
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
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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)

ال�وحل جيل سان �ورونا وائرس ختم نٿو ٿئي.
 

�ووڊ-19 بيماري جي شروعات کان صحت کاتي سان الڳاپيل، جه�وڪ سي ڊي سي،
پاران �يل ٻين سفارشن مان ه� ھي آھي تہ جراثيم / بي��يريا جي پکي� کي رو�ڻ

الِء پنهنجن هٿن کي صابڻ ۽ پاڻي سان بار بار ڌوئو. جئين تہ �ورونا وائرس تي
مختلف تحقيق جاري آهن، ال�وحل جيل ه� اين�ي بي��يرائي�ل ڊ�رجن� جي طور

تي �ارائتو ڏيکاريو ويو آهي. هاڻي اهو تجويز �يو ويو آهي تہ جي��هن توهان وٽ

صابن ۽ پاڻي جي رسائي نہ آهي، تہ ال�وحل تي ٻڌل سيني�ائيزر پڻ استعمال �ري

سگهو ٿا. جيتوڻي� وائرس جي خالف ال�وحل جيل جا اثر قابل بحث آهن، ا�ثريت
ان ڳالھ تي متفق آهن تہ ال�وحل جيل جي افاديت جو دارومدار ان وائرس جي قسم

تي آهي جنهن کي نشانو بڻائڻ جو مقصد آهي. تحقيقن مان معلوم ٿئي ٿو تہ ال�وحل

جيل نورو وائرس جي خالف اثرائتو نہ آهي، پر �ورونا وائرس، جنهن جي لفافي جه�ي

سختي آهي، ان کي ال�وحل جيل ذريعي نشانو بڻائي سگهجي ٿو. ثبوتن جي بنياد تي،

هر �نهن کي صالح ڏني وئي آهي تہ وائرس کان بچاِء الِء خاص �ري گھرن جي
اندروني سطحن کي جراثيمن کان پاڪ �رڻ الِء ال�وحل جي ٺھيل سيني�ائزر جو

استعمال �ن.

 

یا 
 

افواہ

حقیقت
 

ذريعو: وائرڊ

 



کورونا وائرس
 

اپڈیٹس

�ووڊ-19 سان گهر جي بحالي تي نو قدم

مقامي صحت اداري ۾ پاڻ کي رجس�ر �رايو تہ جيئن اهي توهان جي صحتيابي ۾ مدد فراھم �ري سگهن. مثال طور اسالم

آباد ۾ نيشنل انس�ي�يوٽ آف هيلٿ، ه� وڏي مقامي اسپتال آهي جتي �و بہ ماڻهو طبي مدد الِء انهن جي ويب سائي� ۽
ڏنل نمبرن تي رابطو �ري سگهي ٿو.

فيصلو �ريو تہ ڇا توھان گھر ۾ رھڻ چاھيو ٿا يا مقرر �يل سھولت مان فائدو وٺڻ چاھيو ٿا. جي��ھن توھان گھر ۾ رھي

�ري صحتياب رھڻ ٿيڻ چاھيو ٿا تہ توھان کي ٻن م�مل طور تي وي�سين ٿيل ماڻھن جي مدد جي ضرورت ھوندي.

گهر اندر رهو، سماجي فاصلو رکو، جيئن ه� الڳ بستري تي سمهڻ.
گهر جي �مرن ۽ ٻين جڳهن کي ھوا دار بڻايو.

ماس� جو استعمال �ريو ۽ صحتيابي جي عرصي دوران صحت جي حفاظتي اصولن تي عمل �ريو.

انفي�شن جي سڀني عالمتن تي نظر رکو ۽ ان مطابق عالج جاري رکو.

سخت عالمات کي سڃاڻي ۽ فوري طور تي طبي مدد حاصل �ريو. سخت عالمتن ۾ تيز بخار يا سيني جو درد شامل آهن.

وڌي� معلومات ۽ مدد الِء پا�ستان پاران مهيا �يل هاٽ الئن 1166 تي رابطو �ريو.

�ووڊ-19 جي �يسن ۾ واڌ جي �ري، �يترن ئي مل�ن جي صحت واري وزارتن سفارش �ئي آهي تہ جن ۾ هل�ي عالمتون
هجن يا �ا بہ عالمت نہ هجي، انهن کي گهرن ۾ ئي صحتياب ٿيڻ الِء قدم کڻڻ گهرجن. ھن فيصلي جو مقصد انهن ماڻھن الِء

اسپتالن جي فراهمي کي يقيني بڻائڻ آهي جن کي تمام گهڻي ضرورت آهي. ورل� هيلٿ آرگنائيزيشن (ڊبليو ايڇ او) نون قدمن جي

ه� فهرست مرتب �ئي آهي انهن ماڻهن جي مدد الِء کڻي سگهجن ٿا جي�ي گهر ۾ پنهنجي بيماري مان صحتياب ٿي رهيا آهن.

 
انهن قدمن ۾ ھيٺيون شيون شامل آهن:

 

 
ذريعن: ڊبليو ايڇ او

 
�ووڊ-19 جي اصل بنياد الِء نہ ختم ٿيندڙ جستجو

 
جيتوڻي� هن وقت �ورونا وائرس جو �يون سال آهي، سائنسدان اڃا تائين ناول �ورونا وائرس جي اصليت جي تصديق �رڻ

الِء جدوجهد �ري رهيا آهن. 
 

شروعات ۾ 2004ع ۽ 2012ع ۾ وبائي مرضن جو سبب بڻجندڙ �ورونا وائرس ان مادي جو ذريعو ثابت ٿيا، پر ناول �ورونا وائرس

جي شروعات �جھ وڌي� پراسرار رهي آهي. 

 
هن مسئلي کي منهن ڏيڻ الِء �يتريون ئي بين االقوامي �انفرنسون ٿيون پر �و بہ فائدو نہ ٿيو. گذريل سيپ�مبر، لينس� �ووڊ

�ميشن �رونا وائرس جي اصليت جي تحقيقات الء ه� �اس� فورس قائم �ئي، پر دلچسپي جي ت�رار سبب 14 مهينن بعد

ان کي ختم �يو ويو. اه�ي طرح چين سان ڊبليو ايڇ او جي تحقيق ت�رارن سبب رو�ي وئي.

 
تنهن�ري  ان حوالي سان اسان وٽ ڳالھ �رڻ جي الِء �جھ رعايت آھي تہ وائرس �ٿان آيو آهي. ان سلسلي ۾ پهريون مفروضو

اهو آهي تہ هن وبا جو قدرتي رستو زونو�� هو. اهو چم�و (چمگادڙ) کان جانورن ڏانهن ۽ پوِء جانورن کان انسانن ڏانهن منتقل

ٿيو. ه� ٻيو مفروضو اهو آهي تہ ھن وائرس جي شروعات ه� چيني ليبار�ري مان ٿيو. 
 

اه�ين قياس آرائين �جھ سوال اٿاريا آهن تہ هي وائرس اسان جي آبادي کي متاثر �رڻ الِء ڇو آيو، اهو �يئن وبا بڻجي ويو ۽ ان

جو مستقبل ڇا ھوندو. هن وائرس جي اصليت بابت مختلف �هاڻيون آهن. پر جيئن تہ ان جي حقيقي اصليت جي اڃا تائين
تصديق نہ ٿي سگهي آهي، هر�و ان ڳالھ تي متفق آهي تہ دنيا کي مستقبل ۾ اه�ين وبائي مرضن کان پيدا ٿيندڙ سنگين خطرن

کان بچڻ الِء م�مل تيار رهڻو پوندو.

 
ذريعن: الجزيرہ

 



Expert's
Interview

کورونا وائرس

معلومات

هن بلي�ن ۾ اسان �ترينا خان جو ان�رويو �يو جي�و خواجہ

سرائن جي تربيت الِء ه� فالحي تنظيم آهي ريهيبلي�يشن

ايجو�يشن اس�لز ڊولپمين� (RESD) جي صدر پڻ آهي.

ان�رويو ۾، اسان اهو معلوم �رڻ جي �وشش �ئي تہ
پا�ستان ۾ خواجہ سرائن برادري کي �ووڊ 19 جي حوالي

سان �يئن نظرانداز �يو پيو وڃي. هي فالحي ادارو خواجہ

سرائن برادري جي الِء وڏو �م �ري رهيو آهي. هي ه�

انتهائي اهم تنظيم آهي جي�ا خواجہ سرا برادري جي حقن الِء

�م �ري رهي آهي، انهن جا مسئال حل �رڻ ۽ انهن کي

�ورونا وائرس کان بچڻ الِء آگاهي فراهم �رڻ آهي.

ورتل ان�رويو بابت وڌي� هيٺ پ�هي سگهو ٿا.

 
پا�ستان ۾ خواجہ سرا برادري اڳ ۾ ئي �ورونا

وائرس جي خالف امتيازي سلوڪ جه�ن مسئلن کي

منهن ڏئي رهي هئي، تنهن �ري �ورونا وائرس

توهان جي �ميون�ي جي مسئلن ۾ اضافو �يو هوندو،

مهرباني �ري ڇا توهان اسان کي �ورونا وائرس کان

متاثر ٿيڻ کان اڳ ۽ پوِء پنهنجي �ميون�ي جي ماڻهن
جا �جھ تجربا ٻڌائيندا؟

ه� پٺتي پيل برادري جي حيثيت سان اسان کي پهريان ئي

�يترائي مسئال درپيش هئا پر �ورونا وائرس اسان جي

مسئلن ۾ اضافو �ري ڇ�يو آهي. 

ڇا خواجہ سرا برادريَء ۾ اه�ا ماڻهو هئا جن کي وي�سين نہ �رائڻي هئي، جي��هن ائين آهي تہ ان جا سبب �ه�ا
آهن؟

سماج ۾ گردش �ندڙ مختلف افواهن جي �ري خواجہ سرا برادري بہ وي�سينيشن �رائڻ کان

لنوائي رهي هئي. �جھ افواهون موجب، جي�ي ماڻهو �ووڊ-19 جي وي�سينيشن �رائڻ کان

پوِء اهي ٻن سالن اندر مري ويندا. وي�سين جي فائدن ۽ وي�سين دير �رائڻ جي نتيجن کي
سمجھندي، مون پنهنجي تنظيم سان ملي �ري �م �يو تہ جيئن �وڊ-19 جي متعلق

افواهن، قياس آرائي ۽ غلط معلومات کي منهن ڏيڻ الِء پنهنجي �ميون�ي ۾ آگاهي پيدا �رڻ

تي �م �يو انهيَء سان گ�وگ� پنهنجي �ميون�ي جي ماڻهن الِء شناختي �ارڊ ٺھرائڻ ۽

وي�سينيشن جي عمل کي الڳو �رڻ الء �م �يو.

فيل�

ان�رويو

مل� ۾ الڪ ڊائون سبب ح�ومت پاران گ�جاڻين ۽ تقريبن تي پابندي لڳائي وئي جي�ي اسان جي آمدني جو ذريعو هئا ۽ پوِء

اسان پنهنجي گھرن تائين محدود ٿي ويا سين. �ورونا وائرس جي پهرين ۽ ٻي لهر تمام خطرناڪ هئي ان �ري اسان کي

پنهنجي �ميون�ي جي حفاظت الِء قدم کڻڻا پيا. ح�ومت اسان جي �ميون�ي جي آگاهي الِء �ا بہ سهولت فراهم نہ �ئي.

اسان سوشل مي�يا ذريعي �ورونا وائرس سان الڳاپيل احتياطي تدابيرن ۽ بچاُء جي طريقن بابت ڄاڻ حاصل �ئي ۽ پوِء انهن

کي پنهنجي �ميون�ي تائين پهچايو.



کورونا وائرس

معلومات

�رونا وائرس جه�ي عالمي وبائي مرض جي دوران خواجہ سرائن برادري کي صحت جي �ه�ن مسئلن کي منهن ڏيڻو پيو؟

ان سلسلي ۾ اسان کي �يترائي مسئال درپيش هئا. وي�سين جي دستيابي کان اڳ اسان جي �ميون�ي جي ميمبرن کي اسپتالن

جي اندر وڃڻ جي اجازت نہ هئي. اسان جي �ميون�ي جا جي�ي ماڻهو �ورونا وائرس کان متاثر ٿيا هئا انهن کي ان بنياد تي واپس

مو�ليو ويو تہ اهي مردن يا عورتن جي وارڊن ۾ داخل نٿا ٿي سگهون. ايستائين جو اسان جي �ميون�ي ۾ جي�ي �ورونا وائرس

جون سخت عالمتون هيون انهن کي نظرانداز �يو ويو. پوِء اسان کي ح�ومت پاران تجويز �يل �ووڊ-19 الِء ايس او پيز تي عمل

�رڻو پيو تہ جيئن اسان جي �ميون�ي ۾ ماڻهن جو خيال رکيو وڃي. اسان کي ه� ٻيو مسئلو درپيش ٿيو تہ وي�سينيشن الِء
شناختي �ارڊ گهربل هئا ۽ اسان وٽ  شناختي �ارڊ نہ ھجڻ �ري اسان کي وي�سين نہ لڳائي وئي، جنهن جي نتيجي ۾ اسان جي

�ميون�ي جو وڏو حصو وي�سين کان محروم رهجي ويو.

ان کان عالوہ جن وٽ شناختي �ارڊ موجود هئا انهن کي بہ مش�التن جو منهن ڏيڻو پيو ڇا�اڻ تہ وي�سينيشن سين�رن ۾ صرف

مردن ۽ عورتن کي وي�سين �رڻ جي اجازت هئي.

  
توهان جي ڄاڻ موجب، ڇا خيبرپختونخواه ح�ومت خواجہ سرا برادري ۽ سماج جي ٻين

پٺتي پيل طبقن الِء �و خاص امدادي نظام شروع �يو آهي؟

�ي پي ح�ومت پاران سماج جي �نهن بہ پٺتي پيل طبقن سميت خواجہ سرا برادري الِء �و بہ خاص

امداي نظام شروع ناهي �يو ويو. ج�هن اسان کي انهن جي تمام گهڻي ضرورت هئي، انهن �ا بہ مدد نہ �ئي

۽ نہ ئي اهي اسان جي �يمپن جو دورو �رڻ آيا. اسان پنھنجي مدد پاڻ تحت پنھنجي �ميون�ي ۾ ماڻهن جي
مدد �ئي. تنهن هوندي بہ خانگي شعبي سان رابطو ٿيو مون کي �ورونا وائرس بابت آگاهي وڌائڻ الِء رابطو

�يو ويو ۽ پوِء اتان کان �رونا وائرس بابت اهم معلومات حاصل �رڻ بعد مون ان کي پنهنجي �ميون�ي
تائين پھچايو.

ڇا توهان مستقبل ۾ اه�ي ايمرجنسي کي منهن ڏيڻ الِء ح�ومت کي خواجہ سرائن برادري جي حوالي سان �جھ
تجويزون ڏيڻ چاهيندا؟

خواجہ سرا �ميون�ي جي ميمبر جي حيثيت ۾، مان چاهيان ٿو تہ ح�ومت جي�ي مستقبل ۾ عالمي وبا جي �ري پيدا ٿيندڙ �نهن

بہ هنگامي صورتحال کي منهن ڏيڻ الِء منصوبا ٺاهيا وڃن تہ اسان کي انهن سماجي منصوبن جو حصو بڻايو وڃي. ح�ومت طرفان
پنهنجي شهرين الِء شروع �يل �نهن بہ مدد ۽ هدايت مان اسان جي �ميون�ي کي هميشہ نظرانداز �يو آهي. خيبرپختونخواه ۾

خواجہ سرا برادري جي مدد �رڻ الِء ح�ومت ۽ ري� فائون�يشن پاران گ�يل طور تي ه� سروي �رايو ويو آهي، جنهن ۾ معلوم ٿيو

تہ خيبرپختونخواه ۾ قومي سڃاڻپ �ارڊ رکندڙ خواجہ سرائن جو انگ 20 هزار کان وڌي� آهي. جنھن جو ھ� وڏو تعداد شناختي
�ارڊ نہ هجڻ سبب نظر انداز �يو ويو آهي. هن سروي جي نتيجي ۾، الڪ ڊائون مان متاثر اسان جي �ميون�ي جي ميمبرن کي
رليف فراهم �رڻ الِء مختلف راشن پي�يجز ورهايا ويا. منهنجو خيال آهي تہ ح�ومت کي اڳتي اچڻ گهرجي ۽ خواجہ سرا برادري

جي رجس�ريشن م�مل �رڻ گهرجي تہ جيئن هن برادري جا سڀئي فرد وي�سين �ري سگهن ۽ پنهنجو بچاُء �ري سگهن.

 
ان کان عالوہ ح�ومت اسان جي �ميون�ي الِء الڳ وي�سينيشن سين�ر قائم �ري اسان جي مدد �ري سگهن ٿا. اه�ي طرح ه�

الڳ �يش سپورٽ پروگرام شروع �يو وڃي تہ جيئن اه�ي مش�ل وقت ۾ خاص �ري اسان جي �ميون�ي جي پٺتي پيل ماڻهن

کي زندگي جون بنيادي ضرورتون جو پورائو �ن. صحت کاتي جي سهولتن جي فراهمي کي يقيني بڻائي سگهجي ٿو جنهن مان نہ

صرف خواجہ سرا پر سماج جي ٻين پٺتي پيل طبقن کي بہ فائدو پهچي سگهي ٿو.

 

ڇا توھان پنھنجي �ميون�ي جي ماڻھن الِء پيغام ڏيڻ چاھيندو تہ ھو �رونا وائرس سان �يئن بهتر مقابلو �ري
سگھن ؟

مان پنهنجي �ميون�ي کي گذارش �رڻ چاهيان ٿو تہ ح�ومت پاران جاري �يل ايس او پيز کي غور سان ٻڌن ۽ انهن تي عملدرآمد

کي يقيني بڻائين ڇو تہ اهي اسان جي فائدي الِء آهن. مهرباني �ري جلد کان جلد وي�سينيشن حاصل �ن. ماس� جو استعمال

�ن ۽ سماجي فاصلن کي بہ يقيني بڻايو وڃي ۽ پنهنجي آس پاس جي ماحول کي صاف سٿرو رکن. پنهنجي زندگي سان پيار �ريو

ڇو تہ اهو صرف ه� ڀيرو ئي ملندي آھي.
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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

