
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 12  جون 2022
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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)

اومي�رون ه� عام ز�ام وانگر آهي.

اومي�رون عام ز�ام وانگر نہ آهي، پر گهڻي خدشات جي �ري �ورونا ۾ مبتال

ماڻهن کي اسپتال داخل ۾ �رڻو پوي. ڏٺو ويو آهي تہ اومي�رون کان متاثر

�جھ ماڻهن کي اسپتالن ۾ داخل �يو پيو وڃي ۽ �جھ زندگيون وڃائي ويٺا

آهن. اهو پڻ ڏٺو ويو آهي تہ ھن وائرس سان متاثر ٿيل ماڻهن ۾ �روناوائرس

جي گهڻي عرصي جون عالمتون مليون آهن.

یا 
 

افواہ

حقیقت
 

ڊبليو ايڇ او / يورپ ھيلٿ

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.who.int/europe/home?v=welcome


کورونا وائرس
 

اپڈیٹس

�رونا کان وڌي� مطمئن نہ ٿيو ڇو تہ ه� نئين لهر اچي رهي آهي.

ذريعن: ڊبليو ايڇ او

 

�رونا کان وڌي� مطمئن نہ ٿيو ڇو تہ ه� نئين لهر اچي رهي آهي.

ٻہ سال اڳ، �رونا جي شروعات کان وٺي اڄ تائين، هر�و اهو ڄاڻڻ چاهي ٿو تہ �اش مون آخري ڀيرو �ورونا جو لفظ ”نئين لهر“
ٻڌو هجي ها. بهرحال، اومي�رون جو هي نئون روپ، جيتوڻي� گه� سخت آھي پر ان ۾ ٻيهر متاثر ٿيڻ جي صالحيت موجود

آهي، جيتوڻي� اهي ماڻھو بہ ٻيھر متاثر ٿي سگھن ٿا جي�ي اڳ ۾ وائرس سان متاثر ٿيا آهن. تنهن �ري، وڌي� ثبوت آهن تہ

ماڻهو شايد وي�سين ذريعي وائرس جي مدافعت پيدا �رڻ جي قابل نہ هوندا.
 

گذريل ٻن سالن کان سڄي دنيا ۾ �ورونا وائرس جو جائزو وٺڻ ۽ ان جي مختلف لهرن جو هر �ن مهينن بعد ان جي نوعيت جو پتو

پوي ٿو. تنهن �ري اها حيرت جي ڳالھ ناهي تہ ان جون مختلف لهرون بار بار اچن ٿيون. ايندڙ سياري ۾ �رونا وائرس جي نئين

لهر جي توقع �ري سگهجي ٿي. جيتوڻي� اومي�رون جي پکي� پريشان �ندڙ ٿي سگهي ٿي پر اسان وٽ بيماري کي وڌي� جانچڻ
الِء سائنسي علم جو ذخيرو موجود آهي. ھاڻي توجھ ان ڳالھ تي ھجڻ کپي تہ ڊگھي مدي واري �رونا وائرس ۽ اسپتالن ۾ موجود

سخت سنڀال الزمي طور تي مريضن جي صحت کي بهتر بڻائڻ تي ھئڻ گھرجي.

ه� نئين مطالعي مان معلوم ٿيو آهي تہ مريضن جون اسپتالن ۾ داخل ٿيڻ ۽ مريضن جي موت جي لحاظ کان اومي�رون ڊيل�ا

وائرس کان گه� خطرناڪ آهي.

 
هن عالمي موذي مرض جي �ري صحت جي صورتحال پيچيده آهي ۽ ان جو �و آسان حل ناهي، پر هاڻي اسان ان مرض کي

منهن ڏيڻ الِء بهتر کان بهتر ٿي رهيا آهيون.

 
 

سگري� نوشي �رڻ سان �ورونا وائرس جون سخت عالمتون پيدا ٿيڻ جا ام�ان وڌي ويندا آهن. اهو پڻ معلوم �يو ويو آهي تہ

َ وڌي� خطرو آهي، سگري� نوشي �ندڙن کي غير سگري� نوشي �ندڙن جي ڀي� ۾ "منفي صحت جي نتيجن" جي نسبتا

جه�وڪ سخت حالت ۾ داخل ٿيڻ، آ�سيجن ۽ ٻين صحت جي مسئلن کي منھن ڏيڻ شامل آھي.

طبي ماهرن موجب سگري� نوشي سان ساه جون �يتريون ئي بيماريون ٿي سگهن ٿيون، جن ۾ ز�ام، فلو، نمونيا ۽ �ي.بي

شامل آھن. اه�ي طرح، سگري� نوشي �رڻ وارن ماڻھن ۾ وائرس جون سخت عالمتون ٿي سگھن ٿيون. سگري� نوشي پڻ

ساھ کڻڻ جي ت�ليف ۾ واڌ جو سبب بڻجندي آهي، جي�ا �رونا وائرس جي سخت عالمت سمجهي ويندي آهي.

ايستائين جو چين ۾، جتي �رونا وائرس جي شروعات ٿي سگري� نوشي جي �ري دل ۽ ساھ کڻڻ جي بيمارين سان ماڻهن کي

�رونا وائرس جي شديد عالمات پيدا ٿيڻ جو ام�ان رهيو آھي.

ذريعن: جيو

 

http://www.emro.who.int/tfi/know-the-truth/tobacco-and-waterpipe-users-are-at-increased-risk-of-covid-19-infection.html
https://www.geo.tv/latest/415880-omicron-ba2121-new-variant
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معلومات

فيل�

ان�رويو

هن مهيني جي اي�يشن الِء اسان نيشنل پريس �لب جي صدر انور رضا جو ان�رويو �يو. جناب انور رضا پولي�ي�ل

سائنس ۾ ماس�رس جي ڊگري حاصل �ري چ�و آهي ۽ صحافت جي شعبي ۾ 24 سالن جو وسيع تجربو رکي ٿو. انور

رضا اسالم آباد ۾ ه� خانگي چينل پبل� �ي وي ۾ ڊپ�ي بيورو چيف طور �م �ري رھيا آهن. هو مختلف دورن ۾

پا�ستان جي وڏن �ي وي چينلز ۽ اخبارن سان وابستہ رهيو آهي، جن ۾ سماء نيوز ۽ اخبار شامل آهن.

�ورونا وائرس دوران صحافين کي �ه�ن مسئلن کي منهن ڏيڻو پيو ۽ انهن جي حل الِء �ه�ا قدم
کنيا ويا؟

ج�هن �رونا جي وبا پک�جي تہ سڀ خوفزدہ ٿي ويا ۽ آفيسن مان ماڻهو پنهنجن گهرن ڏانهن هليا ويا. جيتوڻي�

حالتن ماڻهن کي پنهنجن گهرن تائين محدود �ري ڇ�يو، پر صحافي پنهنجي �م جي نوعيت سبب پنهنجا فرض

نڀائڻ الِء ميدان ۾ هئا. جنهن جي نتيجي ۾ �يترائي صحافي وائرس ۾ مبتال ٿي ويا ۽ 9 صحافي پنهنجي وطن الِء فرض

نڀائيندي زندگيون وڃائي ويٺا. ٻئي طرف صحافتي برادري معاشي بدحالي جي مسئلن کي منهن ڏئي رهي آهي. سڄي

مل� ۾ پرن� ۽ الي��ران� مي�يا هائوسز جي مال�ن صحافين کي نو�رين تان برطرف �يو ويو، ائين ئي 8 هزار

صحافين کي برطرف �يو ويو.

صحافين جي نمائندي تنظيم جي حيثيت سان نيشنل

پريس �لب صحافين جي صالحيت وڌائڻ الِء مختلف

پروگرام متعارف �رايا. نيشنل پريس �لب پاران

بيروزگار مي�يا ور�رز کي جديد مي�يا �ي�ناالجي

متعارف �رائڻ الِء مختلف سيمينار ۽ �انفرنسون

منعقد �يون ويون. مل� ۾ �رونا وائرس جي �يسن

۾ گه�تائي سبب صورتحال بهتر ٿي رهي آهي ۽

معيشت آهستي آهستي بحال ٿي رهي آهي.

اسان هاڻي مي�يا مال�ن کان مطالبو �يو آهي تہ

مالزمن جي پگهارن ۾ ��وتي واپس وٺي برطرف �يل

ماڻهن کي نو�رين تي بحال �يو وڃي.



کورونا وائرس

معلومات

مختلف مي�يا هائوسز ۽ صحافي تنظيمن پاران مي�يا �ار�نن جي حفاظت کي

يقيني بڻائڻ الِء �ه�ا قدم کنيا ويا؟

ج�هن �رونا جي وبا شروع ٿي تہ اسان پنهنجن صحافين کي ماس�، سيني�ائيزر ۽

ھٿن وارا دستانا فراهم �يا ۽ انهن جي وي�سينيشن کي ترجيحي بنيادن تي يقيني

بڻايو. اسان پنهنجي صحافين جي حفاظت کي يقيني بڻائڻ الِء اسالم آباد نيشنل پريس
�لب ۽ راولپن�ي ۾ وي�سينيشن �يمپون لڳايون ۽ فيل� ۾ �م �ندڙ صحافين کي

اوليت ڏني. ان کان عالوه، اسان انتظاميہ  جي تعاون سان �ورونا وائرس کان متاثر

ٿيل صحافين جي عالج جي سهولت الء گ� �م �يو.

�ورونا وائرس جي وبا دوران موجود وي�سين، ايس او پيز ۽ ٻين سهولتن بابت

�ميون�ي ۾ شعور اجاگر �رڻ ۾ مي�يا جي �ردار کي توهان �يئن ٿا ڏسو؟

�نهن بہ قومي مسئلي ۾ مي�يا جو �ردار هميشہ مثبت رهيو آهي. وبا جي ڏينهن دوران اسان

مختلف سيمينارن ۽ ور�شاپ ذريعي شهرين کي وائرس کان بچاُء، سماجي فاصلن ۽

وي�سينيشن بابت آگاهي ڏني. اسان مختلف شايع ٿيل خبرن ۽ ٻين دستياب ذريعن ذريعي

وائرس جي خالف ح�ومت جي �وششن جي حمايت �ئي آهي. ان سان گ�وگ� صحافين کي بہ

زور ڏنو تہ هو وائرس جي خالف پنهنجو �ردار ادا �ن. مي�يا �وريج دوران صحافين جي حفاظتي
اپائن کي بہ يقيني بڻايو ويو. مان هميشہ پنهنجن صحافي دوستن کي صالح ڏيان ٿو تہ هو

پنهنجي صحت جي حفاظت کي هميشہ اوليت طور �م �ن.

توهان �ووڊ-19 دوران جعلي خبرن ۽ سوشل مي�يا جي استعمال کي

�يئن ٿا ڏسو؟

مي�يا هائوسز ۾ عام طور تي روايتي طريقي موجب اي�ي�رن ۽ پروڊيوسرن جي

تصديق کان پوِء خبر نشر �ئي ويندي آهي اهو مم�ن ناهي تہ خبرن جي

آر�ي�ل کي صحيح تصديق ۽ منظوري کان سواِء نشر يا شايع �يو وڃي.

بدقسمتي سان سوشل مي�يا الِء هن قسم جي فريم ورڪ جي استعمال جي

گه�تائي سبب غير تصديق ٿيل يا جعلي خبرون ھلنديون رھنديون آھن. ان

�ري سوشل مي�يا جي استعمال الِء فل�رنگ سس�م جو هجڻ ضروري آهي. ان

جي الِء ح�ومت مختلف مي�يا آرگنائزيشن سان گ�جي �ري سوشل مي�يا

جي استعمال الِء قانوني ضابطا ٺاھي رھي آھي.



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

