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  Coronavirus CivicActs Campaign (CCC) پاکستان
ایسی تمام معلومات، اطالعات، افواہیں اور بے یقینی کی 

وجہ سے بننے والی گفتگو میں سے تمام غیر مصدقہ اور
غیر تصدیق شدہ اطالعات کو ختم کرکے صحیح مصدقہ

اور حکومت کی جانب سے فراہم کردہ معلومات اور
اطالعات عوام الناس کو فراہم کرتا ہے تاکہ افواہوں سے

ہونے والے نقصانات سے بچا جا سکے۔

کرونا وائرس جیسے  وبائی حاالت جلد ہی  معاشرتی تنازعہ کی وجہ بن سکتے
ہیں، غلط معلومات افواہیں اور جعلی خبروں کی وجہ سے، جیسا کہ ہم ماضی
میں دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے ہر روز غلط معلومات میں شہریوں کو الجھانے، غیر
یقینی اور ادھوری معلومات میں شریک ہوتے دیکھا ہے۔ پریشان اور صحیح

معلومات کو فراہم کئیے بغیر شہریوں کو چھوڑ دینا بھی اس معاشرتی تنازعہ

 کی وجہ بن سکتا ہے۔

تصدیق شدہ کیسز

کم سے کم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو صابن سے بار بار دھوئے۔ اگر صابن اور پانی دستیاب
 نہ ہو تو ہینڈ سینیٹائزر (کم از کم 60٪ الکحل کے ساتھ) استعمال کریں ۔

بھیڑ والی جگہوں سے پرہیز کریں اور معاشرتی دوری کی مشق کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ
آپ کو کورونا وائرس کے کسی فرد کے سامنے الیا گیا ہے تو ، کم از کم 14 دن تک اپنے آپ کو

الگ رکھیں اور کسی بھی عالمات کی نگرانی کریں۔

 گھبرائیے مت
کورونا وائرس کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کے لئے ان اقدامات پر عمل کریں

چھیںکنے کے وقت اپنی ناک اور منہ (اپنی کہنی یا ٹشو کے ساتھ) ڈھانپیں ۔

سامان ذخیرہ نہ کریں۔



اس ہفتے کے اوائل میں این ڈی ایم اے نے عوام کو یہ یقین دہانی کروانے کے باوجود کہ

یہاں پی پی ای کافی تعداد میں موجود ہے ، بلوچستان میں صحت کے کارکنوں کو
خود ہی خریداری کرنا پڑ رہی ہے۔ بلوچستان میں ڈاکٹر دعوٰی کر رہے ہیں کہ انہیں
مناسب سامان نہیں مل رہا ہے۔ گذشتہ ہفتے بلوچستان میں متاثرہ ڈاکٹروں کی

تعداد بڑھ کر 18 ہوگئی ، جب کہ ملک بھر میں کل تعداد 30 ہو گئی ہے۔

جی ہاں۔ حکومت نے کل اعالن کیا ہے کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لئے ملک بھر
میں الک ڈاؤن جاری رہے گا۔ آئندہ دو ہفتوں تک اسکول اور عوامی مقامات بند رہیں
گے۔ حکومت نے عوام پر مزید احتیاط برتنے پر زور دیا کیونکہ اس سے منحنی خطرہ
بحال ہوسکتا ہے۔ تاہم ، 15 صنعتیں جس سے کم رسک ہے انکو دوبارہ کھول دیا جائے
گا جن میں تعمیراتی صنعت ، سیمنٹ اور کیمیائی صنعتیں ، برآمد کرنے کے لئے ای
کامرس ، مقامی ترسیل ، کان کنی ، کاغذ اور پیکیجنگ ، اور سافٹ ویئر ڈیویلپمنٹ

ہاؤس شامل ہیں۔

جی ہاں. سندھ ، خیبر پختونخوا ، اور بلوچستان میں تاجروں نے اعالن کیا ہے کہ وہ آج
سے دوبارہ کاروبار شروع کریں گے۔ 15 اپریل ، حکومتی مشورے کے باوجود، وزیر

اطالعات سندھ ناصر شاہ نے یہ کہتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں

میں چھوٹے کاروباری مالکان کے لئے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار جاری کریں گے۔
کاروباری مالکان پنجاب صوبائی حکومت سے درخواست کررہے ہیں کہ وہ محدود

وقت کے لئے سرگرمیوں کی اجازت دیں ، اور فیصلے کیلئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

کیا یہ بات سچ ہے؟

کیا تاجر حکومتی مشوروں کے باوجود بازاروں کو دوبارہ
کھول رہے ہیں؟

سننے میں آیا ہے کہ اسکول مزید دو ہفتوں تک بند
رہیں گے۔ کیا یہ سچ ہے؟

کیا بلوچستان میں ڈاکٹروں اور فرنٹ الئن پر دیکھ بھال کنے
والوں کو کرونا وائرس سے تحفظ فراہم کیا جارہا ہے؟



جی ہاں. پیر 13 اپریل کو ، عالمی ادارہ صحت کے نمائندوں نے قومی ڈیزاسٹر
مینجمنٹ اتھارٹی کو 15 نئی ٹیسٹنگ مشینیں اور 15000 نئی ٹیسٹنگ کٹس حوالے

کیں۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین جناب لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے بھی اعالن
کیا ہے کہ اب مقامی پیداوار کی وجہ سے ذاتی حفاظتی سازوسامان کی اتنی کمی
نہیں ہے اور اب ان میں ہر ہفتہ 100,000 پی پی ای فراہم کرنے کی گنجائش ہے۔

اپریل کو ممتاز مذہبی اسکالروں نے اعالن کیا تھا کہ مساجد دوبارہ کھولی جائیں 14
گی اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ احتیاطی تدابیر میں شامل ہے کہ گھر

سے باوضو ہو کر آنا ، جوان اور بزرگ لوگوں کا گھر میں نماز پڑھنا ، نماز کی چٹائیاں ہر
نماز کے بعد خارج اور ناکارہ کرنا ، اجتماعی نماز ختم ہونے کے بعد افراد کے مابین

مناسب فاصلہ برقرار رکھنا اور گھر واپس آنا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے فیصلہ

18 اپریل کو ہونا ہے۔

کیا یہ بات سچ ہے؟
 کیا ڈبلیو ایچ او نے واقعی پاکستان کو 15000 ٹیسٹنگ کٹس دیں؟

کیا حکومت اب بھی بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس ال
رہی ہے؟

کیا مساجد نماز جمعہ کے لئے کھل رہی ہیں؟

جی ہاں۔ حکومت نے 14 اپریل کو اعالن کیا تھا کہ وہ فضائی اڈے کھول رہے ہیں اور
افغانستان کی سرحدوں پر جانچ کی سہولیات قائم کر رہے ہیں تاکہ ہر ہفتے 6000

سے زیادہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو وطن واپس الیا جاسکے۔ انہوں نے اعالن کیا کہ
ان کی ترجیح پاکستانی مزدور طبقے کے ممبر ہیں جنھیں خلیج میں ان کے آجروں نے
بے کار کردیا ہے۔ ترجیحات کی فہرست میں اگلے رہا ہونے والے قیدی ہیں جو کہ وطن
واپسی کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد ، عمرہ زائرین جو پچھلے دو تین ماہ سے سعودی

عرب میں مقیم ہیں ، اور آخر میں وہ جن کے ویزے ختم ہوچکے ہیں اور انہیں قانونی

کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
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میں کیا کروں اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرونا وائرس ہے

کیا آپ کو مندرجہ ذیل عالمات میں سے کوئی عالمت ہے؟

اسالم آباد
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ

پارک روڈ چک شہزاد اسالم آباد
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الہورملتان

پنجاب ایڈز لیب

پی-اے-سی- پی کمپلیکس 6- برڈوڈ روڈ الہور 
  شوکت خانم میموریل ہسپتال 

 7A بالکR-3.M.A. جوہر ٹاؤن الہور

کراچی

     آغاخان یونیورسٹی ہسپتال
  اسٹیڈیم روڈ کراچی 

 
 سول ہسپتال

DOW یونیورسٹی کیمپس مشن روڈ کراچی
 

DOW میڈیکل ہسپتال
اوجھا کیمپس سپارکو روڈ کراچی

انڈس اسپتال

اپوزٹ دارالسالم سوسائٹی کورنگی کراسنگ کراچی

 

اگر ایسا ہے تو ١١٦٦ پر اپنے ڈاکٹر یا کورونا وائرس
ہیلپ الئن سے رابطہ کریں

میرا ٹیسٹ کہاں سے ہوسکتا ہے؟

  مزید شہروں کے لئے
COVID-19 Health Advisory

Platform

یہ معلوماتی مہم آپ تک اکاؤنٹیبلٹی  لیب پاکستان کی جانب سے الئی گئی ہے.

http://www.covid.gov.pk/laboratories

