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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 

344,065
11,295
10,516
322,254
 

اسالم آباد 

82,139
1,657
772
79,710
 

 
136,074
3,608
4,224
128,242

بلوچستان       

26,232
1,029
294
24,909
 

م�مل موت

21,723

گليگ� بال�يسن

5,712
101
108
5,503

 
328,184
23,495
5,243
299,446

�اشمي 

19,783
541
566
18,676
 

م�مل تصديق ٿيل

�يَسس

942,189
م�مل فعال �يس

41,726
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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

878,740

کوِوڈ 19 ڈیش بورڈ
(پا�ستان)

تصديق ٿيل �يَس

فعال �يس

موت

ریکوریز

�ي پي �ي

سنڌ
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تعاون سان

 جيئن جيئن دنيا ۾ �ورونا وائرس جون نيون وئ�سينز
سامهون اچي رهيون آهن ۽ شهرين ۾ وئ�سين لڳرائڻ

جي الڙي ۾ واڌارو ٿي رهيو آهي. ماڻهن ۾ اها بدگماني به

جنم وٺي رهي آهي ته �جهه مخصوص وئ�سينز ٻين

جي مقابلي ۾ بهتر آهن. پر حقيقت اها آهي ته سڀ

وئ�سين ه�جه�يون ۽ سڀني جو �م ه� ئي آهي

يعني وئ�سين لڳرائڻ واري فرد جي قوت مدافعت

وڌائڻ. وئ�سين جي تياريَء ۾ استعمال ٿيندڙ شيون ۽

وئ�سين جي افاديت مختلف ٿي سگهي ٿي. جي��هن

توهان کي وئ�سين جي �جهه شين سان الرجي آهي يا

توهان ٻن جي بدران ه� ڊوز واري وئ�سين لڳرائڻ

چاهيو ٿا ته توهان �نهن ه� وئ�سين کي ٻيَء تي

ترجيح ڏئي سگهو ٿا. پر انهن دعوائن ۾ �ابه حقيقت نه

آهي ته چيني وئ�سينز گه� افاديت واريون آهن ۽

آمري�ي وئ�سينز بهترين آهن. 

 ڀارت ۾ �ورونا وائرس جي �يسز ۾ سامهون ايندڙ
بلي� فنگس �ورونا وائرس جي عالمت ناهي.

”مي�رمائ�وسس“ فنگس بيماري آهي جنهن سبب
�شوني�روسس (ه�ن جو �مزور ٿيڻ) ٿئي ٿي جي�ا

چم�يَء کي گهرو رنگ ڏئي ٿي. تنهن�ري ان کي ”بلي�

فنگس“ چيو وڃي ٿو. جيتوڻي� فنگس انساني جسم تي

گهڻي دير زنده نٿو رهي ۽ سوالئيَء سان ان جو عالج

مم�ن آهي ان جي باوجود �ورونا وائرس جا اه�ا

مريض جن کي ذيابيطس جو مرض هجي ان جو بلي�

فنگس ۽ عالج ٿيڻ نامم�ن هوندو آهي. اِن جو سبب

اِهو آهي ته اه�ن مريضن جي قوت مدافعت تمام گه�

هوندي آهي ۽ جسم ه� ئي وقت ۾ �ورونا وائرس ۽

مي�رمائ�وسس سان نٿو وڙهي سگهي. ڀارت ۾ اه�ن

مريضن جي وڏي انگ هئڻ جو سبب اهو آهي ته ڀارت

ذيابيطس جي مريضن جي تعداد جي لحاظ سان دنيا ۾

پهرئين نمبر تي آهي ۽ اُتي ٻين مل�ن جي مقابلي ۾ ميکر

مائ�وسس سان متاثر ٿيڻ جا ام�ان 70 سي��و

وڌي� آهن- 

گزشتہ 24 گھنٹے:  189,320

ڈبل ڈوز

2,883,959
گزشتہ 24 گھنٹے:10,744

سنگل ڈوز

5,439,101
گزشتہ 24 گھنٹے:  200,064

ویکسین کی ُکل لگائی جانے والی تعداد

10,696,402

کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

حقیقت اور افواهه

 �جهه وئ�سينز ٻين جي
مقابلي ۾ بهتر آهن

”�وِوڊ فنگس“ عالمت ناهي
نئون انفي�شن آهي

(ذريعو- مي�ي�ل نيوز �و ڊي)

افواهه حقیقت
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تعاون سان

سنڌ ۾ �ورونا وائرس جي مريضن جي انگ ۾ گه�تائي کانپوِء پابندين ۾ نرمي
�ورونا وائرس جي �ين لهر جي دوران سنڌ ۾ �يترن ئي مهينن تائين وڏي انگ ۾ �يسز سامهون اچڻ ۽ سخت
پابنديون الڳو رهڻ کانپوِء آخر�ار صوبي ۾ �يسز ۾ گه�تائي اچڻ شروع ٿي وئي آهي ۽ صوبائي ح�ومت �جهه

قانونن ۾ نرمي �رڻ جو فيصلو �يو آهي. صوبي ۾ مثبت �يسز جي شرح 10 سي��و کان گه� ٿيڻ کانپوِء

تجارتي سرگرميون شام 6 وڳي بدران رات 8 وڳي تائين جاري رکڻ ۽ ريس�ورن�س ۾ آئوٽ ڊور کاڌي جي سهولت

اڌ رات تائين کولڻ جو فيصلو �يو ويو آهي ج�هن ته سمورن د�اندارن، عملي ۽ ٻين ماڻهن جي وئ�سين الزمي
قرار ڏني وئي آهي ۽ اختياريون وئ�سين لڳرائيندڙ ماڻهن جي تصديق به �نديون. مٿين درجن الِء اس�ول به کلي
ويندا ۽ استادن الِء وئ�سين لڳرائڻ الزمي هوندو. اه�ي طرح شادي هال ۽ آئوٽ ڊور شادين جي اجازت به ٻن

هفتن کانپوِء ڏني ويندي.

خيبرپختونخواهه ۾ ڀارتي ۽ ڏکڻ آفريقي قسمن جي �ورونا وائرس جي تصديق

  جيتوڻي� خيبرپختونخواهه ۾ مجموعي طور تي �ورونا وائرس جي �يسز ۾ گه�تائي اچي رهي آهي پر ان جي
باوجود صوبي ۾ ڀارتي ۽ ڏکڻ آفريقي قسمن جي مريضن جي به تصديق ٿي آهي. دبئي کان پا�ستان پهچندڙ

�ورونا وائرس جي �ن مريضن مان ه� ۾ ڊيل�ا قسم (صحت جي عالمي اداري طرفان ڀارتي قسم جو ڏنل نئون
نالو) جي وائرس جي تصديق ٿي آهي ج�هن ته ٻين ٻن ۾ ڏکڻ آفريقي قسم جو وائرس مليو آهي. واضح رهي ته
پا�ستان ۾ ڊيل�ا قسم جو پهريون مريض به خليجي مل�ن مان ئي آيو هو. جيئن ته اهي ٻئي قسم تمام گهڻو

تيزيَء سان ڦهلجن ٿا ان الِء شهرين کي اپيل آهي ته اهي ح�ومتي قاعدن ۽ ضابطن (ايس او پيز) تي سختيَء

سان عمل �ندا رهن ۽ جيترو جلد ٿي سگهي پاڻ کي وئ�سين الِء رجس�رڊ �رائين. وڌي� اهو ته پا�ستان مان

پرڏيهه ۽ پرڏيهه مان پا�ستان سفر �ندڙ مسافرن کي مشورو آهي ته احتياطي تدبيرن تي سختيَء سان عمل
�ن ۽ سفر جي قاعدن جه�وڪ قرنطينه اختيار �رڻ ۽ پي سي آر �يس� �رائڻ تي ضرور عمل �ن-

�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%
ذریعہ۔ حکومِت پاکستان

(ذريعو- دي نيوز) 

(ذريعو- ڊان)
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پا�ستان ۾ �ورونا وائرس جي مثبت �يسز جو انگ 50 هزار

کان گه� ٿي ويو

 �ورونا وائرس جي �ين لهر جي شدت ۾ گه�تائي اچڻ شروع ٿي وئي آهي ۽ مارچ
2021 ختم ٿيڻ کان هيسيتائين پهريون ڀيرو مل� ۾ مثبت �يسز جو انگ 50 هزار
کان گه� ر�ارڊ �يو ويو آهي. اها مثبت اڳڀرائي اه�ي وقت ۾ سامهون آئي آهي

ج�هن مل� ۾ �يسز مثبت اچڻ جي شرح 5 سي��و کان گه� ٿي آهي ۽ م�مل

طور تي وئ�سين (سنگل ڊوز وئ�سين جي ڊوز يا ڊبل ڊوز وئ�سين جي ٻنهي
خورا�ن) لڳرائيندڙ شهرين جو انگ 10 لک کان �پي ويو آهي. هن لهر جي دوران

بدترين صورتحال سنڌ جي رهي ۽ اُتي ڊيل�ا (ڀارتي) قسم جو پهريون �يس

سامهون آيو. �يسز جي انگ جي لحاظ کان پنجاب ٻئين نمبر تي رهيو جتي �يسز

جو تعداد 6 انگن تائين پهچي ويو ج�هن ته خيبر پختونخواهه جو نمبر �يون رهيو.
ٻين سمورن عالئقن ۾ �يسز جو تعداد 5 انگن تائين محدود رهيو ۽ اُتي �يسز

نمايان طور تي گه� رهيا. فوتگيَء جي شرح به 3 انگن کان 2 تي اچي چ�ي آهي ۽

اپريل جي وچ ڌاري ج�هن اها لهر عروج تي هئي، جي مقابلي ۾ فوتگيَء جي شرح ۾

گهڻي حد تائين گه�تائي آئي آهي 

�ورونا وائرس کي منهن ڏيڻ الِء آمري�ا پا�ستان کي
ضروري سامان عطيو �ري ڇ�يو

  آمري�ا �ورونا وائرس کي منهن ڏيڻ الِء گهربل ضروري ساز سامان پا�ستان
کي عطيو �يو آهي. هوائي جهاز ذريعي پهچندڙ طبي ساز سامان ۾ ذاتي حفاظت

جا آال ۽ نبض آ�سي مي�ر شامل آهن ج�هن ته ان سامان جي سار سنڀال ۽ فني
معاونت به آمري�ا طرفان پا�ستان کي فراهم �ئي وئي آهي. معروف اداري يو

ايس اي� �ورونا وائرس جي خالف جدوجهد ۽ پنهنجي صحت جي نظام جي

بهتريَء الِء پا�ستان سميت 120 مل�ن کي طبي امداد ۽ ٻئي قسم جي معاونت

فراهم �ري رهيو آهي. يو ايس اي� �ووي�س ۾ به معاونت فراهم �ري رهيو آهي

جنهن جي ذريعي پا�ستان کي به آس�را زيني�ا ۽ فائزر وئ�سينز مليون آهن-

(ذريعو- دي نيوز)
 

(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

11
66

11
66

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

�وِوڊ-19 جي وئ�سينيشن الِء رجس�ريشن جو طريقي�ار

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)

پرڏيهه سفر �رڻ جي خواهشمند ماڻهن الِء وئ�سينيشن بابت خصوصي هدايتون -
 

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

 03005921350

0333929881

03339191353

 

 

 03337577008

03003131100

03453945330

 

 

 

Major vaccination centers in KP and Sindh

 سندھ

03335042588

03459146891

03339611020

 

03045270647

03339015031

03149160346

 

 03005921350

0333929881

03339191353

 

 03059349975

 03330928292

03155046070

0715811532

0715690500

0333 7128627

 

 

03347382264

03333960839

03013582910

 

03337341698

03335765590

03003174277

 

 

 

03337517256

03337533685

03453852452

 

 خیبر پختونخوا

پشاور

ڳوٺاڻو صحت مر�ز ريگي۔

 مدر اين� چائل� هيلٿ سين�ر م�اڻي 

پبل� هيلٿ اس�ول الهوري

چارسدہ

بنيادي صحت مر�ز محمد ناري

 ڊس�ر�� هي��وار�رس اسپتال 

ڳوٺاڻو صحت مر�ز ب�گرام 

مردان

 ڊس�ر�� هي��وار�رس اسپتال مردان

مردان مي�ي�ل �امپلي�س 

 تحصيل هي��وار�ر اسپتال تخت بهائي- 

صوابی

بنيادي صحت مر�ز، جهن�ا۔

بنيادي صحت مر�ز، �وٺا- 

سي ايڇ �الو خان-

ہری پور

سي ڊي �وٽ نجيب هللا

سول اسپتال َ�ي �ي ايس

ڊس�ر�� هي� �وار�رس اسپتال

سکھر

 آِء ايڇ ايس اسپتال ليبر فلي�س

 �ي ايڇ پنوعاقل

 �ي ايڇ روه�ي ۔ 

خیرپور

راڻيپور

ٺري ميرواهه

 تعلقه اسپتال �و��جي 

شکار پور

 ڳوٺاڻو صحت مر�ز، سلطان �وٽ

ڳوٺاڻو صحت مر�ز خانپور

 ڳوٺاڻو صحت مر�ز، ڳ�هي ياسين-۔

جیکب آباد

 سول اسپتال، جي�ب آباد

تعلقه اسپتال ٺل

ڳوٺاڻو صحت مر�ز ڳ�هي حسن

الڑکانہ

�ي ايڇ ڏو�ري

سي ايم سي اسپتال، الڙ�اڻو

 رتو ديرو



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

