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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 جي ٻنهي وزنن لڳرائڻ جي 14
ڏينهن کانپوِء وئ�سين لڳرائيندڙ ماڻهو م�مل طور تي

محفوظ آهن. ان جو مطلب آهي ته جي��هن اه�ا فرد

�نهن انفي�شن کان محفوظ رهن ته گهڻو ام�ان آهي ته

اُهي �ورونا وائرس کان م�مل محفوظ رهن. پر ان جو اهو

مطلب ناهي ته ان ۾ وائرس موجود ناهي بل�ه اهو ام�ان

اڃان باقي آهي ته وئ�سين لڳرائيندڙ ماڻهن کي ٿيندڙ

وائرس ٻين ماڻهن کي منتقل ٿي سگهي ٿو. جيئن ته

وئ�سين �رائيندڙ ماڻهن مان غير وئ�سين شده ماڻهن

کي وائرس جي منتقليَء جو ام�ان باقي آهي ان�ري ايس

او پيز تي عمل جاري رکڻ گهرجي ۽ ماس� پائڻ وئ�سين
لڳرائڻ کانپوِء به ضروري آهي ته جيئن ٻيا ماڻهو توهان کان

محفوظ رهن. 

 اڃان تائين �ورونا وائرس جي تيار ٿيندڙ وئ�سينز جو
ه�ٻئي سان بدل مم�ن ناهي. ان جو مطلب اهو آهي

ته توهان ٻه مختلف �مپنين جا الڳ الڳ وزن بطور
وئ�سين نٿا لڳرائي سگهو. سڀ وئ�سينز ٻئي وزن

لڳرائڻ کانپوِء م�مل طور تي اثرائتيون آهن. جي��هن

ٻن مختلف �مپنين يا مل�ن جي وئ�سينز لڳرائي وڃي

ته ان جو اثر تمام گه� ٿيندو ۽ �ورونا وائرس جو شديد
مرض ٻيهر ٿيڻ جو خطرو باقي رهي ٿو . �جهه شرطن

تي ٻه الڳ الڳ وئ�سينز جا مختلف وزن لڳرائي

سگهجن ٿا جيئن جي��هن پهرئين قسم جي وئ�سين

لڳرائيندڙ ماڻهوَء کي شديد الرجي ٿي وڃي يا وئ�سين

جا شديد سائي� افي��س ٿين ۽ خطرو هجي ته ٻئي وزن
سان ٻيهر ساڳئي صورتحال پيش اچي سگهي ٿي يا

ڊا��ر ٻي وئ�سين لڳرائڻ تجويز �ئي هجي.

گزشتہ 24 گھنٹے: 341,697

ڈبل ڈوز

3,942,291
گزشتہ 24 گھنٹے:104,581

سنگل ڈوز

15,941,609
گزشتہ 24 گھنٹے:  446,278

ویکسین کی ُکل لگائی جانے والی تعداد

19,883,900

کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

حقیقت اور افواهه

توهان وئ�سين لڳرائڻ

کانپوِء ماس� پائڻ ڇ�ي
سگهو ٿا

�ورونا وائرس وئ�سين جو
ٻيو وزن به ساڳي �مپنيَء يا
مل� جو هجڻ گهرجي جنهن

جو پهريون وزن لڳرايو هو

افواهه
حقیقت

(ذريعو - سي ڊي سي)
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(ذريعو-  ميري لين� ۽ ميري لين�)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/second-shot.html
https://www.umms.org/coronavirus/covid-vaccine/facts?__cf_chl_jschl_tk__=0e4602ae0b4eff907b3c3dbe9a69e1cb0d987944-1625486674-0-AYBHpppc3mYYidiUdgu_Y-oGzhVVRK4WzhChAhvsekJse71TYTeTLurYFbdNRyGaxWsPCbw4T1xZioFgH-YL1Z7eAq39uwAGNcd00yHmbTWMhXzcOv8JcFU81dqK0KYQmHnlYreNqoxxm3sBciyJUcJ5u4mNckd-H49mzyAqAof45KhThyId0W6068F6mlvqqEWDh5cfUCLnxVTxpmiyF9qbJZmifjfQnFRWKUnlmdAnKnQNshm9TmqHJf6mHgYnLQV7kCoHzGN3gkTNDo3TA15Rg9CbNkLeCSeTB_uXz2_VCH7tycp3PDeu-xz2U6DAw3K05DlkliOoN9r8U75R9bDQAYhfLRbxjfG1ijbEorXLLrWT7MH3dFpd7oyEWR0EW9TYS5lBRTNULV7aj7KmASWeIo7LqQG_FHeAyGyyRj4Rg-NW52UCDF8qdy5Z8gp9QRDzA7HhlSTEHiBIdQ93TuLuDDYf6KnrO6Ic03Ms-YI1txpSkJaQ8UMSa4GpRNu6eg


سنڌ �ورونا وائرس وئ�سين لڳرائيندڙ ماڻهن الِء عوامي ماڳ کولي ڇ�يا
صوبي ۾ عوام الناس الِء �ورونا وائرس جي لڳل پابندين ۾ نرمي کانپوِء سنڌ ح�ومت �جهه عوامي ماڳن تائين

شهرين جي رسائي کي فقط وئ�سين ٿيل ماڻهن جي داخل ٿيڻ سان مشروط �رڻ جو اعالن �يو آهي. شادي

هالز، جم ، سينيما گهر، اِن�ور ريس�ورن�س ۽ ٻيا اه�ا هنڌ جتي شهرين جي پاڻ ۾ ملڻ جلڻ جا ام�ان زياده آهن، اُتي
هاڻي فقط وئ�سين ٿيل ماڻهن کي داخل ٿيڻ جي اجازت هوندي. وڌي� اهو ته �اروباري طبقي جي مدد الِء

د�ان، جنرل اس�ورز ۽ ٻيا تجارتي هنڌ کليل رکڻ جي وقت ۾ به واڌارو �يو ويو آهي. ان جي باوجود غير ضروري

�اروباري مر�ز آچر تي بند رهندا. انهن نئين قدمن جو مقصد ماڻهن کي وئ�سين لڳرائڻ طرف راغب �ري

وئ�سين مهم کي مضبوط �رڻ آهي ته جئين عوامي هنڌن تائين رسائي کي محفوظ بڻائي سگهجي.

خيبر پختونخواهه ۾ ٻين مل�ن ڏانهن واپسيَء جي خواهشمند ماڻهن کي
.وئ�سين لڳائي وڃي

اه�ا پا�ستاني شهري جي�ي ٻاهرين مل�ن ۾ روزگار جي سلسلي ۾ واپس وڃڻ گهرن ٿا ۽ بغير وئ�سين لڳرائي

انهن جي واپسي مم�ن ناهي، خيبر پختونخواهه ح�ومت کين �ورونا وائرس وئ�سين لڳائڻ جو اعالن �يو آهي.

ان کان اڳ ان سلسلي ۾ مونجهارو هئو ته اه�ا ماڻهو جي�ي پنهنجي روزگار الِء واپس ٻاهرين مل� وڃڻ گهرن ٿا

انهن الِء وئ�سين دستياب ناهي، جنهن سبب شهرين طرفان احتجاجي مظاهرا به ٿيا. انکان عالوه �وڙن افواهن

ته مل� ۾ وئ�سين جا ذخيرا ختم ٿي ويا آهن، سان به اه�ا ماڻهو جي�ي جلد ٻاهرئين مل� وڃڻ گهرن ٿا ۽
وئ�سين نٿا لڳرائي سگهن ، انهن ۾ ڊپ جي عنصر جنم ورتو. دير سان ئي سهي پر ح�ومت آخر�ار افواهن تي

ضابطو آڻي ورتو آهي ۽ اميد آهي ته تمام جلد سڀني شهرين الِء وئ�سين لڳائڻ جو عمل ڏسڻ الِء ملندو. 

�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

ذریعہ۔ حکومِت پاکستان

(ذريعو- گلف نيوز)
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35.7% 33.7% 15.4%

6.7%8.8%

۔ (ذریعہ۔ ڈان)

https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/pakistans-sindh-province-opens-function-halls-cinemas-restaurants-to-vaccinated-1.80402839
https://www.samaa.tv/news/2021/06/khyber-pakhtunkhwa-makes-covid-19-vaccine-mandatory-for-local-govt-employees/


پا�ستان کي �ووي�س جي ذريعي ماڊرنا

وئ�سين جا 25 لک وزن ملي ويا
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�ووڊ-19 جي وئ�سين لڳرائڻ جي رجس�ريشن جو طريقي�ار

 �نهن به موبائيل نمبر تان پنهنجو شناختي �ارڊ نممبر 1166
تي ايس ايم ايس �ريو (موبائيل نمبر توهان جو پنهنجو هجڻ

ضروري ناهي) يا نمز جي ويب سائي� تي وڃي پاڻ کي

رجس�رڊ �ريو. 

 

19 سالن کان وڌي� عمر جا شهري

11
66

1166 تي پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر ايس ايم ايس �رڻ کانپوِء
پنهنجي ضلعي ۾ واقع �نهن به ويجهي وئ�سين مر�ز تي

وڃي پنهنجو اصلي شناختي �ارڊ ڏيکاري وئ�سين لڳرايو . 

 

(Photo Courtesy: GEO NEWS)

�جهه عرصو اڳ �ووي�س جي ذريعي فائزر وئ�سين ملڻ

کانپوِء پا�ستان کي ساڳئي ذريعي سان آمري�ا کان ماڊرنا

وئ�سين ملي ويون آهن. ماڊرنا وئ�سين اه�ن ماڻهن کي

ترجيحي بنيادن تي لڳائي ويندي جن جي قوت مدافعت گه�

آهي، جي�ي پنهنجي روزگار تي واپسيَء الِء ٻاهرئين مل� وڃڻ جا

خواهشمند آهن ۽ کين چيني وئ�سين نٿي لڳي سگهي ۽ ٻاهرئين 

مل�ن ڏانهن وڃڻ جي جي خواهشمند ٻين ماڻهن کي لڳائي ويندي. صحت جي عالمي اداري (ڊبليو ايڇ او) ۽ يونيسيف

سڄي دنيا خاص طور تي ڏکڻ ايشيا جي ترقي پذير ۽ ترقي يافتا مل�ن مان وئ�سين لڳائڻ جي عمل کي ي�سان م�مل

�رڻ الِء �وششون �ري رهيا آهن. ان ڳالهه کي يقيني بڻائڻ جي �وشش آهي ته �ٿي ترقي يافتا مل� هن وقت دنيا ۾

موجود �ورونا وائرس وئ�سين جا سمورا ذخيرا استعمال نه �ري ڇ�ين.

ذيابيطس ، بل� پريشر ، دل يا گردا فيل ٿيڻ، دائمي جگر جو مرض يا رسولي جو مسئلو هجي. 

اه�ن مل�ن ۾ روزگار ، پ�هائي يا سر�اري دورن تي وڃڻ جا خواهشمند هجن جتي چيني وئ�سين جي اڃان تائين

منظوري ناهي ڏني وئي. 

جن جي قوت مدافعت تمام گه� هجي جه�وڪ آرگن �رانسپالن� يا �يمو ٿراپي جه�ن پيچيده مرحلن مان گذرندڙ

ماڻهو. 

ماڊرنا وئ�سين 18 سال کان وڏي عمر جي اه�ن شهرين کي لڳائي ويندي جن �ورونا وائرس جي �ا ٻي وئ�سين اڃان
تائين نه لڳرائي هجي. ان جا ٻئي وزن 28 ڏينهن جي وقفي سان لڳندا. ڳورهاري عورتن ۽ پنهنجي ٻارن کي کير پيئاريندڙ

مائرن الِء به ڊا��ر جي مشوري ۽ �نهن ام�اني الرج� ري اي�شن جي خدشي کان عالوه هيَء وئ�سين لڳائڻ محفوظ

آهي. هن وئ�سين جي ام�اني سائي� افي��س ۾ انجي�شن لڳڻ واري جاِء تي سور، ڳاڙهاڻ ۽ سوڄ، جسم ۾ سور، مٿي ۾

سور ۽ بخار شامل آهن. هيٺ ڏنل ترجيحي گروپن ۾ شامل ماڻهن کي هيَء وئ�سين لڳرائڻ الِء رجس�ريشن جي ضرورت
ناهي ۽ اهي گهربل دستاويزن سان گ� پنهنجي �نهن به ويجهي وئ�سين مر�ز اچي وئ�سين لڳرائي سگهن ٿا. 

ماڊرنا وئ�سين لڳرائڻ جي اهل ترجيحي گروپن ۾ شامل اه�ا ماڻهو آهن جن کي :-
 

(ذريعو- رليف ويب)

(ذریعہ۔ این سی او سی)

https://reliefweb.int/report/pakistan/25-million-doses-covid-19-vaccine-supplied-through-covax-start-being-rolled-out
https://reliefweb.int/report/pakistan/25-million-doses-covid-19-vaccine-supplied-through-covax-start-being-rolled-out
https://ncoc.gov.pk/sop/vac/20210702%20Guidelines%20for%20Moderna%20Vaccine_7402.pdf
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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



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

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

