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پنجاب 

441,051
7,789
12,946
420,316
 

اسالم آباد 

107,131
315
944
105,872
 

 
178,577
1,437
5,769
171,371
 

بلوچستان       

33,332
127
357
32,848
 

م�مل موت

28,538

گليگ� بال�يسن

10,394
32
186
10,176
 

 
471,733
13,061
7,595
451,077
 

�اشمي 

34,493
49
741
33,703

م�مل تصديق ٿيل

�يَسس

1,276,711
م�مل فعال �يس

22,810
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م�مل وصولي

1,225,363

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
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 کنگهه ، بخار ۽ ساهه کڻڻ ۾ ت�ليف �ورونا وائرس جون

معروف عالمتون آهن پر �ووڊ-19 جي �جهه مريضن کي

هاضمي جي نظام جي مسئلن کي به منهن ڏيڻو پئجي رهيو

آهي، آمري�ي رسالي گيس�رو ان�روالجي مطابق هاضمي جي

نظام جي مسئلن ۾ بک لڳڻ ۾ گه�تائي ، دست ال�ي اچڻ توڙي

وچ�ندڙ بيماري ۽ پي� ۾ سور شامل آهن. 

گزشتہ 24 گھنٹے: 663,285

ڈبل ڈوز

43,849,554
گزشتہ 24 گھنٹے:617,684

سنگل ڈوز

73,979,036
گزشتہ 24 گھنٹے:    1,213,592

ویکسین کی ُکل لگائی جانے والی تعداد

110,800,576

کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

حقیقت اور افواهه

جي��هن مان جوان آهيان ۽

مونکي �ووڊ-19 جو مرض

ٿي پئي ته مان ٺي� ٿي

وينُدس/ وينَدس 

 �ووڊ-19 ۾ ورتل �جهه ماڻهن
جي هاضمي جو نظام خراب ٿي

سگهي ٿو

افواهه

حقیقت
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(ذريعو- يوسي هيلٿ)

جيتوڻي� اها ڳالهه درست آهي ته جي��هن وڏي عمر جي

ماڻهن کي �ووڊ-19 جو مرض ٿي پئي ته کين ان جون

شديد عالمتون ٿيڻ جو ام�ان جوان ماڻهن جي مقابلي ۾

تمام وڌي� ٿئي ٿو پر سڄي دنيا ۾ جوان ماڻهن جي

فوتگيون ۽ سنجيده قسم جي عالمتن ۾ وٺجڻ جا واقعا

مي�يا ۾ رپورٽ ٿيا آهن. وڌي� اهو ته عمر مرض شديد ٿيڻ

جو فقط ه� پاسو آهي، جي��هن �و ماڻهو �ووڊ-19
سان متاثر ٿئي ٿو ته بنيادي طبي حالتن جه�وڪ �ينسر،

دل جي بيماري ۽ ذيابيطس �نهن شخص جي شديد بيمار

ٿيڻ جا ام�ان وڌائن ٿا. وڌي� اهو ته وائرس جي وچ�ندڙ

حالت کي ڏسندي، نوجوان ماڻهو آسانيَء سان �نهن

پوڙهي شخص کي �ورونا وائرس منتقل �ري سگهي ٿو

جنهن جي هو رابطي اچي ٿو. ان�ري هر فرد الِء ضروري

آهي ته اهو وائرس جي ڦهالَء کي رو�ڻ الِء حفاظتي

تدبيرون اختيار �ري.



ثبوتن مطابق منهن جا ماس� �ووڊ-19 جي ڦهالَء کي گه� �ري سگهن ٿا 
اس�ينفورڊ مي�يسن ۽ ييل يونيورس�ي جي ريسرچرز جي سربراهي ۾ ه� وڏي پيماني تي �يل تحقيق مان اهو نتيجو ورتو ويو

آهي ته ن� ۽ وات کي ڍ�ڻ الِء سرجي�ل ماس� پائڻ سان �ووڊ-19 جي �ميون�ي ۾ ڦهالَء کي نمايان طور تي گه�ائي

سگهجي ٿو. ه� سرجي�ل ماس� ۾ وائرل ذرڙن جي وڏي مقدار کي رو�ڻ جي صالحت هوندي آهي جي�ي عام طور تي

وائرس کان متاثر ماڻهو خارج �ندا آهن. هن ريسرچ، جنهن ۾ 600 ڳوٺن جي ماڻهن جو جائزو ورتو ويو هو، سان اها ڳالهه

سامهون آئي آهي ته جي�ي ماڻهو ماس� پائين ٿا انهن ۾ وائرس کان متاثر ٿيڻ جو ام�ان گه� ٿئي ٿو. نتيجن ۾ اهو به پتو پيو

آهي ته سرجي�ل ماس� پائيندڙ ماڻهو �پ�ي جي ماس� استعمال �ندڙن جي مقابلي ۾ وڌي� محفوظ هئا.

ه� آ�سيمي�ر �ووڊ-19 جي مريض الِء زندگي بچائيندڙ آلو ٿي سگهي

ٿو

(ذريعو- دي ا�نامس�)
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 پلس آ�سيمي�ر ه� اه�و آلو آهي جنهن کي �ووڊ-19 وبائي مرض دوران وائرس کان متاثر ماڻهن جي آ�سيجن جي سطح جي
نگرانيَء الِء وڏي پيماني تي استعمال �يو ويو آهي. اهو آلو شهادت واري آڱر ۾ ڦاسائي جسم ۾ آ�سيجن جي سطح کي ر�ارڊ

�ري سگهجي ٿو. اهو مريضن کي اهم معلومات فراهم �ري سگهي ٿو، جنهن سان اُهي اسپتال ۾ داخل هجڻ يا گهر ۾ خصوصي

طبي سار سنڀال جي ضرورت جي صورت ۾ بروقت قدم �ري سگهن ٿا. 

�ووڊ-19 جي �جهه مريضن ۾ “خاموش هائو�سيا” (گه� آ�سيجن واري حالت) نالي حالت پيدا ٿي سگهي ٿي جنهن جي
نشاندهي آ�سيجن جي گه�تائي سان ٿيندي آهي. ڳڻتيَء جوڳي ڳالهه اها آهي ته اِن حالت سان واڳيل �ي ڌيان ڌرڻ جوڳيون

عالمتون ناهن ڇا�اڻ ته رت ۾ آ�سيجن جي سطح تمام سست هوندي آهي. ا�ثر اهي مريض اي�ا بيمار ٿي ويندا آهن جو

اسپتال پهچڻ تائين کين وين�ي لي�ر تي رکڻو پوندو آهي. 

تحقيق سان اها خبر پئي ٿي ته �ووڊ جي تشخيص کانپوِء آ�سيجن جي سطح کي جاچڻ الِء پلس آ�سيمي�ر جو استعمال جان

بچائڻ ۾ مدد �ري سگهي ٿو. عام طور تي صحتمند ماڻهن جي آ�سيجن جي سطح لڳ ڀڳ 95 کان 99 سي��و هوندي آهي- پر

مختلف قسم جي طبي مسئلن ۾ ورتل ماڻهن الِء آ�سيجن جي سطح گه� به ٿي سگهي ٿي. عام طور تي، ڊا��رن جو مشورو

آهي ته جي��هن تعداد تيزيَء سان �ري پئي يا 94 کان هيٺ اچي وڃي ته طبي مشورو وٺڻ گهرجي

(ذريعو- نيويارڪ �ائيمز) 

جا عام 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 



�ووڊ-19 کان تحفظ الِء هين� سيني�ائيزر جو استعمال
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 �ووڊ-19 جي وئ�سين

طبي ماهرن �ووڊ-19 جي منتقليَء کي رو�ڻ الِء تجويز �يل حفاظتي پرو�و�ولز مان ه� طور تي هٿن جي صفائيَء کي

برقرار رکڻ جي اهميت تي زور ڏنو آهي. ڇا�اڻ ته وائرس بنيادي طور تي وائرل بوندن ۾ ساهه کڻڻ جي ذريعي منتقل ٿيندو
آهي، جي��هن توهان وائرس ۾ ورتل هٿن سان ن�، اکين يا وات کي ڇُهو ٿا ته اهي وائرس کان متاثر ٿي سگهن ٿا ۽ اه�ي

طرح وائرس کي جسم ۾ داخل ٿيڻ جو رستو ملي وڃي ٿو. جي��هن صابڻ ۽ پاڻيَء دستياب نه هجي ته ال�وحل جي

مناسب مقدار سان هين� سيني�ائيزر جو استعمال هلندي ڦرندي هٿن کي صاف رکڻ جو ه� آسان طريقو آهي. آمري�ي

اداري سين�ر فر ڊزيزز �ن�رول (سي ڊي سي) گه� ۾ گه� 60 سي��و ال�وحل وارن سيني�ائيزرن جي استعمال جي

سفارش �ئي آهي.
(ايف ڊي اَي)

 ڇا �ووڊ-19 پا�ستان ۾ صنفي اڻبرابريَء کي وڌائي ڇ�يو آهي؟ 

عالمي وبا �ووڊ-19 جي دوران صنفي تفاوت تمام گهڻو وڌي ويو آهي. ترقي پذير دنيا ۾ عورتن کي پنهنجي هم منصب مردن

جي مقابلي ۾ مختلف قسم جي �مزورين ۽ ذ�ر جوڳي نقصان کي منهن ڏيڻو پئجي سگهي ٿو. پا�ستان ۾ عورتن کي

صحت بابت معلومات حاصل �رڻ جا موقعا تمام گه� ملن ٿا جنهن�ري کين �ووڊ-19 جو وڌي� خطرو آهي. اهو ان�ري

آهي ته ٿورڙيون عورتون پ�هيل لکيل آهن ۽ ا�ثر ان�رني� يا موبائيل فون تائين رسائيَء کان محروم آهن. مردن جي گهر ۾

وڌي� وقت گذارڻ ۽ �يترن ئي ماڻهن کي پنهنجون نو�ريون وڃائڻ جي دٻاَء سان منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي ۽ هن وبا جي

دوران گهريلو تشدد جي واقعن ۾ به واڌارو ٿيو. وبائي مرض جي شروعات ۾ الڳو ٿيل ال��ائون کانپوِء ج�هن اس�ول ٻيهر

کليا ته �يتريون ئي ڇو�ريون ��هن اس�ول واپس ئي نه آيون. تنهن�ري پاليسي سازن کي اه�ي ح�مت عملين تي
عملدرآمد �رڻ گهرجي جي�ي اهدافي معلوماتي مهمن جي ذريعي عورتن کي آگاهي فراهم �رڻ تي ٻڌل هجن. اِهي

�وششون ماڻهن ۾ بيداريَء کي به وڌائي سگهن ٿيون ته جيئن اُهي پنهنجي نياڻين کي اس�ول مو�لڻ جي ترغيب ڏين.

1166 تي پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر ايس ايم ايس �رڻ کانپوِء پنهنجي اصلي شناختي �ارڊ سان گ� پنهنجي
ويجهي وئ�سين مر�ز تي وڃي پاڻ کي وئ�سين لڳرائين. 

12 سال يا اُن کان وڏي عمر جا شهري پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر 1166 تي ايس ايم ايس �ري رجس�ريشن �رائي
سگهن ٿا، اهو ضروري ناهي ته رجس�ريشن �رائيندڙ فرد پنهنجو ذاتي موبائيل نمبر ئي استعمال �ن، اُهي �وبه

موبائيل نمبر استعمال �ري سگهن ٿا. ان کان عالوه وئ�سين الِء نمز جي ويب سائي� تي وڃي آنالئين رجس�ريشن

به �رائي سگهجي ٿي

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

رجس�ريشن

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

(ذریعہ -آئی جی سی انٹرنیشنل گروتھ سینٹر)
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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

