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تعاون سان

پنجاب 

433,286
16,048
12,685
404,553

اسالم آباد 

105,733
2,272
928
102,533

 
174,671
4,326
5,580
164,765

بلوچستان       

32,981
178
349
32,454

م�مل موت

27,893

گليگ� بال�يسن

10,332
160
186
9,986
 

 
460,111
22,696
7,427
429,988

�اشمي 

34,234
546
738
32,970

م�مل تصديق ٿيل

�يَسس

1,251,348
م�مل فعال �يس

46,206
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م�مل وصولي

1,177,249

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

4 اکتوبر، 2021



�ووڊ-19 جي ڊيل�ا قسم جي ڦهلجڻ کانپوِء دنيا ۾ �يترن ئي
قسمن جي تحقيق �ئي وئي ته جيئن ان وائرس جي خالف

وئ�سينز جي افاديت کي جاچي سگهجي، جنهن کانپوِء سامهون

ايندڙ نتيجن ۾ چيو ويو آهي ته هن وقت دنيا ۾ م�مل طور تي

وئ�سين لڳل ماڻهن جي مقابلي ۾ وئ�سين نه لڳل يا جزوي

وئ�سين لڳل ماڻهن جي �ووڊ-19 جي ڊيل�ا قسم کان متاثر ٿيڻ

جا �يس گهڻو وڌي� آهن. ان تحقيق ۾ اها ڳالهه به سامهون آئي
آهي ته م�مل وئ�سين ٿيل ماڻهن ۾ �ووڊ-19 ۽ ان جي قسم

ڊيل�ا کان متاثر ٿيڻ کانپوِء شديد عالمتون ٿيڻ جا ام�ان تمام
گه� آهن، ج�هن ته وئ�سين نه لڳل يا جزوي طور تي وئ�سين

لڳل ماڻهن کي �ووڊ-19 جي شديد عالمتن کي منهن ڏيڻو پوي

ٿو، جنهن سان فوتگيين جي شرح ۾ به واڌارو ٿي رهيو آهي. ه�
ٻئي جائزي مطابق م�مل طور تي وئ�سين لڳل ماڻهن جي

�ووڊ-19 سان مرڻ جا ام�ان يارهوڻ تي گه� ٿين ٿا. اڃان
تائين ماڊرنا وئ�سين سڀ کان اثرائتي وئ�سين جي طور تي

سامهون آئي آهي جنهن کانپوِء فائزر جو نمبر اچي ٿو ۽ ٻئي

وئ�سينز اڃان تائين �ووڊ-19 جي سڀني ايتريقدر جو نون

قسمن جي خالف به اثرائتون قرار ڏنيو ويون آهن. 

گزشتہ 24 گھنٹے: 602,074

ڈبل ڈوز

29,054,821
گزشتہ 24 گھنٹے:617,625

سنگل ڈوز

59,565,195
گزشتہ 24 گھنٹے:    1,185,379

ویکسین کی ُکل لگائی جانے والی تعداد

82,830,350

کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

حقیقت اور افواهه

 بِل گي�س چيو آهي ته
وئ�سينز لڳرائڻ محفوظ

ناهي

وئ�سين نه لڳل ماڻهن جو

�ووڊ-19 سان مرڻ جو ام�ان
وئ�سين لڳل ماڻهن جي مقابلي

۾ يارهوڻ تي وڌي� ٿئي ٿو

افواهه

حقیقت
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(ذريعو- دي �وئن�)

 تازو ئي سوشل مي�يا تي �جهه پوس�ون وائرل ٿيون آهن،
جن ۾ دعوٰي �ئي وئي آهي ته مائ�رو ساف� جي باني بِل

گي�س �ووڊ-19 جي وئ�سينز کي غير محفوظ قرار ڏنو

آهي. م�مل جاچ پ�تال کانپوِء اها حقيقت سامهون آئي

آهي ته اها دعوٰي غلط معلومات تي ٻڌل آهي. ه� ويب

سائي� تي شائع ٿيندڙ مزاحيه مضمون کي تصديق ٿيل

معلومات جي طور تي شيئر �يو پيو وڃي، حاالن�ه

مضمون ۾ ڏنل معلومات هٿ ٺو�ي آهي. هاڻي ان

مضمون ۾ ترميم �ري اپ�ي� �يو پيو وڃي جنهن ۾ ٻڌايو

ويندو ته ڏنل معلومات صرف مذاح جي مقصد الِء آهي ۽

اُن کي سنجيده نه وٺڻ گهرجي

(ذريعو- سي ڊي سي)



پا�ستان ۾ �ووڊ-19 جي مثبت �يسز جي شرح 4 ڏهائي 56 سي��و بچي آهي

  پا�ستان ۾ �ووڊ-19 جي مثبت �يسز جي شرح مسلسل پنجين ڏينهن به 5 سي��و کان گه� رهي. سراسري هر روز 2576
نوان مثبت �يس سامهون اچي رهيا آهن ج�هن ته مل� ۾ فعال �يسز جو تعداد 61 هزار 947 آهي جن مان 4 هزار 641

مريضن جي حالت ڳڻتيَء جوڳي آهي. مل� ۾ وئ�سين لڳل ماڻهن جو انگ وڌڻ سان گ� �ووڊ-19 جي مثبت �يسز جي تعداد

۾ مسلسل گه�تائي ڏسڻ ۾ اچي رهي آهي. ه� محتاط اندازي مطابق مل� ۾ 7 لک 84 هزار 687 ماڻهو روزانو جي سراسري
سان اڄ تائين 17 ڏهائي 4 سي��و آبادي کي م�مل طور تي وئ�سين لڳي چ�ي آهي

 
15کان 17 سالن جي عمر جي ماڻهن کي وئ�سين لڳرائڻ جي معاملن ۾

هٻ� ڏسڻ ۾ اچي رهي آهي

 

(ذريعو- دي نيوز)
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 پا�ستان ۾ جيتوڻي� وئ�سين لڳرائڻ الِء گه� ۾ گه� عمر جي حد 15 کان 18 سال �ئي وئي آهي پر مشاهدي ۾ اها ڳالهه
ڏسڻ ۾ آئي آهي ته ان عمر جي نوجوانن ۾ وئ�سين لڳرائڻ جي معاملي ۾ هٻ� محسوس �ئي پئي وڃي. ايتريقدر جو ڳورهاري

عورتن ۾ به پنهنجي پيدا ٿيندڙ ٻارڙن جي زندگي جي ڳڻتي �ندي وئ�سين لڳرائڻ جي معاملي ۾ هٻ� ڏسڻ ۾ اچي رهي آهي. پر

اها هٻ� قطعي طور تي به غير منطقي آهي ڇا�اڻ ته �ووڊ-19 جي وئ�سينز خاص طور تي فائزر کي 5 سال تائين جي عمر

جي ٻارن الِء به محفوظ قرار ڏنو ويو آهي. افواهن ۽ غلط ڄاڻ سبب وئ�سين لڳرائيندڙ ماڻهن جي ڳاڻيٺي ۾ گه�تائي اچي رهي

آهي. ٻين مل�ن ۾ �ووڊ-19 وئ�سينز جو �يون وزن ضروري قرار ڏنو ويو آهي ج�هن ته پا�ستان ۾ اڃان تائين ماڻهو پهريون

وزن به نٿا لڳرائين. جي��هن اسان کي پنهنجي رو�ين جي زندگيَء طرف مو�ڻو آهي ته اهو ضروري آهي ته مل� جو هر شهري

پاڻ کي وئ�سين لڳرائي. 
(ذريعو- 92 نيوز)

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 



پا�ستان ۾ وئ�سين نه لڳرائيندڙ ماڻهن خالف وڌي� پابنديون لڳايون وينديون
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 �ووڊ-19 جي وئ�سين

پا�ستان ۾ وئ�سين نه لڳرائيندڙ ماڻهن کي ڏنل ڊي� الئين ويجهو اچڻ کانپوِء اه�ن ماڻهن جي خالف پابندين ۾ اضافو �يو

ويندو. نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي) جي سربراهه اسد عمر اعالن �يو آهي ته 30 سيپ�مبر 2021

کانپوِء وئ�سين نه لڳرائيندڙ ماڻهن کي شاپنگ مالز، اس�ولن ۾ داخل نه ٿيڻ ڏنو ويندو، اُهي پبل� �رانسپورٽ، ريل ۽ جهاز
جو سفر نه �ري سگهندا ۽ کين �نهن به هو�ل يا گيس� هائوس ۾ �مرو �رائي تي نه ڏنو ويندو. ان ڳالهه جو به عزم ظاهر
�يو ويو ته �ووڊ-19 جي ايس او پيز تي عمل ۽ سماجي ِوٿيَء جي اُصولن تي عمل جاري رهندو ته جيئن �ووڊ-19 جي

مثبت �يسز ۾ ٿيندڙ گھ�تائي مستقل رهي. 

(ذريعو- خليج �ائمز)

پا�ستاني ريسرچرز �ووڊ-19 تي ٿيندڙ عالمي ريسرچ جو حصو بڻجندا

 پا�ستان فيصلو �يو آهي ته اهي �ووڊ-19 جي خالف جدوجهد ۾ ان جي عالج جي ڳوال ۾ پنهنجي ريسرچرز کي �ليني�ل
�رائيلز جو حصو بڻائيندا. صحت جي عالمي اداري جي سربراهي ۾ ٿيندڙ �رائيلز ۾ سموري دنيا بشمول مصر، ايران، سعودي
عرب ۽ ٻين مل�ن جا ريسرچرز شامل آهن ۽ اهو �ووڊ-19 بابت هن وقت تائين سڀ کان وڏو اتحاد آهي. هن تحقيق ۾

�ووڊ-19 جي عالج الِء استعمال ٿيندڙ �ن دوائن ار�يسوني�، امي�ي نِب ۽ انفلي�سي ميب جي افاديت کي جاچيو ويندو.
اميد آهي ته �ووڊ-19 جو عالج دريافت ٿيڻ سان دنيا ۾ ان جي نتيجي ۾ ٿيندڙ فوتگين ۾ گه�تائي ايندي ۽ اسپتالن تي دٻاُء به

گه� ٿيندو. 

پنهنجو شناختي �ارڊ/ ب فارم نمبر ايس ايم ايس �رڻ کانپوِء پنهنجي اصلي شناختي �ارڊ/ ب فارم سان گ�

 .پنهنجي ضلعي ۾ موجود ويجهي وئ�سين مر�ز تي وڃي پاڻ کي وئ�سين لڳرايو

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

 .1166 تي ايس ايم ايس �يو يا نِمز جي ويب سائي� تي وڃي پاڻ کي رجس�رڊ �ريو

15 کان 18 سال جا شهري به هاڻي �ووڊ-19 وئ�سين لڳرائڻ الِء
اهل آهن. انهن شهرين کي                  وئ�سين لڳائي ويندي. 

رجس�ريشن

 (15 سال يا اُن کان وڏي عمر جي شهرين الِء)

(ذريعو- روزاني ڊان)



 03005921350

0333929881

03339191353

 

 

 03337577008

03003131100

03453945330

 

 

 

�ي پي ۽ سنڌ ۾ وڏي وي�سينيشن سين�ر

 
 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
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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

