
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.
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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)

�ووڊ مان ٿيندڙ انفي�شن ذهني صحت جي مسئلن کي وڌائي ڇ�يو آهي.

یا 
 

�ووڊ-19 جا ڊگھي عرصي  وارا اثر آھستي آھستي دريافت ٿي رھيا آھن، جن
مان ھ��و نفسياتي مسئلن ۾ خطرناڪ اضافو آھي. آمري�ا ۾ قائم صحت
کاتي جي سارسنڀال جي لکين ماڻهن جي ه� نئين تحقيق مان معلوم ٿئي ٿو
تہ �ورونا وائرس سان متاثر ماڻهن ۾ دماغي مسئلن ۾ نمايان اضافو ٿيو آهي.
نئين تحقيق مان معلوم ٿئي ٿو تہ �رونا کان متاثر نہ ٿيندڙ ماڻھن جي نسبتاً
80 سي��و ماڻهن ۾ �رونا وائرس جي متعلق معلومات جي کوٽ آھي. 41
سي��و ماڻھن ۾ نن� جا مسئال آهن، ۽ 39 سي��و ماڻهو ڊپريشن جو ش�ار
آهن ۽ 35 سي��و مريض پريشاني جو ش�ار آهن. �رونا کان متاثر 34 سي��و

مريض دوائن جي اڻهوند جو ش�ار آهن.
تحقيق ۾ اهو پڻ معلوم ٿيو آهي تہ جي�ي ماڻهو �رونا کان متاثر ماڻھن ۾
�رونا جي سنگين عالمتن ۾ مبتال آھن، يا اُھي مريض جن کي فوري طور تي
اسپتال ۾ داخل ٿيڻ جي ضرورت آهي، وڌي� خطري ۾ آھن، ايستائين جو
ماڻھن ۾ جي�ي گه� مبتال عالمتن واري  ماڻھن کي بہ نفسياتي بيمارين ۾

اضافو ٿيندي ڏٺو ويو آھي.
 

افواہ

حقیقت
 

Source: The Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/18/covid-infection-increases-risk-mental-health-disorder-study
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/18/covid-infection-increases-risk-mental-health-disorder-study


کورونا وائرس
 

اپڈیٹس

�رونا وائرس �يتري وقت تائين انساني جسم ۾ توانائي کي ختم �ري ٿو؟

�ورونا جي مخصوص عرصي ۾ متاثر ماڻهو اسپتال ۾ مري ويندا آهن يا وين�يلي�ر تي رهندا آهن جيستائين انهن ۾ �ورونا
جون عالمتون غائب نہ ٿي وڃن. جيتوڻي� �رونا مان ٿيندڙ جه�وڪ نمونيا، آ�سيجن جي گه�تائي، يا سوزش جھ�ي

بيمارين کي معياري ليبار�ريز ۾ معائنو �يو وڃي ٿو، ه� دائمي �ووڊ انفي�شن جا نتيجا مختلف ھوندا آهن. �رونا وائرس

ه� اھ�ي بيماري آهي جنهن ۾ مختلف قسم جي ڊگهي مدت جون عالمتون آهن. انهن مان ا�ثر عالمتون روايتي �يس�

ليبار�ريز ۾ جانچي نہ سگھجن ٿيون. تمام گهڻي عرصي تائين �رونا جسم تي ه� م�مل ۽ �مزور اوزار (چھ�) وٺندو آهي.
ڊگھي عرصي تيائين �رونا کان متاثر ماڻهن جو مدافعتي نظام تمام گهڻو �مزور ٿي ويندو آهي. شروعات ۾، وائرس وڏي

پيماني تي پک�جي ٿي، ۽ پوِء وائرل جينياتي مواد �يترن ئي مهينن تائين جسم جي �شوز ۾ شامل ٿي ويندو آهي. ڊگھي

عرصي تائين �ورونا وائرس سان وڙهندڙ ماڻهو جسماني ورزش ذريعي وائرس سان مقابلو �ندا آهن، ۽ اه�ي طرح ورزش

ذريعي عالمتن کي محسوس �ري سگهجي ٿو.

تحقيق مان معلوم ٿيو آهي تہ �ورونا وائرس جي گهڻي عرصي تائين �رونا ۾ مبتال مريضن جو دماغ گهڻو �مزور ٿي وڃي ٿو

۽ هل�ي انفي�شن دماغ جي سوزش جو سبب بڻجي ٿي. ساھ کڻڻ جي ت�ليف ۽ ڦڦ�ن جو نقصان ڊگھي مدي واري �رونا
وائرس جي ه� ٻي عالمت آهي، جيتوڻي� عام ڦڦ�ن جو نتيجو، جه�وڪ سيني جو اي�سري، بل�ل عام آهن. مختصر بيانيا

۾، ڊگھي عرصي وارو �ورونا وائرس نہ رڳو جسم جي هر عضوي کي متاثر �ري ٿو پر ان کي لڳ ڀڳ غير اثرائتو بہ بڻائي ٿو.  

LUNGS
Early evidence of oxygen limitations.

CIRCULATORY SYSTEM
Vascular damage and blood
clots may trigger fatigue.

IMMUNE SYSTEM
Autoantibodies or viral remnants may
set off a chain reaction.

 د�غ

 د�غ � �زش � � � �۔.

د� 

غ

پا�ستان جي صوبي پنجاب ۾ نوجوانن جي ڇو�رن ۽ ڇو�رين جي �ورونا جي متعلق

انگ اکر جي سکيا جا مسئال ۽ ان جا اثر   

ورل� بئن� پا�ستان ۾ اس�ولن جي بندش جو جائزو ورتو آهي ۽ هيٺيان نتيجا �ڍيا آهن:

سڀ کان وڌي� پريشان �ندڙ ڳالھ اها آهي تہ پا�ستان ۾ اس�ول وڃڻ وارن ٻارن جو انگ تيزي سان گه�جي رهيو

آهي.

 اه�ي طرح اس�ول جي بند ھئڻ دوران گهرن ۾ محدود ھجڻ جي �ري ڇو�رين تي گهر جي �م جو بار وڌي ويو آهي.
پا�ستان ۾، خاص �ري پٺتي پيل عالئقن ۾، ٻارن جي سکيا الِء ريموٽ لرننگ �و سٺو متبادل ناهي. 

وبائي مرض اڳ ۾ موجود عدم مساوات کي وڌائي ڇ�يو آهي.

مارچ 2020 دوران پنجاب ۾ اس�ول کوليا ۽ بند ٿيندا رهيا. جيتوڻي� م�مل طور تي ساڍا ڏھ مھينن جي عرصي ۾ پنجاب

جا اس�ول بند رھيا آھن، ان سان 14 ملين اس�ول وڃڻ وارن ٻارن ۽ ٻارڙن جي تعليم تي ڊگهو اثر پيو آهي. بهرحال، سادو
اندازن مطابق، شاگردن کي سٺي سکيا جا مسئال درپيش آهن. هن عالمي وبا دوران لکين شاگرد مالي ۽ معاشي مش�التن

جي �ري اس�ول واپس نہ وڃي سگهيا آھن. پا�ستان ۾ اڳ ۾ ئي ٻارن جو وڏو تعداد اس�ول کان ٻاهر هو ۽ هر چئن مان

ه� ڏهن سالن جو ٻار اس�ول وڃي رهيو هو ۽ مٿاھون �رونا وارئس کيس پا�ستان جي تعليم جي ميدان ۾ مسئلن ۾

وڌي� اضافو �يو آھي.
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کورونا وائرس

معلومات

Expert's
Interview

ڊا��ر ا�رام هللا خان، چيف ايڇ ايس آر سي،

خيبرپختونخواھ جي صحت کاتي جو ان�رويو �يو

ويو تہ جيئن خيبرپختونخواه ۾ وي�سين ٿيل ماڻهن
جي تعداد ۽ وي�سينيشن جي عمل ۾ صنفي برابري

 .۽ ٻين مسئلن بابت ڄاڻ ورتي وڃي

ڊا��ر �رم هللا خان چيو تہ ماضي ۾ اسان وٽ وي�سينيشن جي عمل ۾ مردن

جو وڏو انگ هوندو هو پر جيئن ئي اسان گهر گهر وي�سينيشن مهم شروع �ئي
تہ اهو تعداد عورتن جو بہ برابر ٿي ويو. ان کان پوِء اسان سڀني �ميون�ي جي
ماڻھن مان 12 سالن جي ٻارن کي اس�ولن ۽ مدرسن ۾ پ�ھندڙ ٻارن کي شامل

�يو. اسان جون �يمون ج�هن گهر گهر پهچنديون هيون تہ گهرن جي عورتن
سان ملنديون هيون ڇو تہ مرد روزي �مائڻ الِء ٻاهر ن�ري ويندا ھئا. گهر ۾

عورتن سان رابطي کي بهتر بڻائڻ الِء اسان پنهنجي �يمن ۾ عورتن جو تعداد

وڌايو آهي ۽ لي�ي هيلٿ ور�رز کي بہ شامل �يو آهي.

 اسان وٽ هن وقت 16,000 کان وڌي� لي�ي هيلٿ ور�رز ۽ عورتون اس�اف وي�سينيشن مهم ۾ شامل آهن. وي�سينيشن
پروگرام ذريعي، اسان سماج جي سڀني طبقن کي برابري جي بنياد تي وي�سين �رڻ تي ڌيان ڏئي رهيا آهيون.

تحقيق ڏيکاري ٿي تہ عورتن جي خواندگي وي�سينيشن جي

عمل ۾ اهم �ردار ادا �ري ٿي. ج�هن ڊا��ر ا�رام هللا خان

کان پڇيو ويو تہ �ي پي �ي ح�ومت مقامي عورتن کي

�ورونا وائرس جي انفي�شن ۽ ان جي وي�سينيشن جي

فائدن کان آگاهي ڏيڻ الِء �ه�ا پروگرام شروع �يا آهن تہ هن

جواب ڏنو تہ اسان وٽ وي�سينيشن جي عمل ۾ لڳ ڀڳ

17000 لي�ي هيلٿ ور�رز ۽ لي�ي هيلٿ سپروائيزر شامل
آهن جي�ي اسان جي گھر گھر وي�سينيشن مهم جون �يمون

ٺھيل آھن.



کورونا وائرس

معلومات

ج�هن اسان جون �يمون وي�سينيشن الِء وڃن ٿيون تہ اهي مقامي عورتن سان ڳالهائين ٿيون ۽ کين وي�سينيشن جي عمل

بابت آگاهي ڏين ٿيون. هر مهيني، اسان جون �يمون �ميون�ي سان �ورونا وائرس بابت ڳالهائين ٿيون ۽ وي�سينيشن جي

فائدن بابت رپورٽ �ن ٿيون. وي�سينيشن مهم ت�هن ئي وڌي� اثرائتو ۽ �امياب ٿي سگهي ٿي ج�هن مقامي عورتون گهر گهر

وي�سينيشن �يمن سان سه�ار ۽ تعاون فراهم �ن. اهو سوال �جي تہ مقامي عورتون �يئن وي�سينيشن مهم ۾ لي�ي هيلٿ

ور�رز سان تعاون �ري سگهن ٿيون، هن چيو تہ شروعات ۾ لي�ي هيلٿ ور�رز جو ڌيان �ميون�ي ۾ مائرن جا مختلف گروپ

ٺاهڻ، انهن کي صحت جي مختلف خطرن کان آگاه �رڻ، خانداني منصوبہ بندي �رڻ ۽ مقامي بيمارين بابت آگاه �رڻ آھي.

صحت کاتي ۾ پبل� هيلٿ ور�رن جي وڌندڙ شموليت کي نظر ۾ رکندي اسان نہ صرف انهن 

جي نو�رين کي ريگيولر �يو آهي پر انهن کي ه� سروس اس�ر�چر پڻ ڏنو آهي. 

هر لي�ي هيلٿ ور�ر لڳ ڀڳ 100 کان 150 گهرن ۾ �م �ري رهيون آهن ۽ جتي هو گهرن جي مخصوص عورتن ۽
�ميون�ي ۾ سرگرم عورتن سان گ� �م �ري رهيون آھن. اه�ي طرح اسان پنهنجي مختلف �يمن ذريعي �ميون�ي

سان رابطي ۾ رهون ٿا.

اسان جي �يمن پاران پيش �يل مھينن جي �ار�ردگي جي رپورٽ ڏيکاري ٿي تہ اھي �يترين عورتن سان

�ميون�ي ۾ مليون آھن ۽ انھن �يترين ئي سرگرم گروپن سان �م �يو آھي.

 .لي�ي هيلٿ ور�رز �ميون�ي سان مضبوط الڳاپا رکي ٿي .

وبا دوران لي�ي هيلٿ ور�رز مقامي عورتن کي سندن موبائل فونن ذريعي

وي�سينيشن جي عمل الِء رجس�ريشن �رائڻ ۾ مدد �ئي. لي�ي هيلٿ ور�رز کي

نيشنل انسي�ن� آف مئنيجمين� (NIMS) پاران تربيت ڏني ويندي آهي ۽ مقامي

ايجنسين طرفان مدد فراهم �ئي ويندي آهي. صحت جي انتظاميا پاران �يل مختلف

�وششن لي�ي هيلٿ ور�رز کي متحرڪ �يو آهي ۽ گ�وگ� وي�سينيشن جي عمل تي

بہ مثبت اثر پيو آهي.



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

