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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 

380,844
23,425
11,557
345,862

اسالم آباد 

96,390
5,603
852
89,935

 
157,148
7,658
4,797
144,693

بلوچستان       

31,845
522
335
30,988

م�مل موت

25,003

گليگ� بال�يسن

9,656
658
170
8,828

 
420,955
47,868
6,612
366,475

�اشمي 

30,746
4,185
680
25,881

م�مل تصديق ٿيل

�يَسس

1,127,584
م�مل فعال �يس

89,919
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م�مل وصولي

1,012,662

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

23 اگست، 2021



هن وقت تائين دستياب ڄاڻ مطابق پالتو يا ٻين جانورن

مان انسانن کي �ووڊ-19 جو وائرس لڳڻ جو ام�ان تمام

گه� آهي، اڃان تائين اه�و �وبه ثبوت سامهون ناهي آيو ۽

ان الِء وڌي� تحقيق جي ضرورت آهي پر ان جي باوجود اه�ا

�يس سامهون آيا آهن جن ۾ مثبت �ووڊ-19 وارن ماڻهن

مان جانورن ۾ وائرس منتقل ٿيو. جيتوڻي� اڃان تائين پالتو

جانورن جي �ابه رپورٽ سامهون ناهي آئي، ان جي باوجود

پالتو جانور پاليندڙ ماڻهن کي احتياط �رڻ گهرجي. جنهن

ماڻهوَء ۾ �ووڊ-19 جا جراثيم موجود هجن اُنهن کي کپي ته

اُهي جانورن کي ڇُهڻ کان پرهيز �ن ۽ وڌي� مستند ڄاڻ

ملڻ تائين احتياط �رڻ بهتر آهي 

گزشتہ 24 گھنٹے: 585,104

ڈبل ڈوز

13,434,605
گزشتہ 24 گھنٹے:379,809

سنگل ڈوز

37,043,561
گزشتہ 24 گھنٹے:   915,856

ویکسین کی ُکل لگائی جانے والی تعداد

46,456,077

کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

حقیقت اور افواهه

اسان اُس يا ڊيزل جي

ذريعي N-95 ماس� کي

جيوڙن کان پاڪ �ري

سگهون ٿا

اهو ام�ان تمام گه� آهي ته

انسانن کي جانورن مان

�ووڊ-19 جو وائرس لڳي
سگهي.

افواهه حقیقت

(CDC -ذريعو) 
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(DigitalMedic -ذريعو)

اهو افواهه بل�ل غلط آهي ڇوته اُس ۾ رهڻ سان اين

95 ماس� خراب ٿي سگهي ٿو، اه�ي طرح ڊيزل يا
پي�رول لڳائڻ سان به ماس� جي بناوٽ خراب ٿيندي

آهي. اها قابل فهم  ڳالهه آهي ته هاڻي ج�هن

�ووڊ-19 سبب ذاتي حفاظت جي سازو سامان جي
طلب ۾ واڌارو ٿي رهيو آهي ته ماڻهو اُن سامان کي

ٻيهر استعمال جي قابل بڻائڻ گهرن ٿا پر اه�يون

�وششون فائدي بدران نقصان پهچائينديون آهن،

ُمنهن جي ماس� کي بچائڻ جا �جهه بهتر ۽ محفوظ

طريقا به استعمال �ري سگهجن ٿا جه�وڪ �پ�ي جي
ماس� کي ڌوئي وڌي� گرمي پد تي ُس�ائي سگهجي

ٿو. اه�ي طرح اين 95 ماس� کي الڳ �اغذ جي لفافي
۾ 72 �ال�ن تائين رکڻ سان محفوظ �ري سگهجي
ٿو. ماس� جي �ُ�ڻ يا ڦا�ڻ جي صورت ۾ اُن کي ضائع

�ري ڇ�ڻ وڌي� بهتر ٿيندو



مل� ۾ �ووڊ-19 جي جعلي سر�يف�ي�س پ��جڻ الِء اپلي�يشن متعارف

 .�رائي وئي آهي
نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي) ۽ نادرا “پاڪ �ووڊ-19 وئ�سينيشن پاس ايپ” جي نالي سان

اپلي�يشن متعارف �رائي وئي آهي. اِن اپلي�يشن جي ذريعي شهري پنهنجا وئ�سينيشن جا سر�يف�ي� ڊائونلوڊ

�ري پاڻ وٽ محفوظ �ري سگهن ٿا. ان اپلي�يشن ۾ موقعي تي وئ�سينيشن سر�يف�ي� جي تصديق الِء �يو آر

�وڊ به موجود آهي. اختيارين جو اهو قدم قابل تحسين آهي ڇوته ان سان مل� ۾ �ووڊ-19 وئ�سينيشن جي جعلي
سر�يف�ي�س جي واقعن جو خاتمو ٿيندو، ان اپلي�يشن سبب شهرين کي هوائي سفر ۽ عوامي ماڳن تي رسائي ۾ به

سوالئي ٿيندي ڇوته وئ�سين نه ٿيل ماڻهن کي اهي سهولتون استعمال �رڻ جي اجازت ناهي. 

 

پهرين آ��وبر کان مل� ۾ وئ�سين نه ٿيل ماڻهن کي ريل گاڏيَء ۾

سفر �رڻ جي اجازت نه هوندي

لاڳاپيل اختيارين اعالن �يو آهي ته پهرين آ��وبر 2021 کان وئ�سين نه ٿيل ماڻهو ريل گاڏيَء ذريعي سفر نه �ري

سگهندا. اهو فيصلو پشاور ۽ راولپن�ي ۾ �ووڊ-19 جي وڌندڙ �يسز کي سامهون رکندي �يو ويو. جيئن ته عام عوام جو

وڏو انگ سفر الِء ريل گاڏي استعمال �ري ٿو ان�ري اُميد آهي ته هن فيصلي سان شهرين ۾ جلد کان جلد وئ�سين
لڳرائڻ جي الڙي ۾ واڌارو ٿيندو.

 

 (ذريعو- گلف نيوز)
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(ذريعو- روزاني ڊان)

جا هن وقت تائين سامهون ايندڙ سائي� افي��س

�ُ�ي لڳڻ واري جاِء
تي سور يا ڳاڙهاڻ 

بخار يا ڏ�ڻي

مٿي ۾ سور، بدن ۾
سور يا ز�ام-

دست اُل�يون 

وئ�سين 

کرونا و  ئرس 



خيبر پختونخواهه ۾ �ووڊ-19 جي مثبت �يسز جي شرح 7 سي��و کان وڌي�
ٿي وئي
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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 . 

خيبر پختونخواهه ۾ �ووڊ-19 جي صورتحال ڳڻتيَء جوڳو رخ اختيار �ري رهي آهي ۽ صوبي ۾ مثبت �يسز جي شرح

7.1 سي��و تائين پهچي وئي آهي جي�ا رڳو 2 ڏينهن پهريان 4.5 سي��و هئي. ان صورتحال کي معمولي نه سمجهڻ
کپي. ج�هن چترال جي مٿئين حصي ۾ مثبت �يسز جي شرح صوبي ۾ سڀ کان وڌي� يعني 30 سي��و جي حد تائين

پهچي وئي آهي، اه�ي صورتحال کي معمولي نه سمجهڻ گهرجي، ڇوته اسان �ووڊ-19 جي اصلي قسم کان وڌي�

خطرناڪ يعني ڊيل�ا قسم کي منهن ڏئي رهيا آهيون. شهرين کي گهرجي ته اُهي ايس او پيز تي عمل �ندا رهن ۽ ماس�

پائن، عوامي مي�ا�ن کان م�مل پرهيز �رڻ گهرجي، ينگ ڊا��رز ايسو سيئيشن خيبر پختونخواهه ح�ومت کان

مطالبو �يو آهي ته صوبي ۾ 14 ڏينهن جو م�مل الڪ ڊائون �يو وڃي ڇوته اسپتالن ۾ آئسوليشن الِء جڳهه ختم ٿي

چ�ي آهي ان�ري صوبي جي عوام کي گذارش آهي ته اُهي ڊڄڻ بدران ح�ومت سان تعاون �ن ته جيئن �ووڊ-19 جي

صورتحال کي منهن ڏجي ۽ اُن تي ضابطو آڻي سگهجي.
(ذريعو- اي�سپريس �ربيون)

ايشيائي ترقياتي بين� �ووڊ-19 وئ�سين خريد �رڻ الِء پا�ستان کي 500

ملين ڊالرن جي قرض جي منظوري ڏئي ڇ�ي

اپنا ايشيا پيسف� وئ�سين اي�سيس فيسل�ي (APVACX) پروگرام تحت ايشيائي ترقياتي بين� پا�ستان کي 500
ملين ڊالرن جو قرض فراهم �ري رهيو آهي. ان قرض سان پا�ستان کي وڌي� �ووڊ-19 وئ�سين خريد �ري پنهنجو

وئ�سينيشن پروگرام بهتر �رڻ ۾ مدد ملندي. ان پروجي�� جي ذريعي پا�ستان وئ�سين جا لڳ ڀڳ 39.8 ملين وزن،

سرنجز ۽ حفاظتي با�س خريد �رڻ جي قابل ٿي ويندو. وڌي� اهو ته ان سان پا�ستاني ح�ومت کي 18 ملين

پا�ستاني شهرين کي وئ�سين لڳرائڻ ۾ به نمايان مدد ملندي. 

راولپن�ي ۾ پهرئين ڊرائيو ٿرو وئ�سينيشن مر�ز جو افتتاح �يو ويو آهي. شهري جي��هن وئ�سينيشن مر�زن تي

ڊگهي قطارن ۽ پيچيده طريقي�ار کان بچڻ گهرن ٿا ته اُهي هن سهولت مان فائدو حاصل �ري سگهن ٿا. اها سهولت

بينظير ڀ�و روڊ تي عالمه اقبال پارڪ ۾ قائم �ئي وئي آهي. هن قدم سان راولپن�ي جي شهرين کي وئ�سينيشن جي

عمل ۾ تيزي ايندي. هن وقت راولپن�يَء ۾ 18 سال يا اُن کان وڏي عمر جا 30 لک ماڻهو رهن ٿا ۽ هن وقت تائين فقط

15 لک ماڻهن کي وئ�سين لڳي سگهي آهي. ان�ري اُميد آهي ته اه�يون سهولتون وئ�سين جي عمل کي تيز �رڻ جو
سبب بڻجنديون

(ذريعو- اي�سپريس �ربيون)

(ذريعو- ايسوسيئي�ي� پريس آف پا�ستان)

اختيارين راولپن�يَء ۾ پهرئين ڊرائيو ٿرو وئ�سينيشن مر�ز جي شروعات �ري

ڇ�ي
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�ي پي ۽ سنڌ ۾ وڏي وي�سينيشن سين�ر

 
 سندھ
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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
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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
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محکمہ صحت، خیبر پختونخوا
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ويجهو الغيرز بين� ، مردان پوائن� ، شمسي روڊ ، مردان ، �ي پي

�وئ�ه
فاطمه جناح اسپتال
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پشاور
حيات آباد مي�ي�ل �مپلي�س ،
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الهور
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راولپن�ي
آرمي فورسز انس�ي�يوٽ آف پيٿولوجي
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خيرپور
گمب� انس�ي�يوٽ آف مي�ي�ل سائنسز ،
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حيدرآباد
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�راچي
آغا خان يونيورس�ي اسپتال ،
اس�ي�يم روڊ ، �راچي ، سنڌ
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�يمپيئن جي هفتيوار بلي�نز جي ذريعي انهن افواهن جو خاتمو �ري مستند معلومات جي آگاهي فراهم �نداسين. 
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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
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