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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.

۳۱ جنوری، ۲۰۲۲



یا 
 

اومي�رون سڄي دنيا ۾ تيزي سان پک�جي رهيو آهي ۽ تحقيق �ندڙ

اهو طئي �رڻ جي �وشش �ري رهيا آهن تہ ڇا �ورونا وائرس

جي موجوده وي�سين ان خالف �ارائتو ثابت ٿيندو يا نہ. مي�رِسو

پاران �يل ه� مطالعو اهو نتيجو �ڍيو تہ جيتوڻي� وي�سين

جون ٻہ ڊوزون بيماري جي سخت عالمن کان تحفظ فراهم �ن

ٿيون، پر اهو اومي�رون جي منتقلي کي رو�ڻ الِء �افي ناهي.

جنهن �ري، بهتر مدافعت حاصل �رڻ الِء وي�سين جي بوس�ر

ڊوز لڳائڻ ضروري آهي. هن مطالعي مان اھو صاف ظاھر آھي تہ
ان جي خالف سادي يا عام وي�سينيشن ان جي خالف غير موثر

رھي آھي ۽ اومي�رون قسم کي وڌي� خطرناڪ بڻائي ٿو. ج�هن تہ

ماڻھن ۾ افواهن موجب سائنسدان اومي�رون الِء ه� نئين منفرد

وي�سين تيار �ري رهيا آهن، جيتوڻي� اهو تجويز �يو ويو آهي تہ

وي�سين جي ٻن ڊوزن کان عالوه اومي�رون کان بچاَء الِء ه�

بوس�ر ڊوز بہ لڳائڻ ضروري آھي. 

افواہ

حقیقت
 

کورونا وائرس
 

کے متعلق حقائق

�وڊ-19 وي�سين اومي�رون جي خالف �ارائتو نہ آهي

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

(ذريعو: مي�رِسو، ھيلٿ الئن)

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



کورونا وائرس
 

اپڈیٹس

مل� ۾ �ووڊ-19 جي ٻيهر پک�جڻ کانپوِء اين سي او سي پاران کنيل قدم

(ذريعو: ورل� هيلٿ آرگنائيزيشن)

ورل� هيلٿ آرگنائيزيشن �ووڊ-19 جي عالج
الِء ٻہ ٻيون دوائون تجويز �ري ڇ�يون

�ووڊ-19 کان متاثر ماڻهن الِء خوشخبري اها آهي تہ ورل� هيلٿ آرگنائيزيشن (ڊبليو ايڇ او) �ورونا وائرس جي
عالج الِء ٻہ نيون دوائون تجويز �يون آهن، جنهن سان ھن مريض جي عالج الِء دستياب دوائون ۾ اضافو ٿيندو.

بهرحال، انهن دوائن جي صحيح تاثير جو اندازو انهن جي دستيابي ۽ ماڻهن جي خريد �رڻ جي قوت موجب

لڳايو ويندو۔
پهرين دوا جي�ا متعارف �ئي وئي آهي بيري سي�ي نب، جي�ا �ووڊ-19 جي سخت عالمتن وارن مريضن الِء

سفارش �ئي وئي آهي. ھتي ھ� ڳالھ ياد رکڻ دلچسپ ھوندو تہ بيري سي�ي نب وات ذريعي استمال ٿيندي

جي�ي سنڌھن جي سور ۾ مبتال مريضن کي دوا ڏني ويندي آھي. ه� ٻي نئين دوا ه� مونو �ولونل اين�ي

باڊي سو�رووي ميب دوا آهي، جي�ي اسپتال وڃڻ جي گھ� يا وچولي خطري جي عالمات موجب �ووڊ-19

جي مريضن الِء سفارش �ئي وئي آهي۔

ماهرن جي پينل جن مٿيون دوائون تيار �يون آهن انھن �ووڊ-19 جي سخت عالمتن ۾ مبتال مريضن الِء ٻن

ٻين دوائن تي بہ غور �يو ري�سولي�ي نب ۽ �وفيسي�ي نب، پر انهن جي غير يقيني اثرن سبب انهن جي

استعمال جي اجازت ڏني وئي آھي۔

: ڇنڇر 15 جنوري 2022 تي نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي) �ووڊ-19 جي خالف موجوده
حفاظتي قدمن جو جائزو ورتو ۽ پا�ستان سميت سڄي دنيا ۾ پک�جندڙ �ووڊ 19 جي پنجين لهر کي نظر ۾

رکندي صحت ۽ تعليم جي وزيرن نئين احتياطي تدابيرن جي الِء انھن جي راِء طلب �ئي۔

هوائي اڏن واري شعبي ۾، اين سي او سي 17 جنوري کان پروازن ۾ مسافرن کي کاڌو فراهم �رڻ تي م�مل

پابندي الڳو �ري ڇ�ي آهي، اين سي او سي ڊپار�مين� آف ايوي ايشن (سي اي اي) کي چيو آهي تہ هو جھاز

جي اندر ماس� پائڻ ۽ سمورن ايئرپور�س تي �ووڊ-19 جي ايس او پيز جي عملدرآمد کي يقيني بڻائين، انهي

سان گ� 17 جنوري کان هر قسم جي پبل� �رانسپورٽ ۾ مسافرن کي کاڌي جي فراهمي تي پابندي الڳو �ري

ڇ�ي آهي. اين سي او سي سمورن صوبن کي هدايت �ئي آهي تہ هو تعليم ۽ �رانسپورٽ جي شعبن سان

گ�وگ� شادي هالن ۽ ريس�ورن� تي �ووڊ-19 جي ايس او پيز تي عملدرآمد کي يقيني بڻائين، اين سي او سي

ھدايت �ئي آھي تہ 10 سي��و کان وڌي� شرح واري شھرن ۾ ريس�ورن� جي اندر کاڌو کائڻ ۽ شادين تي

پابندي لڳائڻ جو بہ فيصلو �يو ويو آهي۔

آخر ۾، فورم وبائي مرض واري چارٽ معلومات جي روشني ۾ تجويز �يل، بيماري جي پک�جڻ ۽ مل� ۾ خاص

طور تي شهري مر�زن ۾ وڌندڙ بيماري جي ام�انن کي نظر ۾ رکندي اين پي آئيز تي عملدرآمد تي بحث �يو۔
(ذريعو - دي نيوز)



کورونا وائرس

معلومات
 

:هن هفتي اسان ”ان�يگري“ ۾ �م �ندڙ انفارميشن �ي�ناالجي جي ماهر ياسر فاروقي کان ان جي �ووڊ-19 جي تجربي ۽ پا�ستان ۾
آئي �ي شعبي سان واسطو رکندڙ ماڻهن تي ان جو اثر معلوم �رڻ الِء ان جو ان�رويو �يو۔

ياسر فاروقي هن   وقت پا�ستاني اس�ارٽ اپ ”ان�يگري“ ۾ انجنيئرنگ ڊپار�مين� جو سربراہ طور �م �ري رھيا آھن، هو گذريل 14

سالن کان ان شعبي سان وابستہ آهي ۽ هن جو سمورو تجربو ساف� ويئر ڊولپمين� جي چوڌاري گهمي ٿو جتي هو ساف� ويئر

انجنيئر، پراجي�� مئنيجر، ان�يگريشن هي� ۽ ساف� ويئر آر�ي�ي�� جي طور �م �يو آهي ۽ ھن وقت ان�يگري ۾ انجنيئرنگ

شعبي جا مکيہ سربراہ آھن ۽ انجنئيرنگ سان وابستہ �م کي ڏسي رھيا آھن۔

توهان جي خيال ۾ �ووڊ-19 پا�ستان ۾ آئي �ي شعبي تي �ه�ا اثر ٿيا آهن؟ 

عالمي وبا �يترن ئي صنعتن (شعبن) کي متاثر �يو آهي. جنھن ۾ آئي �ي شعبو پڻ جزوي طور متاثر ٿيو. مان جزوي طور ان الِء

چوان ٿو ڇا�اڻ تہ هي شعبو ٻين شعبن جي برع�س تمام گهڻو متاثر نہ ٿيو آهي ۽ هن شعبي ماڻهن الِء مختلف موقعا پيدا �يا

آهن جن جو ذ�ر بعد ۾ �ندس. عالمي وبا سڄي دنيا ۾ غير يقيني صورتحال پيدا �ري ڇ�ي آهي. اسان ڄاڻون ٿا تہ پا�ستان جي

آئي �ي ان�س�ري (مان هتي خاص طور تي ساف� ويئر ڊولپمين� بابت ڳالهائيندس) عالمي مار�ي� تي تمام گهڻو اثرائتو آهي.

پا�ستان جه�ن مل�ن کي آف شور ڊولپمين� پار�نر طور استعمال �يو وڃي ٿو ڇا�اڻ تہ انهن مل�ن ۾ قيمتون تمام گه� آهن.

ساف� ويئر ڊولپمين� مار�ي� جا مختلف قسم آهن، مثال طور ريئل اس�ي� شعبي يا ريس�ورن� جو ساف� ويئر جنهن کي

پا�ستاني تيار �ري رهيا هئا، اهي شعبا عالمي وبا جي �ري سخت متاثر ٿيا ۽ مال�ن کي وڌي� ساف� ويئر تيار �رڻ جو �م

رو�ڻو پيو ۽ ان جو يقينن پا�ستانين تي خراب اثر پيو جي�و پا�ستان مان بين االقوامي گراه�ن الِء �م �ري رهيو ھو. اه�ي

طرح پا�ستان ۾ بين االقوامي فن� ڳولڻ واري اس�ارٽ ايپس جو �م بُري طرح متاثر ٿيو ڇو تہ �ووڊ-19 دوران ماڻهن وڌي�

سي�پ�اري �رڻ بند �ري ڇ�ي۔

�م �رڻ جا نوان طريقا اختيار �رڻ ۾ اوهان کي �ه�ن مش�التن کي منهن ڏيڻو پيو ۽ اوهان انهن کي �يئن حل �يو؟ 

مان ه� اس�ارٽ اپ الِء �م �ريان ٿو جي�و 2017 ۾ شروع ٿيو هو ۽ اسان شروع کان وٺي ڏورانهن عالئقن ۾ ه� �يم جي حيثيت

سان �م �ري رهيا آهيون ان �ري اسان کي گهر کان �م �رڻ يا آفيس نہ وڃڻ ۾ �و مسئلو نہ ٿيو. ج�هن تہ، اه�ا �يترائي ماڻهو

آهن جن کي گهر کان �م �رڻ ڏکيو لڳندو آهي ڇو تہ اها ه� بل�ل مختلف صورتحال آهي ۽ �مپنيون پڻ اهو محسوس �ري

رهيا آهن تہ انهن جي مالزمن کي �م کان پري رکڻ ڏکيو آهي. ھ��ي �مپني الِء متبادل انتظام �رڻ ۾ گھڻو وقت لڳندو آھي۔

عالمي وبا دوران ٻين شعبن ۾ �م �ندڙ پنهنجن ساٿين ۽ مائ�ن سان مختلف شعبن ۾ �م �رڻ جو �ه�و تجربو آهي؟ 

منهنجي نظر ۾ آئي �ي شعبو عالمي وبا دوران ٻين شعبن کان بهتر رهيو آهي ڇا�اڻ تہ آئي �ي (خاص �ري ساف� ويئر ڊولپمين�

جو �م) الِء توهان کي صرف بجلي، ان�رني� ۽ �مپيو�ر مشين جي ضرورت ھوندي آهي ۽ اوهان کي ٻين شعبن جن ۾ انساني الڳاپا
ضروري آهن، جه�وڪ سيلز، مار�ي�نگ، ايون� مئنيجمين� وغيرہ، جي نسبت آسانيَء سان پري کان �م �ري سگهن ٿا، تنهن�ري

منهنجو ذاتي خيال آهي تہ آِء �ي جي شعبي سان الڳاپيل ماڻهن الِء عالمي وبا جو تجربو ٻين شعبن کان بهتر رهيو آھي۔

عالمي وبا آئي �ي شعبي ۾ �ه�ا موقعا کڻي آئي؟ 

عالمي وبا جي دوران ھ� موقعو جي�و آئي �ي سان الڳاپيل ماڻھن اھو مليو تہ ھو پري کان �م �رڻ جي صالحيت رکن ٿا. ج�هن

توهان آفيس کان پري �م �ندا آهيو تہ توهان کي �و مسئلو ناهي تہ توهان مقامي �مپني الِء �م �ري رهيا آهيو يا �نهن بين

االقوامي اداري الِء، مون ڏٺو آهي تہ بين االقوامي اداري آفيسن کان پري �م �رڻ مان ان موقعي جو فائدو ورتو ۽ پري پري جي

ماڻهن کي نو�ريون ڏنيون. مان ذاتي طور تي سمجهان ٿو تہ عالمي وبا دوران ماڻهن نو�ريون تبديل �يون ۽ بهتر نو�ريون/ موقعا

حاصل �يا۔

هن شعبي جي نمائندگي جي حيثيت سان، توهان هن شعبي کي عالمي وبا کان اڳ ۽ پوِء �يئن ٿا ڏسو؟ 

منهنجو خيال آهي تہ هن سوال جو خالصو مٿين ڳالهين مان �ڍي سگهجي ٿو. عالمي وبا ساف� ويئر ڊولپمين� ۾ شامل ماڻهن

الِء وڌي� موقعا فراهم �يا آهن، ماڻهن کي بهتر موقعن بابت سوچڻ ۽ مفاصلي تي ويهڻ ۽ گه� وسيلن سان �م �رڻ سيکاريو
آهي۔



وڌي� شهرن جي ڳوال �ريوCOVID-19 صحت جو صالح�ار پلي� فارم 
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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

