٿي وئي آهي ته فائزر- بائيون �ي� وئ�سين جي پهرين کيپ پا�ستان پهچي وئي آهي. ه� لک

ڇهه هزار وئ�سينز تي مشتمل اها کيپ جون جي پهرئين هفتي ۾ پهچڻو هو پر اها اندازي کان اڳ پا�ستان پهچي
وئي. پا�ستان ايشيائي ترقياتي بين� (اَي ڊي پي) جي مالي مدد سان اها وئ�سين محفوظ رکڻ الِء 23 ال�را �ول�

(يو سي سي) چين ريفريجري�رز خريد �يا آهن. اڃان تائين هنگامي حالتن کان عالوه ڊرگ ريگيولي�ري اٿار�ي آف
پا�ستان هن وئ�سين جي استعمال جي اجازت ناهي ڏني. هاڻي ج�هن هن وئ�سين جي �ليني�ل �رائلز جو جائزو

ورتو پيو وڃي ته وئ�سينز جي هيَء کيپ وفاقي گاديَء جي هنڌ اسالم آباد ۾ 16 مختلف هنڌن تي يوسي سي
ريفريجري�رز ۾ محفوظ �يون ويون آهن جن جي شيلف الئيف 6 مهينا آهن- 

پا�ستان ۾ �ورونا وائرس جي مثبت �يسز جي شرح 5 سي��و کان

گه� تي مستح�م آهي

مل� ۾ الڪ ڊائونز، �رفيوز ۽ ايس او پيز تي سختيَء سان عملدرآمد سبب �ورونا وائرس جي مثبت �يسز جي انگ

۾ واضح گه�تائي آئي آهي. �ين لهر جي ابتداء ۾ اختياريون �يسز جو انگ تمام گهڻو وڌڻ ۽ اسپتالن ۾ جڳهه نه بچڻ
جي خدشي جو ش�ار ٿي ويون هيون. پر هاڻي ج�هن مل� ۾ �ين لهر ۾ واضح گه�تائي آئي آهي مل� ۾ وئ�سين

لڳائڻ جو عمل پنهنجي عروج تي آهي، اميد آهي ته پا�ستان مثبت �يسز جي شرح 5 سي��و کان گه� رکڻ ۾

�امياب ويندو. هن وقت سنڌ ۽ خيبر پختونخواهه ۾ مثبت �يسز جي شرح وڌي� آهي ، سڄي مل� جي سراسري

شرح 4 ڏهائي 8 سي��و آهي-

�ورونا وائرس وئ�سين جا هن وقت
تائين سامهون ايندڙ سائي� افي��س

�ُ�ي لڳڻ واري جاِء تي

 -سور يا ڳاڙهاڻ

مٿي ۾ سور، بدن ۾ سور يا

-ز�ام

 -دست اُل�يون

بخار يا ڏ�ڻي

ٻيون

35.7%

33.7%

15.4%

6.7%

8.8%

(ذريعو- دي نيوز)

ذریعہ۔ حکومِت پاکستان
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تعاون سان
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خيبر پختونخواهه ۾ اسپتالن ۾ ايندڙ شهرين ۾ سڀ کان وڌي�
�ورونا وائرس جا �يس سامهون آيا

عيد کانپوِء خيبر پختونخواهه ۾ قاعدن ۽ ضابطن ۾ نرميَء سبب صوبي ۾ مي�ي�ل

جي شعبي سان واڳيل يا اسپتالن ۽ �لين�س ۾ ايندڙ ماڻهن ۾ سڀ کان وڌي�

�ورونا وائرس جا �يس سامهون اچي رهيا آهن. هن مهل تائين اسپتالن جو

عملو، پوليو وئ�سين جا رضا�ار ۽ اه�ا ماڻهو جن جا مائ� اسپتالن ۾ �ورونا

وائرس سبب داخل آهن، سڀ کان وڌي� مثبت �يسن طور سامهون اچي رهيا

آهن. اها شرح اڳواٽ واپاري ۽ عوامي هنڌن تي سخت پابندين سبب گه� آهي.

ان ڳالهه کي نظر ۾ رکندي ته صوبي ۾ طبي خدمتن جون سرگرميون نٿيون رو�ي

سگهجن ، ح�ومت صورتحال تي ضابطو آڻڻ الِء طبي عملي ۽ ٻين ماڻهن کي وڏي

پيماني تي وئ�سين لڳائڻ ۽ قوت مدافعت وڌائڻ جو سلسلو شروع �ري ڇ�يو

آهي- 

 

�راچيَء ۾ �ورونا وائرس جي ڀارتي قسم جي پهرئين

�يس جي تصديق ٿي وئي

 جيئن برطانوي، برازيلين ۽ ڏکڻ آفريقي قسم آهستي آهستي پا�ستان پهتا،
�ورونا وائرس جي ڀارتي قسم جي پهرئين �يس جي پا�ستان موجودگيَء جي به
تصديق ٿي وئي آهي. نيشنل انس�ي�يوٽ فار هيلٿ (اين آِء ايڇ) تصديق �ئي

آهي ته کين �ورونا وائرس جي ڀارتي قسم جو نمونو مليو آهي جنهن جي فوتگين

جي شرح به وڌي� آهي ۽ ان سان وڌي� سنجيده قسم جي بيماري به ٿئي ٿي.

سنڌ صوبي ۾ �ورونا وائرس جي عالمي قسمن جا سڀ کان وڌي� �يس ملن ٿا،

اهو ئي سبب آهي جو هتي ٻين صوبن جي مقابلي ۾ صورتحال ۾ وڌي� بهتري

نٿي اَچي. صوبي ۾ �ورونا وائرس جي وڌندڙ �يسن جو ه� وڏو سبب اهو به

آهي ته ماڻهو ايس او پيز تي عمل نه �ندي بين االقوامي سفر �ندا رهن ٿا ۽

اه�ي طرح مختلف قسمن جا انفي��ي� مسافر پا�ستان ۾ داخل ٿي وڃن ٿا.

اه�ي صورتحال ۾ بهترين مشورو اهوئي آهي ته شهري احتياطي تدبيرون جاري

رکن، وئ�سين لڳرائين ۽ جي��هن گهڻو ضروري نه هجي ته گهرن کان ٻاهر نه

ن�رن

(ذريعو- روزاني ڊان)

(ذريعو- �ربيون)
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تعاون سان

ویکسینیشن سینٹر تالش

کریں

 

ضرورت پڑنے پر آپ ایک دفع اپنا

ویکسینیشن سینٹر تبدیل کروا سکتے ہیں
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رجس�ريشن- �نهن به موبائيل نمبر تان پنهنجو

شناختي �ارڊ نمبر 1166 تي مو�ليو يا نادرا

جي مخصوص ويب سائي� تي وڃي پاڻ کي

 .رجس�رڊ �رايو
 

اپوائنٹمنٹ حاصل کریں

ویکسینیشن سینٹر جائیں

صحت عامہ کے عملے کے پاس جاکر

اپنے شناختی کارڈ اور PIN کوڈ کی

تصدیق کرائیں 

ویکسین لگوائیں

پاکستان میں کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

40 سال يا ان کان وڏي عمر جا
شهري – پاڻ کي رجس�رڊ �رائين

پنهنجي �نهن به ويجهي وئ�سين

سين�ر تي وڃي وئ�سين لڳرائين. 
 

30 کان 39 سالن تائين جي عمر جا
شهري - رجس�ريشن جي شروعات 16

مئي کان ٿي چ�ي آهي. ج�هن توهان

جي عمر جي ماڻهن کي وئ�سين لڳڻ

شروع ٿيندي ته توهان کي وئ�سينيشن
سين�ر ۽ تاريخ بابت ايس ايم ايس جي

ذريعي آگاهه �يو ويندو. 

 
19 کان 29 سال جي عمر جا شهري
– رجس�ريشن 27 مئي کان شروع ٿي
چ�ي آهي. جئين ئي ان عمر جي ماڻهن

کي وئ�سينيشن جي شروعات ٿيندي

ته کين ايس ايم ايس ذريعي وئ�سين
لڳڻ جي تاريخ ۽ الڳاپيل سين�ر بابت

آگاهه �يو ويندو.    

 
رجس�رڊ طبي اهل�ار – رجس�رڊ طبي

اهل�ارن کي شي�ول مطابق سندن

وئ�سين لڳڻ جي تاريخ ۽ سين�ر بابت

کين ايس ايم ايس ذريعي آگاهه �يو

ويندو. رجس�ريشن الِء اين سي او سي

جي ويب سائي� سان رابطو �ريو. 

 

(ذریعہ۔ این سی او سی)

خصوصي نو�س:
 

سال کان وڌي� عمر جا اه�ا شهري جن وٽ قانوني ويزا/ اقامو موجود آهي اهي �نهن به مر�ز تي وڃي 18
:وئ�سين لڳرائي سگهن ٿا جنهن الِء هيٺين مرحلن مان گذرڻو پوندو

 
  �نهن به ويجهي �ورونا وئ�سين مر�ز تي وڃو ۽ اُتي موجود عملي کي پنهنجو ويزا (ورڪ يا اس��ي) ڏيکاري

 
عملو توهان جي پاسپورٽ ۽ ويزا ( ورڪ يا اس��ي) جو جائزو وٺندو، اُن جي ان�ري �ندو ۽ وئ�سين لڳائي ڇ�يندو

 
عملو وئ�سين لڳڻ جي تفصيل نمز جي ويب سائي� تي درج �ري ڇ�يندو. �نهن فني خرابي، عمر يا ان�رني�

 جي
 

مسئلي جي صورت ۾ عملو تفصيل �اغذ تي درج �ري اين سي او سي کي مو�ليندو ۽ اُتان تفصيل نمز جي
ويب

 .سائي� تي درج ٿي ويندي 
 

.وئ�سينيشن جو سر�يف�ي� نادرا جي ويب سائي� يا نادرا جي دفتر مان حاصل �ري سگهبو



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

ذريعو – نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي)

خيبر پختونخواهه ۽ سنڌ ۾ وڏن وئ�سين سين�رز جي تفصيل

0317-2608989
 0334-1664946

0321-9209920
 0334-1664946

021-99333476-7 
0333-2606993
021-99333474
0322-2552555

0213-6408933
 0213-6408930

022-2115091

0333-9117845

0333-5067280

0344-9300068

0343-9298076

 
وفاقي اي�و 

 
سنڌ 

 
خيبر پختونخواه

  
ماس وئ�سينيشن

سين�ر (ايم سي وي) 

 
رابطي جو نمبر

 

 
ڈاکٹر آفتاب  

(3540427۔0301)
 

ڈاکٹر عدنان 
(3110672۔0333)

 
 

ماس وئ�سينيشن

سين�ر (ايم سي وي) 
 

 
رابطي جو نمبر

 

 
نجی ویکسینیشن سینٹرز

 

ڊائو ڊين�ل �راچي اوڀر

 
ڊائو اوجها اسپتال، �راچي اوڀر

 
 

خالق�نو هال، �راچي ڏکڻ

  
جي پي ايم سي اسپتال،  �راچي ڏکڻ

 

 
ايس جي قطر اسپتال ، �راچي اولهه

 

 
چل�رن اسپتال ، �راچي سين�رل  

 

لياقت يونيورس�ي آف مي�ي�ل اين�

هيلٿ سائنسز 

 

 
پبل� هيلٿ اس�ول (الهوري)، پشاور

  
�ي بي سي ، ايب� آباد

 

ڊي آِء خان پوليس الئين اسپتال ، ڊيرا

اسماعيل خان

 

تاج� پوس� گريجوئي� نرسنگ

اس�ول ، پشاور

 

او ايم آِء اسپتال

ضياء الدين اسپتال

سائوٿ س�ي اسپتال

طبه هارٽ انس�ي�يوٽ 

ان�س اسپتال

هاشماڻي اسپتال

 



وڌي� شهرن جي ڳوال �ريوCOVID-19 صحت جو صالح�ار پلي� فارم 

COVID-19 Health Advisory Platform

چغتائي ليب

ويجهو الغيرز بين� ، مردان پوائن� ، شمسي روڊ ، مردان ، �ي پي

�وئ�ه
فاطمه جناح اسپتال

بهادر آباد ، وحدت �الوني ، �وئ�ه

نشتر اسپتال ،

 نشتر روڊ ، جس�س حامد �الوني ، ملتان ، پنجاب

صحت جا قومي ادارا

پارڪ روڊ ، چ�ر شهزاد ، اسالم آباد

مان پنهنجي �يس� �اٿان �رائي سگهان ٿي/ سگهان ٿو؟

ايسلز ليبز ،

 �ي ايم اي پالزا د�ان نمبر 6 ، نزد گرلز ڊگري �اليج سر�لر روڊ هريپور ، 
�ي پي �ي

هري پور

مردان

پشاور
حيات آباد مي�ي�ل �مپلي�س ،

 4 فيز 4 حيات آباد ، پشاور ، �ي پي �ي

ِگلِگت

الهور
شوکت خانم ميموريل اسپتال ،

 7 اي بالڪ آر. 3 ايم اي جوهر �ائون ، الهور ، پنجاب

راولپن�ي
آرمي فورسز انس�ي�يوٽ آف پيٿولوجي

رينج روڊ ، سي ايم ايڇ �مپلي�س ، راولپن�ي , پنجاب

اسالم آباد

ملتان

ضلعي هي� �وار�ر اسپتال

 اسپتال روڊ ، گلگت ، جي بي

مظفر آباد
عباس انس�ي�يوٽ آف مي�ي�ل سائنسز (اي ايم ايس) 

 امبور ، مظفر آباد ، آزاد �شمير

خيرپور
گمب� انس�ي�يوٽ آف مي�ي�ل سائنسز ،

 گمب� ، خيرپور ، سنڌ

حيدرآباد
لياقت يونيورس�ي آف مي�ي�ل ۽ هيلٿ سائنسز (لمس) ، 

لبر�ي مار�ي� سر�ل ، ويجھو لياقت يونيورس�ي اسپتال ، حيدرآباد ، سنڌ

�راچي
آغا خان يونيورس�ي اسپتال ،
اس�ي�يم روڊ ، �راچي ، سنڌ

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

توهان اسان سان 0092-333-5873268 تي وا�س ايپ تي رابطو �ري پنهنجي چوڌاري �ورونا وائرس بابت ڦهليل

�نهن افواه ، غلط معلومات يا ٻي �ا معلومات اسان کي ٻڌائي سگهو ٿا. اسان پنهنجي �ورونا وائرس ِسواي��س

�يمپيئن جي هفتيوار بلي�نز جي ذريعي انهن افواهن جو خاتمو �ري مستند معلومات جي آگاهي فراهم �نداسين. 

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

