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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 

372,750
21,266
11,372
340,112

اسالم آباد 

94,108
5,821
834
87,453

 
152,625
6,916
4,668
141,041

بلوچستان       

31,583
817
335
30,431

م�مل موت

24,478

گليگ� بال�يسن

9,396
1,016
164
8,216

 
412,165
47,666
6,439
358,060

�اشمي 

29,452
5,086
666
23,700

م�مل تصديق ٿيل

�يَسس

1,102,079
م�مل فعال �يس

88,588
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م�مل وصولي

989,013

کوِوڈ 19 ڈیش بورڈ
(پا�ستان)

تصديق ٿيل �يَس

فعال �يس

موت

ریکوریز

�ي پي �ي

سنڌ

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

16 اگست، 2021



�ووڊ-19 جي بابت عام معلومات کي ذهن ۾ رکو ته هي
وائرس اسان جي جسم ۾ اکين، ن� ۽ وات جي ذريعي داخل

ٿئي ٿو. ه� استعمال ٿيل ماس� نه رڳو �ووڊ-19 بل�ه

ٻين خطرناڪ بي��يريائن سان آلودو به ٿي سگهي ٿو. اه�ي

ماس� کي پ��ڻ يا ڇُهڻ سان اُهي جراثيم سوالئيَء سان

اسان جي جسم ۾ داخل ٿي سگهن ٿا. ان�ري عام شهرين کي

گذارش آهي ته اُهي استعمال ٿيل ماس� کي سٺي نموني

ضائع �ن ۽ ترت پنهنجا هٿ ڌوئن. مثال طور استعمال ٿيل

ماس� کي پالس�� جي ٿيلهي (ريسائي�ل� بيگ کي ترجيح

هجي) ۾ وجهي �چري جي �و�ريَء ۾ اُڇلڻ گهرجي ته جيئن

�چرو کڻندڙ ماڻهو ماس� کي ڇُهي �ري پاڻ کي خطري ۾

نه وجهن. انکانپوِء پنهنجا هٿ سٺي نموني صاف �ريو.

گزشتہ 24 گھنٹے: 434,898

ڈبل ڈوز

12,104,373
گزشتہ 24 گھنٹے:147,781

سنگل ڈوز

34,343,317
گزشتہ 24 گھنٹے:   515,096

ویکسین کی ُکل لگائی جانے والی تعداد

42,688,545

کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

حقیقت اور افواهه

پاڻ کي �ووڊ-19 کان

بچائڻ الِء عام شهرين

کي دستانا پائڻ گهرجن۔

چهري جي ماس� کي غير

محفوظ طريقي سان ضائع

�رڻ �ووڊ-19 جي منتقليَء جو

سبب بڻجي سگهي ٿو۔

افواهه حقیقت

(ذريعو-هفنگ�ن پوس�)
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  مي�يا تي ايندڙ فرن� الئين هيلٿ ور�رز کي دستانا پاتل
ڏسي اهو سمجهيو وڃي ٿو ته �ووڊ-19 کان بچاَء الِء دستانا

اهم آهن. عام فهم ڳالهه آهي پر ان جي باوجود اهو سمجهي

وٺڻ گهرجي ته دستانا پائڻ الزمي آهن درست ناهي بل�ه

صحت جي عالمي اداري جو چوڻ آهي ته غير طبي اهل�ارن

کي گهرجي ته اهي پنهنجي هٿن کي ڌوئن ۽ سيني�ائيزر سان

صاف �ن. ان جو سبب اهو آهي ته دستانا پائڻ ۽ پوِء وري

پنهنجي هٿن سان پنهنجي چهري کي ڇُهڻ اسان کي اوترو

ئي �ووڊ-19 جي خطري کي وڌائي ٿو جيترو بنا دستانن جي

ِ�نن هٿن سان ڇُهڻ سان ٿئي ٿو. وڌي� اهو ته اها عام

ڳالهه آهي ته ماڻهو دستانا الهڻ شرط ٻيا معامال جه�وڪ
ماني کائڻ شروع �ري ڇ�ين ٿا. ائين �رڻ سان پگهر اچڻ

سان پيدا ٿيندڙ بي��يريا آسپاس کي آلودو �ري ڇ�ين ٿا. 

اهو ياد رکڻ گهرجي ته طبي اهل�ار خاص مقصد الِء دستانا

پائيندا آهن ان�ري عام شهرين کي گذارش آهي ته اهي

دستانا خريد �رڻ تي پئسو ضائع �رڻ بدران پنهنجا ذاتي

هين� سيني�ائيزر خريد �ن، اُن کي گه�ي گه�ي استعمال �ن

۽ پنهنجي ُمنهن کي ڇُهڻ کان پرهيز �ن.
ذريعو- صحت جو عالمي ادارو 



پاڪستان ۾ �ووڊ-19 جي مثبت شرح 8 ڏهائي 18 سي��و رپورٽ

پا�ستان ۾ 5 آگس� 2021 تي �ووڊ-19 جي مثبت �يسز جي شرح 9 ڏهائي 06 سي��و هئي ج�هن ته 6 آگس� تي

ان ۾ ٿورڙي گه�تائي ڏٺي وئي ۽ اها شرح 8 ڏهائي 18 سي��و رهي ان جي باوجود اڃان به ڊگهو سفر باقي آهي. نيشنل

�مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي) جي انگن اکرن مطابق 6 آگس� تي 24 �ال�ن دوران 57 هزار 981 ماڻهن

جا �يس� �يا ويا جن مان 4 هزار 745 ماڻهن جا �يس� مثبت رهيا. بدقسمتيَء سان انهن 24 �ال�ن ۾ 67 ماڻهو
فوت ٿي ويا، جنهن سان مل� ۾ �ووڊ-19 سب مرندڙن جو تعداد 23 هزار 702 تائين وڃي پهتو. انهن 24 �ال�ن ۾

�ووڊ-19 جي �يسز مثبت اچڻ جي شرح 8 ڏهائي 18 رهي.
مل� جي لڳ ڀڳ صوبائي ح�ومتن نيون پابنديون لڳايون آهن، جن ۾ پنجاب ۽ آزاد ڄمون ۽ �شمير جي ح�ومت

جزوي ج�هن ته سنڌ ح�ومت سمارٽ ال��ائون متعارف �رايا آهن.

 

�ووڊ-19 مثبت عالمي مسافرن الِء �ورن�ين �رڻ الزمي قرار
 .ڏنو ويو آهي

سول ايويئيشن اٿار�ي (سي اَي اَي) ٻين مل�ن مان پا�ستان سفر �رڻ جي خواهشمند مسافرن الِء نون قدمن جو

اعالن �يو آهي. نئين سفري هدايتن جي مطابق 6 سال کان وڌي� عمر جي سڀني مسافرن کي پنهنجي پي سي آر

�يس� جي منفي رپورٽ ڏيکارڻي پوندي. اها �ووڊ-19 �يس� پا�ستان سفر �رڻ کان پهريان 72 �ال�ن کان وڌي�

پراڻي نه هجڻ گهرجي. 

پا�ستان پهچڻ تي مسافرن جو ريپ� اين�يجن �يس� �يو ويندو، اه�ا مسافر جن جي �ووڊ-19 �يس� جو نتيجو مثبت

ايندو انهن کي �ورن�ين الِء مخصوص جڳهه مو�ليو ويندو ج�هن ته 12 سال کان گه� عمر جي مسافرن کي اختيارين

جي سخت نگرانيَء ۾ گهر تي �ورن�ين �رڻ جي اجازت هوندي.

 
 

�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- دي نيوز)
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35.7% 33.7% 15.4%

6.7%8.8%

(ذريعو- دي اي�سپريس �ربيون)
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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 . 

انقره ۾ پا�ستاني سفارتخاني اعالن �يو آهي ته تر�يَء وئ�سين لڳل پا�ستاني شاگردن ۽ مالزمن الِء �ورن�ين
جي پابنديَء ۾ تبديلي �ري ڇ�ي آهي. ان کان اڳ تر�يَء وئ�سين لڳل پا�ستاني شاگردن ۽ مالزمن الِء به 10

ڏينهن جو �ورن�ين ضروري قرار ڏنو هو، جيتوڻي� پهرين نظر ۾ اهي هدايتون مناسب لڳنديون هيون پر مسافرن

کي مخصوص هو�لن ۾ �ورن�ين �رڻو پوندو هو جي�ي 24 �ال�ن جا 200 يورو تائين وصول �ندا هئا.

نئين ترميم مطابق پا�ستان مسافرن کي 10 ڏينهن تائين �ورن�ين ۾ رهڻو پوندو پر �ورن�ين الِء جڳهه جي چون� ۾

نمايان تبديليون �يون ويون آهن. شاگردن کي اجازت ڏني وئي آهي ته اُهي مخصوص هالن ۾ �ورن�ين �ري

سگهن ٿا. مالزم پنهنجي ذاتي رهائشگاهن تي �ورن�ين �ري سگهن ٿا ج�هن ته کين �ورن�ين جي مدي دوران

خانگي �رانسپورٽ جي استعمال جي به اجازت هوندي. 

ياد رهي ته پا�ستان سياحن کي هاڻي به �ورن�ين جو پراڻو طريقي�ار اختيار �رڻو پوندو. حقيقت ۾ ڇُوٽ حاصل
�رڻ الِء پا�ستان شاگردن ۽ مالزمن کي به ثبوت الِء گهربل قانوني دستاويز جمع �رائڻا پوندا.

(ذريعو- روزاني پا�ستان) 

�ووڊ-19 وئ�سين لڳرائڻ کان ان�ار �ندڙ خانگي ۽ سر�اري مالزمن
کي نو�ريَء ۾ �ڍيو ويندو- سنڌ جو صوبائي وزير

پا�ستان کي �ووڊ-19 وئ�سين جا 10 ملين وزن حاصل ٿيڻ جي اهم اڳڀرائيَء کانپوِء سنڌ جي صوبائي ح�ومت

وئ�سين خالف هلندڙ مهم نا�ام بڻائڻ الِء اهم قدم متعارف �رايا آهن. ه� �ي وي شو جي دوران سنڌ جي

انفارميشن اين� �ي�ناالجي جي صوبائي وزير تيمور �الپر وئ�سين لڳرائڻ کان ان�ار �رڻ ۽ ح�ومتي �وششن کي

نقصان پهچائيندڙ عنصرن جي خالف سخت قدم کڻڻ جو اعالن �يو. صوبائي وزير جي مطابق اه�ا ماڻهو جن

وئ�سين ناهي لڳرائي اُهي نه رڳو پنهنجي نو�ري وڃائي ويهندا بل�ه سندن ِسم �ارڊ به بالڪ �يا ويندا. وڌي�

اهو ته کين شو�از نو�يس به جاري �يا ويندا. 

سنڌ جي سر�اري مالزمن جون پگهارون اڳ ۾ ئي سندن وئ�سينيشن اس�ي�س سان مشروط �يل آهن. فقط

وئ�سين ٿيل سر�اري مالزم ئي پگهارون وصول �رڻ جي اهل هوندا. 

تيمور �الپر وڌي� چيو ته وزير اعلٰي سنڌ سيد مراد علي شاهه صوبي ۾ جعلي �ورونا وئ�سين سر�يف�ي� جاري

�رڻ جو نو�يس ورتو آهي ۽ الڳاپيل وزير کي ان سلسلي ۾ هدايتون جاري �ري ڇ�يون آهن. 

(ذریعہ۔: سماء) 
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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

