
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

پنجاب 

441,800
7,391
12,977
421,432
 

اسالم آباد 

107,313
328
948
106,037
 

 
179,066
1,427
5,793
171,846
 

بلوچستان       

33,397
120
358
32,919
 

م�مل موت

28,606

گليگ� بال�يسن

10,401
20
186
10,195

 
473,149
13,524
7,603
452,022

�اشمي 

34,510
45
741
33,724

م�مل تصديق ٿيل

�يَسس

1,279,636
م�مل فعال �يس

22,855
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م�مل وصولي

1,228,175

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

15 نومبر، 2021



�ووڊ-19 دنيا ۾ هر �نهن کي متاثر �ري رهيو آهي، وڏن
جي ڀي� ۾ ٻار هن وائرس سان بهتر مقابلو �ري سگهن ٿا

پر صفا ننڍن ٻارڙن (ه� سال کان گه� عمر وارا ٻارڙا)
جي �ورونا وائرس کان سخت متاٿر ٿيڻ جو ام�ان وڏن

ٻارن جي ڀي� ۾ وڌي� آهي. وڌي� اهو ته تازا ڄاول ٻارڙا

يا ننڍا ٻارڙا ۾ بالغن جي مقابلي ۾ مل�ي سس�م انفالمي�ري
سين�روم (MIS) جي ش�ار ٿيڻ جو ام�ان ٻيڻ تي وڌي�

ٿئي ٿو. ايم آِء ايس ه� ناياب پر سنگين بيماري آهي،

جي�ا معدي جي عالمتن ۽ دل (يا ٻئي نظام) جي سوج جو

سبب بڻجي سگهي ٿي. ان�ري ٻارن کي وائرس کان بچائڻ

الِء وڌي� احتياط �رڻ گهرجي. 

گزشتہ 24 گھنٹے: 533,646

ڈبل ڈوز

47,804,912
گزشتہ 24 گھنٹے:572,374 

سنگل ڈوز

77,877,215
گزشتہ 24 گھنٹے:    1,089,429

ویکسین کی ُکل لگائی جانے والی تعداد

118,333,360

کروناوائرس ویکسین کی تازہ ترین صورتحال

حقیقت اور افواهه

 جي��هن مان پاڻ کي بيمار
محسوس نٿو/ نٿي �ريان ته

ان جو مطلب آهي ته مان

�ووڊ-19 جي مرض ۾ ورتل
ناهيان

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

سگهي ٿو

افواهه

حقیقت
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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

محکمہ صحت، خیبر پختونخوا

(ذريعو- هيلٿ گري�ز)
 

ريسرچرز جي مشاهدي ۾ اها ڳالهه آئي آهي ته �يترائي

ماڻهو وائرس کان متاثر ٿيڻ جي باوجود پنهنجي �ووڊ-19
جي �يس� ان�ري نٿا �رائن، ڇا�اڻ ته کين �ابه عالمت

محسوس نٿي ٿئي، سخت بيمار ٿيڻ ئي �ووڊ-19 جي

عالمت ناهي. اِن الڙي کي ‘Asymptomatic carriage’ جي

نالي سان ڄاتو وڃي ٿو. ه� اندازي موجب �ووڊ-19 کان

متاثر ٿيندڙ 40 سي��و ماڻهن کي ان جون عالمتون

محسوس نٿيون ٿين. جيئن ته بيمار محسوس �رڻ کان بنا

به وائرس جو ٿيڻ مم�ن آهي، تنهن�ري هر �نهن الِء
ضروري آهي ته ماس� پائي، سيني�ائيزر استعمال �ندي،

سماجي ِوٿي برقرار رکي ، مناسب وين�يليشن کي يقيني

بڻائي ۽ متاثر ٿيل شخص سان رابطي جي صورت ۾ �يس�

�رائڻ جه�ا احتياط اختيار �ندا رهن. 

(ذريعو- يو سي هيلٿ)



پا�ستان ۾ �ووڊ-19 جي مثبت �يسز جي شرح ه� سي��و تائين پهچي وئي

  نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي) جي مطابق آچر 7 نومبر 2021 تي پا�ستان ۾ �ووڊ-19 جي مثبت �يسز
جي شرح 1 ڏهائي 08 سي��و رهي، وڌي� اهو ته صحت جي قومي وزارت جي خدمتن جي مطابق مل� ۾ گذريل �ن هفتن جي

دوران مثبت �يسز جو انگ ه� هزار مريضن کان گه� رهيو. اِن الڙي کي ح�ومت طرفان کنيل سخت قدمن جه�وڪ سمارٽ

ال��ائونز، عوامي هنڌن تي ماس� پائڻ الزمي قرار ڏيڻ، وڏن اجتماعن تي پابندي ۽ سڄي مل� ۾ وڏي پيماني تي وئ�سينيشن

جي مهم سان جوڙي سگهجي ٿو. جيئن ته سنگاپور ۽ آس�ريليا جه�ن مل�ن ۾ بيماريَء جي شرح ڊگهي عرصي تائين منفي رهڻ

کانپوِء �ووڊ-19 جي روزاني �يسز ۾ اوچتو واڌ ٿي آهي، تنهن�ري تجويز �يل ايس او پيز تي عمل �ري احتياط جو مظاهرو �رڻ
ضروري آهي.

خيبر پختونخواه جي صحت کاتي کي �ووڊ-19 وئ�سين جو هدف حاصل �رڻ ۾
ڏکيائيون درپيش

(ذريعو- گلف نيوز)
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 خيبرپختونخواه جي صحت کاتي کي �ووڊ-19 جي وئ�سينيشن الِء مقرر �يل هدف کي حاصل �رڻ ۾ ڏکيائين کي منهن ڏيڻو
پئجي رهيو آهي ڇا�اڻ ته صوبي جي آبادي جي ه� وڏي حصي ۾ ماڻهن وٽ قومي شناختي �ارڊ موجود ناهي جي�و وئ�سين

لڳرائڻ الِء الزمي قرار ڏنو ويو آهي، صوبي ۾ �يترائي ماڻهو بنا شناختي �ارڊ يا ب فارم جي وئ�سين مر�زن تي ويا پر کين

وئ�سين لڳائڻ بنا مو�ڻو پيو. ه� اهل�ار جي مطابق “ ضلعي مهمند ۾ 80 سي��و کان وڌي� عورتن وٽ شناختي �ارڊ ۽ ب

فارم (جي�و نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر جي پاليسي جي مطابق 12 کان 18 سالن جي ماڻهن کي وئ�سين لڳرائڻ الِء گهربل
آهي) موجود ناهي.” جن ماڻهن وٽ قومي شناختي �ارڊ ناهي انهن کي مشورو ڏجي ٿو ته اُهي جلد کان جلد ويجهي کان ويجهي

نادرا دفتر جي ذريعي درخواست ڏين، جن وٽ اڳ ۾ ئي شناختي �ارڊ موجود آهي اهي هدايتن جي مطابق وئ�سينيشن مر�ز ۾
پاڻ وٽ رکن.

(ذريعو- ڊان)  

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 ٻارن جي ذهني صحت کي �يئن متاثر �يو آهي؟ 
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 �ووڊ-19 جي وئ�سين

�ووڊ-19 ننڍي وڏي جي فرق �رڻ بنا سڀني کي متاٿر �يو آهي جيتوڻي� دماغي صحت تي وبائي مرضن جي اثرن بابت
ڳالهائڻ عام طور تي بالغن تي مشتمل آهي، پر اها ڳالهه ڌيان ڌرڻ جوڳي آهي ته ٻار به ايترا ئي متاثر ٿيا آهن. هن عالمي وبا

سندن تعليم سان گ�وگ� زندگي جي ونهوار کي به متاثر �يو آهي. ه� تحقيق مطابق �ووڊ شروع ٿيڻ کانپوِء جذباتي

مش�التن کي منهن ڏيندڙ ٻارن جي انگ ۾ نمايان طور تي تمام گهڻو واڌارو ٿيو آهي، ان جو سبب اهو آهي ته ٻار پنهنجي

دوستن يا خاندان جي ماڻهن سان ملي نٿا سگهن ۽ پنهنجي پيارن کي بيمار ٿيندي ڏسي رهيا آهن. اهو به ڏسڻ ۾ آيو آهي ته

گه� آمدني وارن گهراڻن جي ٻارن کي امير پسمنطر واري ٻارن جي مقابلي ۾ ٻيڻ تي وڌي� جذباتي مسئلن کي منهن ڏيڻو

پئجي رهيو آهي. پروفيسر گراهم مور، جي�و �ارڊف يونيورس�ي سان واڳيل صحت جو ماهر آهي، جي مطابق: “ا�ثر ماڻهو

چون ٿا ته ٻار وڌي� قوت مدافعت رکن ٿا، اسان انگن اکرن مان خبر پئي ٿي ته وبائي بيمارين ٻارن جي ذهني صحت تي

�ه�ا نمايان اثر وڌا آهن. موجوده حالتن ۾ بهتريَء کانپوِء �يترائي ٻار صحتياب ٿي ويندا. پر جن کي جذباتي صحت الِء
مناسب عالج ميسر ناهي، وبائي بيمارين جا تجربا انهن جي ذهني صحت تي ديرپا اثر وجهندا”.

(ذريعو- �ربيون)

�ووڊ-19- پا�ستان دي ا�نامس� جي عالمي نارملسي ان�ي�س ۾
سرفهرست آهي

هاڻي ج�هن مل� ۾ �ووڊ-19 وائرس جي ڦهالَء کي رو�ڻ الِء الڳو �يل ا�ثر پابندين کي ختم �يو ويو آهي، معروف عالمي

رسالي دي ا�نامس� هن سال پا�ستان کي پنهنجي “ورل� نارملسي ان�ي�س” ۾ پهرئين نمبر تي رکيو آهي، اها ان�ي�س

اهو ظاهر �ري ٿو ته مختلف مل�ن جا شهري �ووڊ-19 جي پابندين تي �ه�و ردعمل ڏيندا آهن، پا�ستان جي ان فهرست

۾ پهرئين نمبر تي اچڻ جو سبب اهو آهي ته مل� ۾ �ووڊ-19 جي ڦهالَء ۾ نمايان گه�تائي کانپوِء ا�ثر پابنديون ه�ايون ويون
آهن. اِن اڳڀرائيَء جو �ري�ٽ کڻندي اطالعات ۽ نشريات جي وزير چوڌري فواد حسين چيو ته پا�ستان جو هن وبائي مرض

سان اثرائتي طريقي سان منهن ڏيڻ جو سبب ٻين مل�ن کان مٿي آهي جنهن کي عالمي برادريَء به تمام گهڻو ساراهيو آهي.

ا�نامس� جي ورل� نارملسي ان�ي�س 50 مل�ن ۾، جي�ي گ�جي دنيا جي جي ڊي پي جو 90% ۽ ان جي آبادي 75% ٿين ٿا،

۾ سفر کان وٺي راندين ۾ شموليت تائين انساني رويي جي اٺن مختلف مي�رڪ کي �ري� �ري ٿو

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 فائزر، سائنوویک، اور سائنوفارم

وئ�سين لڳائي ويندي. 

رجس�ريشن

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

(ذريعو- دي نيوز)
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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

