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کورونا وائرس سے متعلق
کچھ اہم خبریں

اس ہفتے کے بلیٹن میں جانئے
 

کورونا وائرس کے متعلق
حقائق

کورونا وائرس اپڈیٹس

مل� ۾ �رونا وائرس جي مسلسل پک�جڻ کي منهن ڏيڻ الِء احتساب ليب پا�ستان ِسوا

اي��س مهم تحت �رونا وائرس بابت غلط خبرن، افواهن ۽ غلط معلومات کي رو�ڻ الِء

ضلعي ح�ومتن ۽ �ميون�ي ور�رن (رضا�ارن جو ه� ني� ورڪ) سان گ�جي �م �ري

رهي آهي. اوپن سوسائ�ي فائون�يشن اداري جي سه�ار سان، ِسوا اي��س مهم �ورونا

وائرس جي انگن اکرن تي حقيقتون ڳولڻ ۽ معلومات مهيا �ري ٿي. اهي هفتيوار بلي�ين ۽

سوشل مي�يا جي ذريعي معلومات ۽ عوامي راِء فراهم �ن ٿا. شهرين ۾ �رونا وائرس کان

بچاُء بابت آگاهي پيدا �رڻ انهن خبرن کي مختلف پنجن ٻولين ۾ ترجمو �يو وڃي ٿو:

انگريزي، اردو، پشتو (آڊيو)، پنجابي (آڊيو) ۽ سنڌي. اهي بلي�ين آن الئن ۽ آف الئن عوام،

سر�اري کاتن، ترقياتي ادارن، سماجي ۽ انساني تنظيمن ادارن جي �ار�ن سان سان

ون�يا ويندا آهن. 

ھن مهم ۾ �رونا وائرس جي متعلق ح�ومتي فيصلن، وي�سينيشن مهم، �ميون�ي جا

ردعمل ۽ تحفظات کي بہ شامل �يو ويو آهي. ھن مهم جو مقصد سماج جي سڀ کان

وڌي� �مزور طبقن ۾ شعور اجاگر �رڻ آهي، جن ۾ عورتون، نوجوان، نسلي ۽ مذهبي

اقليتون، خواجہ سرا ۽ معذور ماڻهو شامل آهن. مهم جي موجوده مرحلي ۾، احتساب

ليب مقامي عورتن جي �ميون�ي اڳواڻن کي پڻ شامل �يو آهي ۽ انھن جي تربيت ذريعي

انهن جي صالحيتن ۾ اضافو �ري رهي آهي ۽ �رونا وائرس بابت غلط خبرن ۽ غلط

معلومات جي ڦهالَء کي رو�ڻ الِء فعال �ردار ادا �ري رهي آهي ۽ �ورونا وائرس سان

ج�يل اھ�ن مسئلن بابت انهن حقيقتن کان آگاه �رڻ آھي.

 



یا 
 

�رونا وائرس جي اومي�رون قسم جي معتلق اھو سمجھيو ويو آھي تہ اڄ
تائين جي�ي بہ ھن مھل تائين �رونا جي ٻين قسم جي ڀي� ۾ وڌي�

صالحيت رکندڙ يا متضاد آهي. مختلف تحقيقن موجب ه� ماڻھو کان ٻئي

۾ منتقل ٿيڻ کان پوِء ان قسم جون عالمتون تمام تيزيَء سان ظاهر ٿيڻ
لڳنديون آهن ۽ ان جي ان�يوبيشن جو وقت انتهائي مختصر يا گه� هوندو

آهي. ان جو مطلب آهي تہ انفي�شن توهان جي اندر تيزي سان پک�جي ٿو ۽

توهان وٽ انجي�شن لڳائڻ الِء تمام گه� وقت آهي. ان قسم جو بروقت،

يعني ه� ماڻھو کان ٻئي ڏانهن منتقلي جو وقت بہ ٻين قسمن جي ڀي� ۾

تمام گه� آهي ٻين �رونا وائرس جي قسمن کان متاثر جو وقت 5 ڏينھن ۽

ج�ھن تہ ان جي نسبت اومي�رون 3 ڏينھن جي اندر ڏسڻ ۾ آيو آھي.

سائنسدانن جو خيال آهي تہ اومي�رون جي تيزيَء سان وڌڻ جا ٻہ مکيہ

سبب آهن، ه� تہ اهو جسم جي سيل ۾ 70 ڀيرا وڌي� تيزيَء سان پک�جي

ٿو ۽ ٻيو اهو تہ اهو انساني جسم ۾ گهڻي وقت تائين رهي ٿو. اومي�رون

�نهن ٻئي قسم جي ڀي� ۾ قوت مدافعتي نظام تي وڏو اثر رکي ٿو. �ورونا

وائرس جي هن تيزي سان منتقل ٿيندڙ ش�ل کان بچڻ الِء سائنسدانن

صالح ڏني آهي تہ احتياطي اپاَء سختي سان اختيار �يا وڃن. 

افواہ

حقیقت
 

کورونا وائرس
 

کے متعلق حقائق

اومي�رون ٻين �ورنا وائرس جي قسمن جي ڀي� ۾ منتقل �رڻ جي وڏي صالحيت رکي ٿو.
 

�رونا وائرس (�ووڊ-19) کان بچاَء الِء هيٺيان احتياطي اپاَء وٺڻ گهرجن.
 

ٻن يا ٻن کان وڌي� تهن واري

�پ�ي وارو ماس� جنهن کي

ڌوئي سگهجي ان جو

استعمال �ريو، اهو پاسن

مان کليل نہ هجڻ گهرجي.

گهر کان ٻاهر ٻين کان گھ� ۾ گھ�

3 فوٽ جو جسماني فاصلو رکو.
�رونا (�ووڊ-19) وي�سين
لڳائڻ الِء پنهنجو پاڻ جلد

کان جلد نالو درج �رايو ۽

انجي�شن لڳائڻ کان

پهريون ۽ بعد ۾ ڏنل هدايتن

تي عمل �ريو. 

پنهنجي منهن، اکين ۽ ن�

کي غير ضروري طور تي هٿ

نہ لڳايو ڇو تہ ان ذريعي

وائرس جي ٿي پوڻ  جو

انديشو وڌي ٿو.

پاڻ کي ۽ پنهنجي

ڀرپاسي واري ماحول

کي صاف سٿرو رکو.

جي��هن توهان بيمار ٿيو، تہ

گهر ۾ ئي رهو ۽ پنهنجي طبعي

(ڊا��ر) ماهر سان رابطو �ريو.

گھر کان ٻاهر بالوجهہ ٻاهر وڃڻ

سماجي ميالپ ۽ رش واري هنڌن کان

پاسو �ريو.

 

ذريعو: وال اس�ري� جرنل، اين پي آر)

(ذریعہ۔ عالمی ادارہ صحت، ہاورڈ ہیلتھ پبلشنگ، سی ڈی
سی)



پا�ستان 30 سالن ۽ ان کان وڌي�
عمر وارن ماڻهن الِء �رونا

(�ووڊ-19) جي انجي�شن جو
بوس�ر شاٽ جو عمل شروع �ندو

سڄي دنيا ۾ �رونا (�ووڊ-19) جي نئين قسم جي تيزي سان

پک�جڻ جي بعد ۾ پا�ستان ۾ 30 سالن ۽ ان کان وڌي� عمر وارن

ماڻهن کي م�مل وي�سينيشن ڏيڻ الِء بوس�ر شاٽ ڏيڻ جي

فيصلي کي حتمي ش�ل ڏني آهي. پا�ستان ۾ اهو منصوبو

ت�هن ٺاهيو ويو ج�هن مل� ڀر ۾ اومي�رون جو پهريون �يس

سامهون آيو ۽ پهريون ڀيرو گذريل ٻن مهينن ۾ يعني آ��وبر

2021 ۾ ه� ئي ڏينهن ۾ 708 �يس سامهون آيا.
 ھن منصوبي کي حتمي ش�ل ڏيڻ کان پوِء، 30 سالن ۽ ان کان
وڌي� عمر وارا ماڻھو ھاڻي 1 جنوري 2022 کان پنھنجي مرضي

مطابق بوس�ر شاٽ لڳائڻ جا اهل آھن. بوس�ر شاٽ شهرين کي

مفت لڳايو ويندو ۽ جي�و بہ 6 مهينن کان وڌي� عرصي کان

وي�سين جو ٻيو ڊوز جو عمل م�مل �ري چ�و آهي اهو بوس�ر

شاٽ الِء اهل هوندو. هن وقت، صرف سائنوفارم، سائنوي� ۽

فائزر جي بوس�ر وي�سين جون دوائون اهل شهرين الِء دستياب
آهن. ح�ومت پا�ستان بوس�ر شا�س الِء الهور، راولپن�ي،

سيال�وٽ، پشاور ۽ �راچي سميت مل� جي 18 وڏن شهرن ۾

21 مخصوص سين�ر قائم �ري ڇ�يا آهن. پا�ستان ۾ بوس�ر
شاٽ لڳائڻ الِء سين�رن جا تفصيل هيٺ ڏنل ويب سائي� تي

ڏسي سگهجن ٿا.
https://blog.wego.com/pakistan-booster-shot
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اپڈیٹس

اسد عمر �ووڊ 19 جي پک�جڻ کي نظر ۾ رکندي الڪ ڊائون جي
ام�ان کي رد �ري ڇ�يو

ڊيل�ا ۽ اومي�رون جه�ن �رونا وائرس جي نئين قسم جي ظاهر ٿيڻ سان سائنسدان هاڻي سڄي دينا جي مل�ن جن
۾ پا�ستان بہ شامل آھي، �ووڊ 19 جي پنجين لهر جو اشارو ڏئي رهيا آهن. هن پنجين لهر ۾ �راچي جه�و شهر
سڀ کان وڌي� سخت متاثر ٿيو آهي، جنهن ۾ وي�سينيشن جي شرح تمام گه� 40 سي��و ري�ارڊ ٿي آهي. ان

کان عالوه، 14 آ��وبر 2021 کان وٺي، پا�ستان ۾ ه� ئي ڏينهن ۾ �وڊ-19 جا 1,000 کان وڌي� �يس سامهون

آيا آهن.
انهيَء بحران جي نتيجي ۾ عوام ح�ومت کان توقع رکي ٿو تہ هو ھن آفت جي خالف قدم کڻن، ج�ھن تہ نيشنل

�مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي) جي سربراهہ اسد عمر چيو آهي ته ح�ومت الڪ ڊائون بابت نہ سوچي

رهي آهي، ح�ومت پا�ستان ۽ سڄي دنيا ۾ هن پنجين لهر جي پک�جڻ جي انگن اکرن تي نظر رکي رهي آهي ۽

احتياطي تدابير جي طور تي وي�سينيشن جي لڳائڻ تي سختيَء سان عمل �رايو پيو وڃي.  

(ذريعو: دي نيوز، پا�ستان آبزرور).

(ذريعو: گلف نيوز، گندھارا، ويگو)
 



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

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

مان پنهنجي �يس� �اٿان �رائي سگهان ٿي/ سگهان ٿو؟

http://www.covid.gov.pk/laboratories

