
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

- بُلیٹن نمبر 9  اپریل 2022

کورونا وائرس کے01
متعلق حقائق

کورونا وائرس02
اپڈیٹس

کورونا وائرس03
معلومات

�رونا وائرس جون04
نرم کان سخت

عالمتون



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)

جي��هن مان نوجوان آهيان ۽ �رونا وائرس کان متاثر آهيان تہ
مان جلد ٺي� ٿي ويندس.

ج�هن تہ اهو سچ آهي تہ وڏي عمر وارن ماڻهن کي هن بيماريَء ۾ مبتال ٿيڻ جو

وڌي� خطرو هوندو آهي، ج�ھن تہ نوجوان ماڻهو بہ سخت بيمار ٿي سگهن ٿا ۽

ايستائين جو �ووڊ-19 سان مري بہ سگهن ٿا. ان کان عالوہ، وڏي عمر بيماري جي

شدت ۽ موت جو ه� عنصر ٿي سگهي ٿو، پر �جھ ٻيون جسماني حالتون پڻ زندگي

الء خطرو ٿي سگهن ٿيون، جه�وڪ �ينسر، گردئن جي دائمي بيماري، ساھ کڻڻ جي
بيماري، �مزور مدافعتي نظام، ذيابيطس ۽ مو�اپو وغيره.

حقيقت ۾ جن ماڻهن کي �رونا وائرس جي خالف سڀ کان وڌي� احتياط �رڻ جي

ضرورت آهي، انهن ۾ �جھ نسلن يا قوميتن جا ماڻهو، حامل يا کير پيارڻ واريون

عورتون، ۽ معذور ماڻهو شامل آهن. ان مان اهو اندازو لڳائي سگهجي ٿو تہ انهن

خاص گروهن سان تعلق رکندڙ نوجوان وڌي� خطري ۾ آهن. ج�ھن تہ مضبوط

مدافعتي نظام جي �ري، نوجوان ماڻهن کي �ورونا وائرس جي غير ظاھري عالمتن

سان گ� ھلي رھيا آھن، تہ ھو ٻين الء خطرو ٿي سگهن ٿا. تنهن �ري، اهو تمام

ضروري آهي تہ هر�و، خاص طور تي نوجوان ماڻهو، وائرس جي خالف احتياطي تدابير

اختيار �ن.

یا 
 

افواہ

حقیقت
 

ذريعو: يو سي ھيلٿ

 



کورونا وائرس
 

اپڈیٹس

�ووڊ-19 تي پا�ستان جي تجربي مان عوامي پاليسي جا سبق

پا�ستان ۾ �ووڊ-19 جي وبا ٻين مل�ن جه�وڪ چين، ا�لي ۽ آمري�ا جي نسبطن ”دير سان پھتي آھي. تنهن �ري، پا�ستاني

قيادت وٽ عوامي صحت جي بحران کي منهن ڏيڻ الِء رٿابندي �رڻ جو وقت مليو. پا�ستان ۾ �رونا وائرس جو پھريون �يس

َ ھ� مھيني بعد 24 مارچ 2020 تي شروعاتي الڪ ڊائون الڳو �يو ويو.“ جيئن تہ 26 فيبروري 2020 تي ظاهر ٿيو ۽ تقريبا
�ووڊ-19 ه� نئين بيماري آهي ۽ ان جي باري ۾ گهڻو �جھ ڄاڻڻ ضروري آھي تہ ا�ثر رٿابندي �ندڙ ۽ الڳاپيل فيصال غير يقيني

آهن.

بهرحال، عوامي منصوبابندي ۾ وائرس جي جينياتي ۽ �يميائي ساخت جي حوالي سان دوائن جي گهرج کان وٺي عالج ۽ قرنطين

تائين اهم مسئال سامهون آيا آهن جن مان گهڻو �جھ سکي سگهجي ٿو. دنيا جي �يترن ئي مل�ن �ورونا وائرس کي منهن ڏيڻ

الِء سخت معاشي الڪ ڊائون الڳو �يا، ۽ ٻين �يترن ئي شعبن کي گهر کان �م �رڻ تي مجبور �يو ويو. پر بدقسمتيَء سان
پا�ستان جھ�ي ترقي پذير مل�ن کي عوام جي ڀالئي الِء �ي خاص شعبا بند �ري وڏي قيمت ادا �رڻي پئي. اه�ي طرح ئي ٻين

مسئلن ۾ ماهرن پا�ستان ۾ �ورونا وائرس بابت عوامي منصوبابندي الِء �جھ مفيد نتيجا مھيا �يا آهن، جي�ي هن ريت آهن.

سبق 1: �ورونا وائرس مان گهڻو �جھ سکي سگھجي ٿو. زندگيون بچائڻ الِء ڊي�ا ۽ ثبوت تي ٻڌل منصوبابندي تي ڀروسو

�رڻ ضروري آهي.

سبق 2: فيصال مٿي کان هيٺ ۽ هيٺ مٿي واري رٿابندي �ندڙ جي ’منظم فريم ورڪ‘ جي بنياد تي ٿيڻ گهرجن.

سبق 3: مستقبل جي پروگرامن ذريعي نظرانداز ٿيل عوامي صحت جي مختلف عالئقن ۾ سي�پ�اري �ريو.

سبق 4: مؤثر ح�ومتي پيغام ذريعي عوام سان رابطو �رڻ پڻ تمام ضروري آهي.

سبق 5: آفت جي تياري کي اپنائڻ ۽ اثرائتو نتيجا حاصل �رڻ الِء سڄي مل� ۾ صالحيت پيدا �ريو.

ذريعو: ھيلٿ اي�سپريس

ڇا �ووڊ-19 صنفي عدم مساوات کي وڌي� وڌايو آهي؟ 

�ورونا وائرس جي عالمي وبا صنفي تفاوت جي وسيع رينج کي
جنم ڏنو آهي. ترقي پذير مل�ن ۾ عورتن کي �يترن ئي مسئلن

کي منهن ڏيڻو پوي ٿو ۽ سماج ۾ کين مردن جي برابر اهميت نہ

ڏني وڃي ٿي. پا�ستان اڳ ۾ ئي عالمي صنفي برابري واري

جدول جي هيٺئين نمبر تي آهي ۽ صنفي برابري جي فهرست ۾

دنيا جي 153 مل�ن مان 151 هين نمبر تي آهي.
پا�ستان ۾ عورتن کي موبائيل فون، ان�رني� سروسز ۽ عوامي

صحت جي معلومات تائين رسائي ۾ سخت مش�التن کي

منهن ڏيڻو پوي ٿو. 

�ورونا وائرس جه�ي عالمي بيماري ۾، هي تفاوت عورتن کي وڌي� غربت ۾ ڌ�ي ڇ�يو آھي. ان جو بنيادي سبب غير رسمي
شعبي ۾ عورتن جي گه� آمدني تي �م �رڻ آهن. اه�ين شين جي �ري عورتن جي صحت تي ھاڃي�ار صورتحال کي منھن

ڏيڻ الِء وڌي� مالي مدد جي ضرورت آهي. ان کان عالوہ عورتن کي گهريلو ذميوارين کي بہ منهن ڏيڻو پوي ٿو، ان �ري هو

بيماري دوران صحت جي سارسنڀال جي مسئلن جو ش�ار ٿين ٿيون.

انهن سمورن مسئلن جي باوجود بہ پا�ستاني عورتون هن بيماريَء سان مقابلو �رڻ الِء فرن� الئنرز طور موجود آهن. مثال طور

مل� جي صحت واري شعبي ۾ مالزمن جو �ي چوٿين ڏھائي کان بہ وڌي� عورتون آهن، ۽ عورتن جي گهر گهر وي�سينيشن مهم

عالمي وبا ۾ اهم �ردار ادا �يو آهي. بهرحال، رٿابندي �رڻ وارن الِء اهو سمجهڻ ضروري آهي تہ جي�ي مل� جي آبادي جو اڌ

حصو بڻجندڙ عورتن جا راز فاش �رڻ جي ضرورت آهي. اه�ي طرح عورتن الِء بہ �رونا بابت معلومات ۽ سهولتن جي فراهمي

کي يقيني بڻايو وڃي تہ جيئن کين �نهن بہ قسم جو مالي يا ٻيو نقصان نہ پهچڻو پوي.

ذريعو: آِء جي سي ان�رنيشنل گروٿ سين�ر



کورونا وائرس

معلومات

�رونا وائرس جون نرم کان سخت عالمتون
 

�ورونا وائرس جي هيٺين عالمتن مان �ه�ن
کي نرم يا گھ� سمجهيو وڃي ٿو؟

 

جي��ھن توهان کي �رونا

وائرس جي عالمتن جو ش�ار

آھيو تہ اوھان کي ڇا �رڻ

گهرجي؟

جي��ھن توھان مٿي ڏنل سخت عالمتن کي

منھن ڏئي رھيا آھيو يا انھن عالمتن مان متاثر

آھيو جي�ي توھان کي خطرناڪ محسوس ٿي

رھيو آھن تہ 911 تي �ال �ريو يا پنھنجي

مقامي ايمرجنسي ريسپانس ڏانھن وڃو. سي

ڊي سي موجب، آپري�ر کي اطالع ڏيو تہ توهان

�ورونا وائرس سان متاثر ٿي سگهو ٿا. 

·کنگھ
·بخار يا ٿڌ جو لڳي وڃڻ 

 

·سنگھڻ يا ذائقو
محسوس نہ ٿيڻ 

 
·ٿ�اوٽ

 

·نَِ� ، َرَسڻ / وهڻ
·ڳلي ۾ خارش 

 

·جسم ۾ سور ۽ مٿي جو
سور

 

·دست، ۽ ال�يون �رڻ
 

·ساھ کڻڻ جي قلت يا ساھ ۾
ت�ليف

 

·سيني ۾ مسلسل
سور يا دٻاُء

 

·پريشان ٿيڻ ، جاڳڻ ۾
ت�ليف ٿيڻ يا جاڳندي

رهڻ

 
·َچپ يا منھن جو پيلو ٿي وڃڻ

 

�ورونا وائرس جون سخت عالمتون
�ه�يون آهن؟

 

 Source: prevention
 
 

https://www.prevention.com/health/a32006916/mild-coronavirus-symptoms/


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

