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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۔

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۔

Pakistan Coronavirus CivActs
Campaign

 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۔

 بلیٹن# 8
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تصدیق شدہ کیسز



کتنے وقت تک
خود کو الگ اور
قرنطین میں 
رکھنا ہوگا؟

تمباکو نوشی کرنے والوں کو کرونا وائرس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس عمل
سے انگلیاں (اور ممکنہ طور پر آلودہ سگریٹ) منہ سے رابطے میں ہوتی ہیں
جس سے سے وائرس کا منہ میں منتقل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تمباکو

نوشی کرنے والوں کو پہلے ہی پھیپھڑوں کی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ ان
میں شدید بیماری کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔

کیا تمباکو نوشی 
کرنے والے افراد کو
کرونا وائرس کے
انفیکشن کا زیادہ

خطرہ ہے؟

امریکن ریڈ کراس کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خون کی
منتقلی کے ذریعے کرونا وائرس خون میں منتقل ہوسکتا ہے۔

کیا میں خون کی
منتقلی کے ذریعے
کرونا وائرس کا

شکار ہو سکتا ہوں؟

وزارت قومی صحت کی خدمات ہلپ الئن: 1166 پر کی جانے والی تمام کالز کو

مفت قرار دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے نے تمام آپریٹرز کو  1166 پر کال چارج نہ کرنے

کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ٹریبیون

کیا وزارت قومی
صحت کی

خدمات ہیلپ

الئن مفت ہے؟

Tribune
World Health Organization

American Cancer Society

بہت سے ماہرین متاثرہ افراد کو کم از کم چودہ دن خود کو آئسولیشن میں

رکھنے کی تجویز دیتے ہیں ، لیکن ان اقدامات کو بند کرنے کا فیصلہ ڈاکٹر ،
ریاست اور مقامی محکمہ صحت کے مشورے سے کیا جائے گا، اور فیصلہ

دوسروں کے متاثر ہونے کے خطرے پر مبنی ہوگا۔ ہارورڈ ہیلتھ

American Red Cross

فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کھانے کے ذریعے کرونا وائرس پھیل
سکتا ہے۔ کھانے سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لئے اور اقدامات پہلے
سے موجود ہیں جیسے ہاتھوں کو بار بار دھونا اور مختلف سطحوں اور برتنوں
کو صاف ستھرا رکھنا ، اور کھانا صحیح درجہ حرارت پر رکھنا اور پکانا۔ کرونا
وائرس کھانے سے پیدا ہونے والے دوسرے وائرسوں کے برعکس ایک عام سطح پہ

ہفتوں تک موجود رہ سکتا ، اور بیکٹیریا کی طرح وائرس کھانے میں نہیں بڑھ
سکتا۔ ہاورڈ ہیلتھ

کیا دوسروں کا تیار
کیا ہوا کھانا کھانے
سے مجھ میں کرونا
وائرس منتقل ہو

سکتا ہے؟
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سچائی افواہ

کیا آپ کا کرونا وائرس کے بارے میں کوئی سوال ہے ؟
 

کیا آپ نے کوئی خرافات سنی ہے ؟

اپنے سواالت کو نیچے دئیے گئے فارم کے ذریعے ارسال کریں تاکہ آپ
 کو صحیح بات بتا سکیں

پاکستان فارم

ذرائع: 

https://tribune.com.pk/story/2184662/8-pta-announces-free-calls-ministry-national-health-services-helpline/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
https://www.cancer.org/latest-news/common-questions-about-the-new-coronavirus-outbreak.html
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/press-release/2020/red-cross-urges-healthy-individuals-to-give-blood-amid-coronavirus-concerns.html
https://www.livescience.com/coronavirus-how-to-self-quarantine.html
https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/coronavirus-resource-center
https://www.livescience.com/coronavirus-food-risk.html
https://bit.ly/CivActsCOVId-19
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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

 

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

 
میں کیا کروں اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرونا وائرس ہے

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

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

