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ا�ائون�بل�ي ليب پا�ستان پنهنجي پراجي�� ”اس�ريٿننگ �ميون�ي ريزيلئنس �و �ووڊ-19“ جي تحت يورپي يونين جي مالي ۽

ايشيا فائون�يشن پا�ستان ۽ خيبرپختونخواهه جي صحت کاتي جي فني معاونت سان ”�ورونا وائرس ِسِوڪ اي��س

�يمپيئن“ شروع �ئي وئي آهي. هن مهم جي دوران افواهن، �وڙي خبرن ۽ غلط معلومات کي رد �ري مستند حقيقتن جي

جاچ �ري عوامي آگاهيَء الِء ه� هفتيوار بُلي�ن تيار �يو وڃي ٿو. بُلي�ن ۾ ح�ومتي فيصال، وئ�سين مهم، �ميون�ي جو في�

بي� ۽ تحفظات ۽ عام صحت ۽ �ووڊ-19 جي چوڌاري گهمندڙ سوالن کي ڏٺو وڃي ٿو. هن مهم جو مقصد خاص طور تي

خيبرپختونخواهه ۽ سنڌ جي پٺتي پيل طبقن (بشمول نسلي ۽ مذهبي اقليتن، �رانسجين�رز، معذور ماڻهن) ۽ ٻين سهولتن کان

محروم طبقن تائين آگاهي ڦهالئڻ آهي. انهن بُلي�نز جو اردو ۽ ٻين عالئقائي ٻولين جه�وڪ پشتو (صوتي بُلي�ن) ۽ سنڌي ۾ ترجمو

�ري انهن کي عوام الناس تائين پهچايو وڃي ٿو ته جيئن ڏورانهين عالئقن ۾ رهندڙ شهرين ۾ �ورونا وائرس وبا جي خالف

مزاحمت ۽ مدافعت پيدا �ري سگهجي. اِهي بُلي�نز آنالئين ۽ آفالئين ذريعن سان الڳاپيلن  جن ۾ سر�اري ادارا، ڊونرز، شهري ۽

سماجي ادارا شامل آهن، تائين پهچايا وڃن ٿا. 

محکمہ صحت، خیبر پختونخوا



�ورونا وائرس وئ�سين لڳرائڻ کان اڳ �نهن فارم، قانوني
دستاويز يا حلفنامي تي صحي نٿي �رائي وڃي. وئ�سين

لڳرائڻ الِء ايندڙ شهرين الِء ضروري آهي ته اُهي 1166 تي ايس

ايم ايس جي ذريعي پاڻ کي رجس�رڊ �رائين ۽ پنهنجو وارو اچڻ

تي وئ�سين مر�ز اچي �و�ن حاصل �ن. وئ�سين مر�ز جي

استقباليه تي شهريَء کي ه� �ارڊ ڏنو ويندو آهي جنهن ۾ اهو

پنهنجي تفصيل درج �ندا آهن ۽ جي�ا وئ�سين هو لڳرائڻ

گهرندا آهن اُن تي �ِ� لڳائيندا آهن. وئ�سين لڳرائڻ الِء اُن کان

عالوه �نهن به قسم جي معلومات يا دستاويز گهربل ناهن. ان

سلسلي ۾ ٻي سموري معلومات حقيقتن تي ٻڌل ناهي.

ح�ومت جو وئ�سين لڳائڻ جو مقصد فقط شهرين جو تحفظ

آهي، ان کان عالوه ح�ومت جو ٻيو �وبه مقصد ناهي.

ح�ومت جي وئ�سين مهم بابت غلط معلومات هن مقصد

الِء خطرناڪ آهي ۽ شهرين وئ�سين لڳرائڻ کان ان�ار جي

صورت ۾ مل� ۾ �ورونا وائرس سبب جانيون ضايع ٿيڻ ۾

واڌارو مم�ن آهي. هر شهريَء جي ذميواري آهي ته اُهو مل�
مان �ورونا وائرس جي خاتمي الِء ح�ومت جو ساٿ ڏئي.

(ذريعو- نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر

هن وقت دنيا ۾ �يتريون ئي وئ�سينز دستياب آهن جي�ي

مختلف بيمارين کان تحفظ الِء لڳايون وڃن ٿيون ۽ قوت

مدافعت پيدا �ن ٿيون، ان جي باوجود وئ�سينز �ورونا

وائرس جي خالف تحفظ فراهم نٿيون �ن. هر وئ�سين ه�

مخصوص مرض يا وائرس کي ذهن ۾ رکي تياري �ئي ويندي

آهي ته جيئن ه� فرد جي هن بيماريَء خالف قوت مدافعت ۾

واڌارو �ري سگهجي. ڏٺو وڃي ته فلو به �ورونا وائرس جي
ه� عالمت آهي پر ان جو مطلب اهو ناهي ته فلو الِء لڳندڙ

وئ�سين �ورونا وائرس جي خالف به تحفظ فراهم �ندي. اهو

هر ماڻهوَء جي بهترين مفاد ۾ آهي ته اهو نه رڳو �ورونا وائرس
الِء منظور ٿيل وئ�سينز ئي لڳرائي ۽ ٻين تجربن کان پاسو
�ري. �ورونا وائرس وئ�سين لڳرائڻ سان هن وائرس سان

پيدا ٿيندڙ سمورين عالمتن جي خالف تحفظ ملي ٿو. جي��هن

توهان کي �نهن ٻئي مرض الِء وئ�سين لڳرائڻي آهي ته بهتر

اهو آهي ته توهان �ورونا وائرس وئ�سين ٻن هفتن کانپوِء

لڳرائين، اه�ي طرح جي��هن �ورونا وائرس وئ�سين کانپوِء

توهان �ا ٻي وئ�سين لڳرائڻ چاهيو ٿا ته به ٻن هفتن تائين

انتظار �ريو.

گزشتہ 24 گھنٹے:  250,696

ڈبل ڈوز

2,815,454
گزشتہ 24 گھنٹے:39,881

سنگل ڈوز

11,978,339
گزشتہ 24 گھنٹے:  290,577

ویکسین کی ُکل لگائی جانے والی تعداد

14,793,793

کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

حقیقت اور افواهه

وئ�سين لڳائڻ کان اڳ

ح�ومت طرفان نتيجن

جي ذميوار نه هجڻ جي

حلفنامي تي صحي �رڻ

ضروري ٿئي ٿو

 

ٻين مرضن الِء لڳرائجندڙ

وئ�سينز مان حاصل ٿيندڙ

قوت مدافعت �ورونا وائرس

جي خالف �ارآمد ناهي.

 

افواهه حقیقت

(اين سي او سي)(ذريعو- صحت جو عالمي ادارو) 
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سنڌ ۾ �ورونا وائرس �يسز جي صورتحال ۾ بهتري
�ورونا وائرس جي عالمي وبا دوران پا�ستان جو سڀ کان وڌي� متاٿر صوبو رهڻ کانپوِء آخر�ار سنڌ ۾ ان جي �يسز ۾
نمايان گه�تائي ڏسڻ ۾ اچي رهي آهي. هن وقت سنڌ ۾ مثبت �يسز جي شرح 4 ڏهائي 3 سي��و آهي ج�هن ته سڄي

پا�ستان ۾ اها شرح ه� ڏهائي 96 سي��و آهي. صوبي ۾ �ورونا وائرس جي ڦهالُء اڃان به نظر اچي رهيو آهي ۽ صوبي

جي مختلف حصن مان مثبت �يس رپورٽ ٿي رهيا آهن. هن وقت سڀ کان وڌي� مثبت �يسز �راچي جي مختلف

حصن، حيدرآباد ۽ ٺ�ي ۾ سامهون اچي رهيا آهن. سنڌ ح�ومت �ورونا وائرس الِء لڳايل پابندين ۾ نرمي �ئي آهي ان

جي باوجود م�مل طور تي پابنديون نه کنيون آهن ڇوته اهي پابنديون اڃان تائين �ورونا وائرس جو ڦهالُء رو�ڻ ۾ سڀ

کان وڌي� �ارڳر ثابت ٿيون آهن. چن� رات ۽ عيد تي �يل الڪ ڊائون ۽ رمضان ۾ �رفيو سبب مثبت �يسز ۾ نمايان

گه�تائي ڏسڻ ۾ آئي. �رفيو ۽ پابندين تي اڳ کان گه� شدت سان اڃان به عملدرآمد جاري آهي. 

پاڪ وي� وئ�سين خيبرپختونخواهه ۾ استعمال ٿي رهي آهي

 صحت جي قومي اداري (اين آِء ايڇ) طرفان تيار �يل پاڪ وي� وئ�سين جي مل� جي سڀني صوبن ۾ آباديَء جي شرح
جي حساب سان فراهمي جاري آهي. پاڪ وي� جي ه� لک کان وڌي� سنگل ڊوز وئ�سينز تيار �يون ويون آهن جن

مان 5 هزار خيبرپختونخواهه جي حصي ۾ آيون آهن. هن وقت پا�ستان ۾ پاڪ وي� سميت 6 وئ�سينز استعمال ٿي

رهيون آهن جن مان چين جي تيار �يل سائنوفارم، سائنو وي� ۽ �ين سائنو، روس جي اسپو�ن� فائيو، برطانيا جي

آس�رازيني�ا (40 سالن کان وڏي عمر جي شهرين الِء) ۽ گه� قوت مدافعت وارن ماڻهن الِء فائزر شامل آهن.

خيبرپختونخواهه ۾ وئ�سين لڳرائڻ جي حوالي سان ماڻهن جي اُڻ تُڻ ۾ گه�تائي آئي آهي ۽ صوبي ۾ هن وقت تائين 15

لک ماڻهن کي وئ�سين لڳي چ�ي آهي. وڌي� اهو ته صوبي جي ا�ثر ضلعن ۾ �ورونا وائرس جي مثبت �يسز جي

شرح 5 سي��و کان گه� آهي سواِء ايب� آباد جي جتي اها شرح 8 ڏهائي 4 سي��و ر�ارڊ �ئي وئي- 

�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- ڊان)

(ذريعو- دي بزنس ر�ارڊر)
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  گذريل هفتي سڄي مل� ۾ وئ�سين جي گه�تائي ڏٺي وئي پر ح�ومت تيزيَء سان ان مسئلي تي ضابطو
آندو ۽ پي آِء اَي جو ه� جهاز 15 لک سائنو وي� وئ�سينز کڻي پا�ستان پهچي ويو آهي. اها ايندڙ هفتن ۾

گهڻي تعداد ۾ ايندڙ وئ�سينز جي پهرين کيپ آهي. اين سي او سي صوبن جي جي طلب جي مطابق وئ�سينز

جي فراهمي شروع �ري ڇ�ي آهي، جنهن سان مل� مان وئ�سين ختم ٿيڻ سان جنم وٺندڙ افواهه کي مات

ملي وئي آهي. وڌي� اهو ته وئ�سين ختم ٿيڻ سبب بند ٿيندڙ مر�ز به ٻيهر کلڻ شروع ٿي ويا آهن. اه�ي

طرح صحت جي قومي اداري اين آِء ايڇ به پاڪ وي� جي فراهمي شروع �ري ڇ�ي آهي، جنهن سان مل� ۾

دستياب وئ�سينز جو انگ 6 ٿي چ�و آهي ۽ اه�ي طرح مل� ۾ وئ�سين مل� جي اندران توڙي ٻاهران پوري

�ئي پئي وڃي.

  22 جون 2021 تي پا�ستان ۾ ه� ڏينهن جي دوران 1000 کان گه� �ورونا وائرس جا مثبت �يسز
سامهون آيا. ان کان اڳ ايترا گه� �يسز آ��وبر 2020 ۾ ر�ارڊ �يا ويا هئا. �يسز جي شرح ۾ گه�تائي مل�

۾ لڳايل پابندين، ايس او پيز تي عملدرآمد ۽ وئ�سين مهم جي اثرائتي هجڻ جو واضح ثبوت آهي. ج�هن
عالمي وبا جي شروعات ٿي ته اها اڳ�ٿي �ئي وئي هئي ته پا�ستان �ورونا وائرس کان متاثر دنيا جي بدترين

مل�ن ۾ شمار ٿيندو پر بروقت قدمن سان مل� بدترين حالتن کان محفوظ رهيو. �ورونا وائرس جي �ين لهر

۾ واضح گه�تائي اچي چ�ي آهي ۽ وئ�سين لڳائڻ جي اثرائتي مهم سبب شهرين جي قوت مدافعت ۾ واڌارو
ٿي رهيو آهي. جي��هن مل� ۾ وئ�سين لڳائڻ جي اها شرح برقرار رهي ته مل� مستقبل ۾ �ورونا وائرس

جي اه�ي لهرن کان محفوظ رهندو.

تصديقي ايس ايم ايس وصول ٿيڻ کانپوِء پنهنجي �نهن به ويجهي مر�ز وڃي پنهنجو تصديقي

�وڊ ٻڌايو ۽ اصلي شناختي �ارڊ ڏيکاري وئ�سين لڳرايو.

پا�ستان ۾ گذريل 8 مهينن دوران سڀ کان گه� �يسز سامهون آيا

مل� ۾ وئ�سين جي گه�تائي کانپوِء سائنو وي� جي کيپ پا�ستان

پهچي وئي
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�ورونا وائرس وئ�سين الِء رجس�ريشن جو عمل

�نهن به موبائيل نمبر (توهان جو پنهنجو هجڻ ضروري ناهي) تان پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر

1166 تي ايس ايم ايس �ريو يا نمز جي ويب سائي� تان پاڻ کي رجس�رڊ �رايو.

19 سال کان وڏي عمر جا شهري

(ذريعو- ڊان نيوز)

(ذريعو- ڊان)
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https://www.dawn.com/news/1623898/covid-deaths-cases-register-decline-in-kp
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 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

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

محکمہ صحت، خیبر پختونخوا
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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

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. 

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

محکمہ صحت، خیبر پختونخوا

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

