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�ورانا وائرس وبائي مرض جه�ي صورتحال غلط اطالعون افونهون ۽ �وڙيون خبرون جي �ري معاشري م
جهي�ي جو سبب ٿي سگهي ٿو. جه�وڪ پا�ستان ۾ ڊينگي بخار ٻوڏ ۽ زلزلو جي �ري ٿيڻ وارو نقصان قومي
سطع تي ڏٺو آهي وبا پک�جڻ سان گ�وگ� ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته �وڙيون خبرون �هاڻيون ۽ غلط افواهون پک�جن
ٿيون جنهن �ري معاشرو بدا مئي هو ش�ار ٿئي ٿو غير تصد يق شدهه معلومات جو پک�جڻ معاشوعه ۾

جه�و جو سبب ٿي سگهي ٿو.

اه�ي صورتحال کي مِد نظر رکندي، ا�ائون�بيلي�ي ليب پا�ستان (اي ايل پي) يورپي يونين جي تعاون سان ۽ دي ايشياء
فائون�يشن (�ي اي ايف) پا�ستان جي �ي�ني�ي تعاون سان �ورونا وائرس ِسو اي��س مهم (سي سي سي) جو آغاز

�يو آهي. ان مهم جي ذريعي غلط افواهن کي ختم �يو ويندو آهي. باقائدگيَء سان حقيقتن جي جانچ پ�تال، ڊي�ا جي
تر�يب سازي، ۽ هر هفتي معلوماتي بلي�ن تيار �رڻ جي الِء ورچوئل فورمز طلب �يا ويندا آهن. ان بلي�ن ۾ اهم

ح�ومتي فيصال، بصري مواد، �ميون�ي جي آراء، افواهن جي صحيح معلومات جي ذريعي نروار �يل، صحيح خدشات،
۽ صحت ۽ ٻين اُمور جي متعلق مقامي سطح تي اٿندڙ سوالن کي به شامل �يو ويندو آهي. ان جو مقصد پا�ستان ۾
موجود �مزور طبقات يعني اقليتون، مذهبي اقليتون، مهاجرين، سمگلنگ جو نشانو بڻجندڙ ماڻهو، قيدي، عورتون، بي
گهر ماڻهو، �رانسجين�ر ماڻهو، معذور ماڻهو، تشدد جو نشانو بڻجندڙ ماڻهو، ۽ ٻيا پسماندگان جي وچ ۾ شعور کي فروغ
ڏيڻ آهي. خاص طور تي خيبر پختون خواهه ۽ سنڌ جي پسمانده طبقات، انهن هفتيوار بلي�ن جو انگريزي، سنڌي ۽
پشتو (آڊيو) ۾ ترجمو به �يو ويندو آهي. انهن بلي�نز کي تمام اس�ي� هول�رز، مقامي ح�ومتي رهنما، مي�يا، ليگل اي�

سين�رز، �ميون�ي ري�يو، لرننگ سين�رز، سول سوسائ�ي تنظيمون، ۽ هيومين�يرنن ني� ور�س سان گ� آن الئين ۽
آف الئين ذريعن سان به شيئر �يو ويندو آهي. انهن کي ا�ائون�بيلي�ي ليب جي ويب، ۽ سوشل مي�يا پيجز سان گ�وگ�

وسيع ري�يو چينلز تي مقامي زبانن ۾ به نشر �يو ويندو آهي.



�ورونا وائرس جي �ري �جهه غلط ڳالهيو جي�ي قومي ۽ دنيان ليول تي �جهه مهينن کان پک�جي رهيون آهن.
انهن مان �جه افواهون وڌي� تيزي سان پک�جن ٿيون. جيئن ته.

حقیقت افواهه
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(WHO) رائل سوسائ�ي اوپن سائنس، عالمي اداره صحت ،(CDC) ذريعا: ڊان، سين�رز فار ڊيزيز �ن�رول اين� پريونيشن

تازي تحقيق مطابق فيس ماس�، ڳالهائڻ دوران يا کنگهندي �ورونا وائرس وارين بوندن کان 99.99 سي��و
ڦهالَء کي رو�ين ٿا. ريسپائري�ري ڊراپلي�س �ورونا وائرس جي ڦهالَء جو بنيادي ذريعو آهن. ج�هن ماڻهو
کنگهن ٿا، ڇ� ڏين ٿا، ڳالهائين ٿا يا ڳالهائڻ جي دوران ماس� ماڻهن وچ ۾ بوندن جي منتقليَء کي رو�يندو
آهي. ان سان گ�و گ� جنهن ماڻهوَء کي ماس� پاتل هجي ان مان ن�رندڙ بوندن جي ڦهالَء کي رو�ڻ ۾ به مدد

�ري ٿو. 
 

سي ڊي سيَء مطابق ”�الٿ ماس� نه رڳو وڏيون بوندون (30-20 مائ�رون يا ان کان وڌي�) کي رو�ي ٿو پر
ساهه کڻڻ وقت وات مان ن�رندڙ ننڍن ڦ�ن ۽ ذرڙن کي به ماري ٿو جنهن کي ا�ثر �ري ايروسول به چيو وڃي
ٿو. ڊبليو ايڇ او جي تجويز مطابق مي� وارين جاين تي ٻين کان ه� مي�ر جي وٿي اختيار �جي ۽ گه� وين�يليشن

وارن �مرن ۾ هجو ته اتي ماس� ضرور پايو.

ماس� پائڻ جي باوجود توهان کي ٻين کان وڌ ۾ وڌ وٿي برقرار رکڻ گهرجي. موجوده شاهدين مان خبر پوي ٿي

ته �ورونا وائرس ماڻهن ۾ سڌيَء طرح يا اڻ سڌيَء طرح (آلين شين يا آلن سطحن ذريعي) يا وات ۽ ن� مان
ن�رندڙ پاڻيَء جي بوندن جي منتقل ٿيڻ سان متاثر ماڻهن جي ذريعي ملندڙ ماڻهن ۾ پک�جي ٿو. 

 
توڙي جو ماس� پائڻ سان انهن بوندن سان متاثر ماڻهو کان چاڪ چڱي ڀلي ماڻهوَء ۾ منتقل �رڻ جي خطري
کي �افي حد تائين گه� �ري سگهجي ٿو، پر رڳو ائين �رڻ وائرس جي ڦهالَء کي رو�ڻ الِء �افي نه آهي. انهن

بوندن کان بچڻ الِء اوهانکي ٻين کان ه� مي�ر جو فاصلو برقرار رکڻ گهرجي.

فيس ماس� �ورونا وائرس وارين 

بوندن کان 99.99 سي��و رو�ين ٿا.

ماس� پائڻ، سماجي وٿي

افواهه �رڻ جو متبادل آهي.

حقيقت
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جي��هن اوهان کي لڳي ٿو ته اوهان يا اوهان جو �و ڄاڻ سڃاڻ وارو �رونا  جو
متاثر آهي ته اوهان ڏنل صوبائي سر�اري هيلپ الئينز تي �ال �ري سگهو ٿا.
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NCOC جي 4 جنوري جي انگن اکرن مان خبر پوي ٿي ته نيشنل پازي�و�ي جو تناسب 6.28 سي��و آهي. مل� ۾
سڀ کان وڌي� پازي�و�ي جي شرح (2 جنوري تائين) �راچيَء ۾ 15.7 سي��و ر�ارڊ �ئي وئي. ان کان پوِء پشاور ۾

15.5 سي��و ۽  ميرپور خاص ۾ 9.2 سي��و رهي. صوبائي سطح تي پازي�ِو�ي جو تناسب هن طرح رهيو:

Status of coronavirus in the major cities of Pakistan
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پنهنجي ڊا��ر يا COVID-19 جي��هن توهان وٽ
رونا وائرس هيلپ الئن سان رابطو �ريو

�رونا وائرس جي
عالمات

سڄيل گلو ٿ�

ذائقي ۽ بو جي
نقصان

سر درد 

ال�ي

هيٺيون عالمتون:

کنگهه بخار

هيٺيون شديد عالمتون:

سيني جو سور

سانس وٺڻ ڏکيو

نيري چاٻي يا منهن

جاڳڻ جي قابل ناهي

عالمتون آهن پنهنجي ڊا��ر يا COVID-19 جي��هن توهان وٽ
�ورونا وائرس هيلپ الئن سان رابطو �ريو

ح�ومت، چيني سر�اري ”سينو فارم“ نالي �مپني کان 1.1 ملين �ورونا وي�سينز پري ب� �رائڻ جو

فيصلو �يو آهي. ح�ومت جو مقصد 2021 کان پهرين �ن مهينن ۾ سڀني فرن� الئين �ار�نن الِء بنا

معاوضي جي وي�سين فراهم �رڻ آهي. سينو فارم مطابق ان جي تيار �يل وي�سين 79.34 % موثر آهي.

منصوبه بندي، ترقي ۽ خصوصي قدمن جي وزير اسد عمر مطابق ”هي وي�سين 500,000 ماڻهن کي، هر

ماڻهوَء جي الِء ٻه وي�سينون (10 سي�رو سپوئليج مارجن سان گ�) ڏني ويندي. ٻئي مرحلي ۾ 65 سالن کان
.(Dawn) مٿي عمر جي شهرين کي هي وي�سين ڏني ويندي

 

پهريان �نهن جي وي�سينيشن �ئي ويندي؟
 

فيز 1: فرن� الئين هيلٿ ور�رز
 

فيز 2: 65 سال کان وڌي� عمر جا شهري
 

فيز 3: ٻيا هيلٿ �يئر �ار�ن يا 64-60 سالن جا شهري.

پا�ستان ۾ �ورونا وائرس جي وي�سين جي توقع �يستائين آهي؟
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سنڌ ۾ 115,000 فرن� الئين هيلٿ ور�رن کي �ورونا وائرس
وي�سين جي پهرين مرحلي ۾ ڏني ويندي.

ج�هن ته ح�ومت سنڌ جنوريَء جي وچ تائين 250,000 �ورونا وائرس وي�سينز جي فراهميَء جو منصوبو ٺاهيو
آهي. ح�ومت صوبي ۾ تقريبن 115,000 فرن� الئين هيلٿ ور�رز جي نشاندهي �ئي آهي. جي�ي پروگرام جي
پهرين مرحلي ۾ ٻن وڏن مر�زن ۾ وي�سينيشن �رائيندا. سنڌ مل� جو پهريون صوبو آهي جنهن ان چئلينج سان
ُمنهن ڏيڻ جي ح�مت عملي تيار �ئي. صحت کاتي سر�اري ۽ نجي شعبن جي ماهرن جي مشوري سان �ورونا
وائرس وي�سينيشن جو پهريون پروگرام ٺاهيو آهي ۽ عمل جاري رکيو آهي جن سڀ تفصيل تيار �يا آهن جن تي

عمل �رڻ الِء صرف وفاقي ح�ومت پاران وي�سينز فراهم �رڻ جو انتظار آهي.

تجويز ٿيل سين�ر فار ڊيزيز �ن�رول اين� پريوينشن (CDC) پاران وائرس جي ڦهالَء جي
رو�ٿام الِء فيس ماس� جي استعمال جي ه� تجويز �يل فهرست آهي.

(CDC) ذريعا: سين�رز فار ڊيزيز �ن�رول اين� پريوينشن
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سينيگال �ه�ي طرح �ورونا وائرس جي خالف جنگ وڙهڻ ۾ بطوِر لي�ر سامهون آيو

سينيگال 16 ملين ماڻهن تي مشتمل ه� ننڍو مل� آهي جنهن ۾ ا��ل 17000 �ورونا وائرس جا �يسز آهن ۽
موت جو گه� تعداد 355 آهي. محدود وسيلن هجڻ باوجود سينيگال وبائي مرضن تي ضابطو آڻيندڙ مل�ن ۾

پهريون نمبر تي رهيو. ان کان پوِء نيوزيلين� جو نمبر آهي. سينيگال کي ايبوال، ڊينگي ۽ پيلي بخار جه�ن وڇ�ندڙ
بيمارين سان منهن ڏيڻ جو وڏي عرصي کان تجربو آهي. 2014 ۾ ج�هن ايبوال سبب پاڙيسري مل�ن ۾ هزارين
ماڻهو مري ويا ته سينيگال پنهنجي شهرين کي ان کان بچائي ورتو. سينيگال 2014 ۾ جي�و تجربو حاصل �يو ان

مان �ورونا وائرس جه�ي وبائي بيماريَء سان منهن ڏيڻ الِء تيار ٿيو. 
 

سينيگال وبائي مرضن سان منهن ڏيڻ الِء �ه�ا عملي قدم کنيا
 

سينيگال �ورونا وائرس جي پک�جڻ سان ئي پنهنجون زميني سرحدون ۽ هوائي سفر بند �ري ڇ�يا.
 

هن حفظان صحت کي بهتر �رڻ ۽ �رفيو نافذ �رڻ جي قدمن کڻڻ جي شروعات �ئي. معيشت متاثر ٿي پر
�رفيو سبب م�مل طور بند نه ٿي.

 
شروع کان ئي سينيگال ح�ومت معاشي �من ۽ صحت عامه جي �من کي توازن ۾ رکڻ جون �وششون

�يون.
 

صحت عامه جي مسئلن، ماس� مين�ي�س، حفظاِن صحت ۽ وٿيَء جي پيغامن سان جلد ُمنهن ڏنو، جنهن

سان مل� جي محدود طبي سهولتن تي وڏي اثر پوڻ کان سواِء ئي �ورونا جا �يس گه� �رڻ ۾ مدد ملي.
 

وزارت صحت روزاني اهم خبرن سميت روزاني انفي�شن �يسن ۽ لو�يشن مطابق موتن جي باري ۾ خبرون

اطالع جاري رکيا. باقاعده مواصالت سان عوام جي اعتماد قائم رکڻ ۾ مدد ملي. 
 

جيئن ته سينيگال ه� مسلمان مل� آهي جتي ماڻهو مذهبي اڳواڻن جي ڳالهه مڃين ٿا. ان الِء ح�ومت ديني
عالمن سان مشورو �يو ته جيئن ماڻهن کي حفظان صحت جي رهنما اصولن تي عمل �رايو وڃي.

 
 ج�هن ته مئي ۾ حفاظتي قدم کڻندي مسجدين کي ٻيهر کوليو ويو ڇو ته �نهن به مذهبي اجتماع سبب �و
�ورونا �يس سامهون نه آيو. مسجدين ۾ ايندڙن جو تعداد چوٿون حصو گه�ايو ويو. مسجدين ۾ ه� ڳالهه
کي يقيني بڻايو ويو ته ايندڙ پنهنجو مصلو کڻي اچن. وٿي برقرار رکن، سيني�ائيزر استعمال �ن ۽ هر ه�

ماس� پائي.
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پا�ستان ۾ �ورونا وائرس سان 154 ڊا��رن جو موت

پا�ستان مي�ي�ل ايسوسيئيشن (PMA) اطالع ڏنو آهي ته وبائي بيماري جي ٻي لهر دوران مي�ي�ل �ميون�ي
تي �ورونا وائرس جا اثرات ڊا��رن الِء وڌي� خطرناڪ ثابت ٿيا آهن. پا�ستان ۾ �ورونا وائرس سبب هاڻي
تائين 154 ڊا��ر پنهنجي حياتي کان هٿ ڌوئي ويٺا آهن. نومبر 2020 جي شروع ۾ اٿندڙ ٻي لهر دوران 45 ڊا��ر

(Dawn) (2 پنجاب ۾ 16، سنڌ ۾ 14، خيبر پختونخوا ۾ 13 ۽ آزاد ڄمون �شمير ۾) موت جو ش�ار ٿيا
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اسان جو نمبر شامل �ريو +27 60 080 6146 رابطي جي طور تي.
وائسس تي پيغام طور “پا�ستان” لفظ مو�ليو.

.1

.2

WhatsApp ذريعي
اسان جون باقاعده
اپ�ي� حاصل �رڻ

هن اشاعتي مواد کي يورپئين يونئين جي مالي تعاون کان مم�ن بڻايو ويو آهي جيئن هن جي مندرجات کي ذمه داري م�مل طور پر ا�ائون�يبل�ي ليب
پا�ستان جي ذمي آهي. ۽ ضروري نه آهي ته يورپيئين يونئين  هن ۾ پيش �يا ويا خياالت کان متفق هجن

يورپيئين يونئين جي مالي
تعاون سان

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

مان پنهنجي �يس� �اٿان �رائي سگهان ٿي/ سگهان ٿو؟

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

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

