
پا�ستان �ورونا وائرس ِسوک
اي�� مهم

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.

اس ہفتے کے بلیٹن
میں جانئے

اومي�رون �ورونا01
وائرس جي وبا جو آخري

قسم هوندو  

نئين تحقيق موجب02
اومي�رون وائرس ٻين

قسمن جي ڀي� ۾ گهڻي
وقت تائين سطح تي

رهي ٿو، پر اين�ي سيپ��
اسپري ان کي ختم �رڻ

۾ مدد �ري سگهن ٿا

”پا�ستان گهر گهر03
وي�سينيشن مهم

سڀ کان وڌي�
وي�سينيشن جو
ر�ارڊ قائم �ري

رهيو آهي“ اسد عمر

ماهر ان�رويو04
 

- بُلیٹن نمبر 4 14 فروری 2022



کورونا وائرس
 

کے متعلق حقائق

کورونا وائرس (کووڈ۔19 ) سے محفوظ رہنے کے لیے درِج ذیل حفاظتی اقدامات
کرنے چاہییں

 

دو یا دو سے زیادہ تہوں واال
دھونے اور سانس لینے کے

قابل کپڑے کا ماسک

استعمال کریں ، یہ اطراف

 سے کھال ہوا نہیں ہونا چاہیے

گھر سے باہر دوسروں سے 3 فٹ کا

جسمانی فاصلہ رکھیں

کووڈ۔19 کی ویکسین لگوانے

کے لیے خود کو جلد از جلد

رجسٹٖرڈ کروائیں اور

ویکسین لگوانے سے پہلے اور

بعد کی ہدایات پر عمل کریں

اپنے چہرے، آنکھوں اور ناک

کو غیر ضروری طور پر نہ

چھوئیں کیونکہ اس سے

وائرس منتقلی کا خدشہ

بڑھتا ہے

خود کو اور اپنے ارد

گرد کے ماحول کو

 صاف ستھرا رکھیں

اگرآپ بیمار ہو جائیں تو گھر پر

رہیں اور اپنے طبی ماہر سے

 رابطہ کریں

گھر سے باہر غیر ضروری سماجی

روابط اور رش والی جگہوں پر جانے

 سے گریز کریں

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

اومي�رون �ورونا وائرس جي وبا جو آخري قسم هوندو

یا 
 

  پا�ستان ۾ اومي�رون قسم جي �ورونا وائرس جي شدت ۾ درجي بہ درجي
گه�تائي سان گ�وگ� مل� ۾ افواهون پک�جي رهيون آهن تہ اها هن موذي
مرض جي آخري قسم هوندي. بهرحال، صحت جي ماهرن جو چوڻ آهي تہ اه�ا
�يترائي سبب آهن جنهن جي بنياد تي اسان اومي�رون کي �روناوائرس جي
آخري قسم جي طور تي درجہ بندي نٿا �ري سگهون. پهريون سبب اهو آهي تہ
وائرس جي نوعيت اه�ي آهي جو اهو پنهنجي ش�ل ۽ قسم کي تبديل �ري ٿو
ج�هن وائرس ش�ل بدالئن ٿا تہ اهي مختلف ش�لين ۾ ظاهر ٿين ٿا، ان
�ري هي تبديليَء جو ه� مسلسل عمل آهي. وائرس جي تبديل ٿيل قسم جي
شدت ۽ اثرن جو اندازو نٿو لڳائي سگهجي، ڇا هي نئون قسم پهرين کان وڌي�
تيز منتقل ٿيندو، سخت ھوندو ۽ ڇا اهو اڳ ۾ ئي حاصل �يل قوت مدافعت
کي متاثر �ندو؟ ماهرن جو چوڻ آهي تہ وائرس جي پکي� کي گه�ائڻ جو واحد
طريقو ان جي خالف وي�سينيشن آهي. ان �ري ضروري آهي تہ احتياط
�جي، وي�سين لڳائڻ گهرجي، ماس� پائڻ ۽ هٿن جي سطحن کي سيني�ائز
�ري صاف �رڻ ضروري آهي تہ جيئن وائرس جي پکي� کي گه�ايو وڃي

ڇا�اڻ تہ اھا وبا اڃا ختم نہ ٿي آهي. 

افواہ

حقیقت
 

(ذريعو- ڊيزرٽ)



کورونا وائرس
 

اپڈیٹس

ٻارن ۾ �ورونا وائرس
جي اومي�رون ِقسم
جون سامهون ايندڙ

عالمتون
 

 7 اهم ترين

ٿ�اوٽ

ن� جو

وھڻ

مٿي جو سور

کنگهہ

گلي ۾ سوزش
ڇ�ون اچڻ

(ذريعو۔ ڊيزرٽ)

�روناوائرس جي شروعات کان وٺي، صحت جي
ماهرن کي اهو معلوم �رڻ الِء چئلينج �يو ويو
آهي تہ وائرس �يئن منتقل ٿئي ٿو ۽ �يتري
تيزيَء سان پک�جي ٿو؟ سخت تحقيق جي نتيجي
۾ اسان کي انهن سوالن جا جواب مليا آهن،
صحت جي عالمي اداري موجب، وائرس ه�
ٻئي سان ويجهي رابطي، اسپري ۽ عوامي
گ�جاڻين يا اجتماعن تي گ� ٿيڻ جتي ھوا جو گزر
بل�ل گه� يا نہ ھئڻ سان وائرس وڌي� تيزيء
سان پک�جي ٿو. ڏٺو ويو آهي تہ سماجي فاصلي
۽ ماس� پائڻ تي وڌي� ڌيان ڏنو پيو وڃي،
جنهن جو مطلب آهي تہ وائرس جي پکي� بابت
اسان جي سمجھہ ۾ بهتري آئي آهي، ج�هن تہ
متاثر ٿيل سطحن ذريعي وائرس جو ڦهلجڻ اڃا 

نئين تحقيق موجب اومي�رون
وائرس ٻين قسمن جي ڀي� ۾ گهڻي

وقت تائين سطح تي رهي ٿو، پر
اين�ي سيپ�� اسپري ان کي ختم

�رڻ ۾ مدد �ري سگهن ٿا

بخار

”پا�ستان گهر گهر وي�سينيشن مهم سڀ کان وڌي�
وي�سينيشن جو ر�ارڊ قائم �ري رهيو آهي“ اسد عمر: 

بہ وڏو مسئلو آهي. جاپان ۾ ه� نئين مطالعي ۾ �ورونا وائرس جي مختلف قسمن جو مقابلو �يو ويو آهي تہ اهي سطح تي �يترو
Sars-) 2-وقت رهن ٿا. تحقيق جي نتيجي ۾ اھو معلوم ٿيو آھي تہ �روناوائرس جو اصل قسم ووھان جي مقابلي ۾ سارس-�ووڊ

Cov-2) چم�ي ۽ پالس�� جي مٿاڇري تي ٻہ ڀيرا وڌي� برقرار رھي ٿو. خاص طور تي اومي�رون قسم جو وائرس پالس�� جي
مٿاڇري تي 193 جي نسبت 5 �الڪ ۽ چم�ي تي 21 جي نسبت 1 �الڪ رهي ٿو. ان باري ۾ اها دعوٰي �ئي وئي آهي تہ هي جديد

اومي�رون قسم جو پهريون تقابلي مطالعو آهي. هن مطالعي مان �جھہ محدود نتيجا سامهون آيا آهن، جنهن جو مطلب آهي تہ

حقيقي زندگي ۾ انهن تحقيقات جي اهميت کي سمجهڻ ڏکيو آهي. 

گهر گهر وڃي �ري وي�سين لڳائڻ جي مھم کي ساراهيندي منصوبابندي واري وفاقي وزير پنهنجي �وئي� ۾ چيو تہ
 
 

 
 اسان جو مقصد سڀني شهرين تائين پهچڻ آهي تہ جيئن اسان �ورونا وائرس تي لڳل سموريون پابنديون ختم �ري سگهون “. اين
سي او سي موجب گذريل 24 �ال�ن دوران سڄي مل� ۾ 2,244,371 ماڻهن کي �ورونا وائرس جي وي�سين لڳي چ�ي آھي. هن

مهيني جي شروعات ۾، ح�ومت اومي�رون قسم جي پکي� کي رو�ڻ الِء گهر گهر وي�سينيشن مهم شروع �ئي تہ جيئن گه�

وقت ۾ وڌي� ماڻهن تائين پهچي سگهجي. قوم کي �ورونا وائرس کان نجات ڏيارڻ الِء اين سي او سي ٻن هفتن جي ”هر پا�ستاني

�رونا وائرس کان پاڪ“ جي مهم شروع �ئي هئي. پهرين کان 14 فيبروري تائين هلندڙ مهم ۾ 12 سالن کان مٿي عمر وارن سمورن
شهرين کي شامل �يو ويو آھي .

(ذريعو: �ربيون)

(ذريعو: دي �نزرويشن)



ماهر ان�رويو

کورونا وائرس

معلومات

ڊا��ر افتخار ٻڌايو تہ خيبرپختونخواه ح�ومت پاران �رونا وائرس

جي خالف کنيل قدمن بابت تفصيل سان ٻڌايو:

”سڀ کان پهريان مان اهو واضح �ريان تہ صحت کاتي جي
انتظاميہ ۽ استادن جي وچ ۾ هميشہ ه� خال رهيو آهي. صوبائي

�مان� اين� آپريشن سين�ر ۾ منهنجي شموليت ان ڳالھہ جو ثبوت

آهي تہ اسان ان خال کي �يئن ڀري سگهون ٿا. خيبرپختونخواهہ ۾

�ورونا وائرس خالف مهم جي ذميواري جنهن ۾ وڏي �اميابي جو
ھجڻ قيادت جو آھي جنھن �ري صوبي ۾ شروع کان ئي �رونا

وائرس جي خالف جنگ ۾ سرگرم آهي. مان 12 مارچ تي مهم ۾

شامل ٿي �ري ريس� �ميوني�يشنز ۽ �ميون�ي اينگيجمين�

�اس� فورس جي سربراهہ طور �م �ري رھيو آھيان. شروعاتي

قدمن جي حصي طور صحت کاتي اسپتالن جي �ار�ردگي کي

بهتر بڻائڻ، �يس�ن جي سهولتون کي وڌائڻ، حفاظتي سامان

فراهم �رڻ ۽ ترسيل نظام کي بهتر بڻائڻ تي �م �يو. رس�

�ميوني�يشن ۽ �ميون�ي اينگيجمين� جي سربراهہ جي حيثيت

سان، منهنجو پهريون مقصد مذهبي اڳواڻن کي صورتحال کان

آگاهہ �رڻ ۽ انهن جي �ميون�يز کي ايس او پيز تي عمل �رڻ الِء

قائل �رڻ هو. اسان انهن جا وڊيو پيغام پڻ ر�ارڊ �يا ۽ انهن کي

�ميون�ي تائين پهچايو. انھي طرح سان اسان پنھنجي پھرين

�اميابي صحت کاتي، اوقاف کاتي ۽ اطالعات جي وچ ۾ رابطو

قائم �رڻ هيو. اسان پنهنجي �م جو آغاز جلد شروع �يو. اسان

جي غير منظم صحت کاتي الِء �رونا وائرس جي پکي� ۽ ان جا اثر

اڻ برابرا هئا، جن کي اسان جي �مزوري قرار ڏئي سگهجي ٿو. 

 

ڊا��ر افتخار الدين باچا خان مي�ي�ل �اليج ۾

�ميون�ي مي�يسن جو اسس�ن� پروفيسر ۽

صحت کاتي خيبرپختونخواهہ ۾ �ورونا وائرس

مي�يا �ميوني�يشن جو فو�ل پرسن آهي. هو

صحت واري وزارت خيبرپختونخواهہ ۾ رس�

�ميوني�يشن ۽ �ميون�ي اينگيجمين� �اس�

فورس جو سربراهہ پڻ آهي. هن ان�رويو ۾ اسان

اهو معلوم �رڻ جي �وشش �ئي آهي تہ �يئن

عام ماڻهو �رونا وائرس بابت افواهن کان بچي
سگهن ٿا.

خيبرپختونخواه ح�ومت پاران �رونا

وائرس جي خالف کنيل قدمن 

اسپتالن جي �ار�ردگي کي بهتر

بڻائڻ، �يس�ن جي سهولتون کي

وڌائڻ

حفاظتي سامان فراهم �رڻ 

 منهنجو پهريون مقصد مذهبي اڳواڻن
کي صورتحال کان آگاهہ �رڻ ۽ انهن

جي �ميون�يز کي ايس او پيز تي عمل

�رڻ الِء قائل �رڻ هو

ترقي �ريو "خطرناڪ مواصالت ۽

�ميون�ي مصروفيت واري ح�مت

عملي"

 

صحت سي�ري�ري� ۾ هيلٿ

ايجو�يشن سيل جو قيام

 



کورونا وائرس

معلومات

Mardan Nowshera Peshawar
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اضالع

اسان جي ه� ٻي وڏي �مزوري هئي معلومات پهچائڻ جا وسيال نہ هجڻ، جيتوڻي� اسان وٽ صوبائي سطح تي وسيال هئا، پر

ضلعن جي وچ ۾ معلومات جي م�اس�ا جو فقدان هو. انهي جي نتيجي ۾ اسان "رس� �ميوني�يشن ۽ �ميون�ي جي شموليت

واري ح�مت عملي" تيار �ري رھيا آھيون. اسان صحت کاتي جي هي� آفيس ۾ هيلٿ ايجو�يشن ڊپار�مين� پڻ قائم �ري

رهيا آهيون، جنهن کانپوِء ضلعي جي آفيسن ۽ ضلعي هيلٿ سين�رن ۾ رس� �ميوني�يشن چينل پڻ قائم �نداسين. اهي

چينل نہ رڳو �روناوائرس بابت پر ڊينگي، پوليو، غذائيت ۽ صحت جي ٻين حادثن بابت پڻ معلومات جي م�اس�ا �ندا. اهي

چينل پڻ انهي ڳالھہ کي يقيني بڻائي سگهندا تہ ضلعي صحت مر�ز معلومات جي تبادلي کي يقيني بڻائڻ الِء انهن جي

�ميون�يز (برادرين) سان موثر رابطي ۾ آهن. جيتوڻي� مذهبي اڳواڻ، استاد ۽ ٻيا �ار�ن عام طور تي �ميون�يز (برادرين)  جي

نظرين تي اثر انداز ٿين ٿا. اسان جو مقصد �ميون�ي سان ه� مستقل تعلق قائم �رڻ آهي تہ جيئن اهي ه� حادثي جي

صورت ۾ حفاظت ۽ رو�ٿام جي قدمن ۾ مؤثر طور تي حصو وٺي سگهن. �ميون�ي آئوٽ ريچ پروگرام جي سربراهہ جي طور تي،

مان صرف �رونا وائرس جي هن پهلو تي تبصرو �ري سگهان ٿو. اسپتال جا انتظام ۽ �يسن جو ٻوجھ، منتقلي جو نظام ۽

ماڻهن کي حفاظتي سامان جي فراهمي جيئن ٻين مقرر �يل �يمن پاران �م سرانجام ڏنا.

اسان جي سڀ کان وڏي �اميابي اها هئي تہ اسان

جلدي �م شروع �يو ۽ ج�هن اسان جي اسپتالن تي

�ورونا وائرس جو ٻوجھہ وڌو ويو تہ اسان ان الِء

م�مل تيار هئاسين. اومي�رون وائرس کان متاثر ٿيل

�مزور گروپن بابت ه� سوال جي جواب ۾ ، هن چيو:

”�ورونا وائرس جو سڀ کان وڌي� �مزور گروپ 60
کان مٿي ماڻهو ۽ حاملہ عورتون آهن“. اومي�رون قسم

جي دوران وڏي تبديلي اها آهي تہ اهي ماڻهو جن کي

وي�سين جي ٻنهي ڊوز ۽ بوس�ر ڊوز حاصل �يون آهن

انهن جو تعلق هن �مزور گروپ سان نہ آهي،

جيتوڻي� انهن جي عمر 60 سال يا ان کان وڌي� آهي.

. اسان صحت ۾ �م �ندڙ عورت ور�رز ذريعي اس�ولن ۽
گهرن ۾ وي�سينيشن مهم شروع �ئي آهي. خيبرپختونخواهہ ۾

�رونا وائرس جي وي�سين ۽ بوس�ر ڊوز حاصل �ندڙ عورتن
جي انگن جو ذ�ر �ندي ڊا��ر افتخار الدين چيو تہ

وي�سينيشن سان وبا جي پک�جڻ ۾ گه�تائي آئي آهي ۽ ان جي

اثرن جو ذ�ر �ندي هن چيو تہ ”ضلعن ۾ اڄو�ي �ورونا

وائرس جي مثبت �يسن جا انگ اکر هيٺ ڏجن ٿا مردان ۾ 10

هزار 350 ماڻهن جا �يس� �يا ويا، جن مان 20 ڄڻن ۾ �رونا
وائرس جي تصديق ٿي، اه�ي ريت �يسن جي مثبت شرح

1.13 سي��و رهي، ج�هن تہ نوشهره ۾ �يل 433 �يس�ن مان
8 ڄڻن ۾ �رونا وائرس جي تصديق ٿي ۽ �يسن جي مثبت
شرح 1.15 سي��و رھي، پشاور ۾ صورتحال ٿوري سنگين آهي،

جتي 1928 ماڻهن جا �يس� �يا ويا، جن مان 216 ماڻهن ۾

�رونا وائرس جي تصديق ٿي ۽ مثبت �يس جي شرح 11.2
سي��و رھي. عالمتن جي شدت ۾ گه�تائي ۽ وي�سين ٿيل

ماڻهن جي تعداد ۾ واڌ سبب اسپتالن ۾ اومي�رون قسم جي

�يسن جو اثر نظر نٿو اچي“.
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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

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

