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�ورونا وائرس وبائي مرض جه�ي صورتحال غلط ڄاڻ، افواهن ۽ �وڙين خبرن سبب معاشرتي ڏڦي� جو
سبب بڻجي سگهي ٿي. جيئن پا�ستان ۾ ڊينگي بخار، ٻوڏ ۽ زلزلن سبب ٿيندڙ نقصان قومي سطح تي ڏٺو

ويو آهي. وبا ڦهلجڻ سان گ� ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته �وڙيون خبرون، �هاڻيون ۽ غلط افواهه ڦهلجي رهيا آهن،
جنهن سبب معاشرو بدامنيَء  جو ش�ار ٿي رهيو آهي. اڻ تصديق ٿيل ڄاڻ جو ڦهلجڻ معاشرتي ڏڦي� جو

سبب بڻجي سگهي ٿو.

اه�ي صورتحال کي نظر ۾ رکندي ا�ائون�بل�ي ليب پا�ستان (اَي ايل پي) يورپي يونين جي مالي تعاون ۽ دي ايشيا
فائون�يشن ( �ي اَي ايف) پا�ستان جي فني تعاون سان �ورونا وائرس ِسو اي��س مهم (سي سي سي) شروع �ئي

آهي. ِان مهم ذريعي غلط افواهن کي ختم �يو وڃي ٿو، باقاعدگيَء سان حقيقتن جي جاچ پ�تال، ڊي�ا جي تر�يب
سازي، ۽ هر هفتي معلوماتي بلي�ن تيار �رڻ الِء ورچوئل فورمز طلب �يا ويندا آهن. ان بلي�ن ۾ اهم ح�ومتي فيصلن،
ڏسجندڙ مواد، �ميون�ي جي راين ، افواهن  کي درست معلومات ذريعي ظاهر �رڻ، درست خدشن، ۽ صحت ۽ ٻين
معاملن بابت مقامي سطح تي اُٿندڙ سوالن کي به شامل �يو وڃي ٿو. ان جو مقصد پا�ستان ۾ موجود �مزور طبقن
يعني اقليتن، مذهبي اقليتن، مهاجرن، اسمگلنگ جو نشانو بڻجندڙ فردن، قيدين، عورتن، بي گهر ماڻهن، �رانسجين�ر
فردن، معذور ماڻهن، تشدد جو نشانو بڻجندڙ ماڻهن ۽ ٻين پٺتي پيلن خاص طور تي خيبر پختونخواهه ۽ سنڌ جي پٺتي
پيل طبقن  ۾ شعور کي فروغ ڏيڻ آهي. ان هفتيوار بلي�نز جو انگريزي، سنڌي ۽ پشتو (آڊيو) ۾ ترجمو به �يو ويندو آهي.
ان بلي�نز کي سڀني اس�ي� هول�رز ، مقامي ح�ومتي سرواڻن، مي�يا، ليگل اي� سين�رز، �ميون�ي ري�يو، لرننگ
سين�رز، سول سوسائ�ي تنظيمن، ۽  هيومني�يرين ني� ور�س سان گ� آن الئين ۽ آف الئين ذريعن سان به شيئر �يو
وڃي ٿو. انهن کي ا�ائون�بل�ي ليب جي ويب، ۽ سوشل مي�يا پيجز سان گ�وگ� وسيع ري�يو چينلز تي مقامي ٻولين ۾ به

نشر �يو وڃي ٿو.



�ورونا وائرس ڦهلجڻ سبب �جهه غلط افواهه گذريل �جهه مهينن کان مل�ي، قومي ۽ بين االقوامي
 سطح تي ڦهلجي رهيا آهن.

حقیقت افواهه

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

برطانيا جي 20،000 �ار�نن جي سلسلي ۾ پبل� هيلٿ انگلين� SIREN جي ابتدائي تحقيق ۾ اها ڳالهه سامهون
آئي آهي ته جي��هن توهان پهريان �ورونا وائرس کان متاثر ٿي چ�ا آهيو ته پوِء توهان کي اڳين 5 مهينن
تائين ٻيهر انفي�شن کان تحفظ حاصل هوندو. پي ايڇ ِاي جي سينئر مي�ي�ل اي�وائيزر سوسن هاپ�نز جي
مطابق اها دريافت تمام گهڻي اُتساهيندڙ هئي ۽ ان کان اڳ واري انفي�شن ري انفي�شن خالف 5 مهينن تائين
تحفظ فراهم �يو. بهرحال محقق �ورونا وائرس ري انفي�شن جي شرح تي نوان ۽ وڌي� وچ�ندڙ دٻاَء جي اثرن

جو اندازو لڳائڻ کان قاصر رهيا.
 

�ورونا وائرس بابت هن مهل تائين اسان جي�و ڄاڻون ٿا، ان مطابق ماڻهو (وائرس) ري انفي�شن جو ش�ار
ٿي سگهن ٿا، ۽ اهو به ته اين�ي باڊيز سان گ� �جهه ماڻهو وائرس جي ڦهلجڻ جو سبب بڻجي سگهن ٿا. ان
ابتدائي نتيجن کي ڏسندي، توهان �ورونا وائرس مان صحتياب ٿيڻ کانپوِء به صحت بابت احتياطي تدبيرون

اختيار �ندا رو، ۽ منهن تي ماس� پائڻ، سماجي ِوٿي رکڻ ۽ ٿوري ٿوري دير ۾ هٿ ڌوئڻ کي يقيني بڻايو.

���ين ۾ �ورونا وائرس مليو آهي.

�ورونا وائرس کائڻ ذريعي �نهن ٻئي ۾ منتقل نه ٿيندو آهي، چاهي اها ��� هجي يا گوشت . اه�و �و به
سائنسي ثبوت ناهي ته ��� ذريعي �ورونا وائرس ڦهلجي رهيو آهي. ڊبليو ايڇ او جي مطابق ، هن وقت تائين

ان ڳالهه جو �وبه ثبوت نه آهي ته کائڻ سان ماڻهو �ورونا وائرس جو ش�ار ٿي سگهن ٿا. 
 

کاڌي ۾ ملندڙ ٻين وائرس ۽ بي��يريا وانگر ئي �ورونا وائرس به گهڻي گرمي پد ۾ ماري سگهجي ٿو. گوشت ،
��� ۽ بيضن جه�ن کاڌن کي هميشه گه� ۾ گه� 70 ڊگري سين�ي گري� تائين سٺيَء ريت پچائڻ گهرجي. ٻوڙ

پچائڻ کان اڳ، جانورن جي �چي گوشت کي احتياط سان صاف �ريو ته جيئن پ�ل کاڌو آلودو نه ٿئي.

 
حقیقت

ذريعا:   صحت جو عالمي ادارو (ڊبليو ايڇ او) ، ڊان ، بي بي سي.

افواهه

برطانيا جي ه� نئين تحقيق موجب جي�ي ماڻهو پهريان
�ورونا وائرس انفي�شن جو ش�ار ٿيا اُهي 5 مهينن تائين

ري – انفي�شن کان محفوظ آهن.



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
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خيبر پختونخواه اسيمبليَء 15 جنوري تي خيبر پختونخواه ۾ عورتن خالف گهريلو تشدد بابت تيار �يل قانون جي

منظوري ڏني، جنهن جي مطابق ��نب جي ڀاتين کي عورتن سان بدسلو�ي �رڻ جي ڏوهه ۾ ڏن� سان گ� ڏيڍ

سال قيد جي سزا جو اعالن �يو ويو. ان بل تحت عورتن خالف گهريلو تشدد ۾ معاشي ، نفسياتي ۽ جسماني

تشدد شامل آهن. 

 

خيبر پختونخواه واحد صوبو هو جنهن ۾ مذهبي سياسي جماعتن جي مخالفت سبب گهريلو تشدد سان منهن ڏيڻ الِء

�و خاص قانون موجود نه هو. قانون نافذ ٿيڻ کانپوِء ، ح�ومت هر ضلعي ۾ ضلعي تحفظ �مي�ي جوڙيندي جنهن ۾

ضلعي خطيب ، ه� نفسيات جي ماهر ۽ بيمارين جي ماهر سميت 10 ميمبر شامل هوندا.

پا�ستان جي وڏن شهرن ۾ �ورونا وائرس جي موجوده صورتحال

18 جنوري کان NCOC جي انگ اکرن مطابق قومي پازي�و�ي جو تناسب 5.05% آهي. مل� ۾ (15 جنوري تائين)

سڀ کان وڌي� پازي�و�ي جي شرح �راچي ۾ 15.97%  ، پشاور ۾ 13.62% ، ميرپور ۾ 11.49% رهي. صوبيوار پازي�و�ي

تناسب (15 جنوري تائين) �جهه هن ريت آهي:
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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 
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هيٺيون عالمتون:
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هيٺيون شديد عالمتون:

سيني جو سور

سانس وٺڻ ڏکيو

نيري چاٻي يا منهن

جاڳڻ جي قابل ناهي

WHO  وائرس سبب ماڻهن جي فوتگين ۾ گه�تائيَء الِء  پشاور ۾ موجود �ن مي�ي�ل تدريسي ادارن ۾

�يس مينيجمين� �ريننگ شروع �ري ڇ�ي آهي. �ريننگ ان الِء اهم آهي ته گهڻو �ري مريضن کي پشاور ۾ قائم

اسپتالن ۾ داخل �يو ويو هو ۽ انهن کي مناسب انتظامن جي ضرورت هئي. 

 

15 جنوري تائين ، صوبي ۾ �ورونا وائرس جا 643 مريض عالج هيٺ آهن ۽ انهن مان 400 کان وڌي�
مريض پشاور ۾ آهن. �ل 43 مريض جي�ي وين�يلي�ر تي انتهائي نازڪ حالت ۾ آهن ، انهن مان 42 پشاور ۾ آهن.

�ريننگ جو عمل جنوري جي سڄي مهيني تائين جاري رهندو ، جتي صحت بابت پيشيور ماڻهو پنهنجي �يس

مينيجمين� جي مهارتن کي وڌائڻ الِء سيشنز وٺندا، ڊبليو ايڇ او طرفان ضلعي سطح جي هيلٿ ور�رز کي �ورونا

وائرس جي مريضن کي سنڀالڻ بابت آن الئين �ريننگ ڏني ويندي.

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

1166 عالمتون آهن پنهنجي ڊا��ر يا COVID-19 جي��هن توهان وٽ
�ورونا وائرس هيلپ الئن سان رابطو �ريو

پشاور جي طبي ماهرن کي �ورونا وائرس جي مريضن کي

سنڀالڻ الِء �ريننگ ڏني پئي وڃي.

(CDC) ذريعا:   سين�ر فار �ن�رول اين� ڊزيزز مينيجمين�



�نهن به شيِء کي صاف �رڻ ، جراثيم �شي �رڻ الِء  ۽ وري اُن کي استعمال کانپوِء ضائع �رڻ الِء ڊسپوز ايبل
دستانه پايو. دستانه الهڻ کانپوِء هميشه هٿ ڌئو.

پهريان صابڻ ۽ پاڻي استعمال �ندي �نهن به گندي سطح کي صاف �ريو ، پوِء جراثيم �ش جو استعمال �ريو. 
�اريگر جي هدايتن جي مطابق شين کي صاف �ريو. 

پنهنجي هٿن کي صابڻ ۽ پاڻيَء سان 20 سي�ن�ن تائين ڌئو.
جي��هن �و شخص بيمار آهي ته ، بيمار الِء (جي��هن مم�ن هجي ته) الڳ �مري ۽ باٿ روم جو بندوبست �ريو. 
ماحولياتي تحفظ ايجنسي (EPA) جي فهرست ۾ ڏنل گهريلو جراثيم �ش سان گ� پنهنجي گهر کي جراثيم کان پاڪ
COVID-) ريو. جراثيم �ش مصنوعات جي محفوظ ۽ اثرائتي استعمال کي يقيني بڻائڻ الِء ليبل تي �ورونا وائرس�

19) جي جراثيم �ش اثرن کي ضرور ڏسو ۽ استعمال جي ٻين هدايتن  کي به نظر ۾ رکو ، مثال طور تي ؛
�يتري وقت الِء جراثيم �ش مصنوعات سان سطح کي آلو رکڻو آهي (پروڊ�� ليبل ڏسو)

دستانه پائڻ ۽ ان ڳالهه کي يقيني بڻائڻ ته پروڊ�� استعمال �رڻ وق� ماحول کي چڱي طرح هوادار رکڻ وغيره.

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

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.

 

 �ورونا وائرس کان متاثر ٿيل شخص جي استعمال �يل روز مره
جي شين کي �يئن ڊس – انفي�� �ري سگهجي ٿو

(CDC) ذريعا:   سين�ر فار �ن�رول اين� ڊزيزز مينيجمين�



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

�نهن بحران دوران ڏک ، ذهني دٻاَء ، مونجهه ، يا ڊپ محسوس �رڻ معمولي ڳالهه آهي.
 

پنهنجي اعتماد وارن ماڻهن سان ڳالهائڻ سان مدد ملي سگهي ٿي. اه�ي وقت ۾ پنهنجي دوستن ۽

��نب سان رابطي ۾ رهو. پنهنجي جذبات تي ضابطي الِء سگري� نوشي ، شراب يا ٻي منشيات جو

استعمال نه �ريو. جي��هن توهان پريشان ٿيو ٿا ته ، هيلٿ ور�ر يا �ائونسلر سان ڳالهايو. ضرورت

محسوس ٿيڻ تي جسماني ۽ دماغي صحت بابت �نهن کان مدد وٺو.

 
توهان ۽ توهان جا گهر وارا مي�يا جي اه�ي �وريج ڏسڻ يا ٻڌڻ ۾ لڳندڙ وقت کي گه� �ري پريشاني

۽ اضطراب کي محدود �ري سگهو ٿا، جنهن جي باري ۾ توهان کي لڳي ٿو ته اها �وريج ڏسڻ يا ٻڌڻ

سان توهان پريشان ٿي رهيا آهيو. 
 

جي��هن توهان کي گهر ۾ رهڻو آهي ته  صحتمند طرز زندگي کي برقرار رکو. جنهن ۾ گهر ۾ پنهنجي

پيارن سان گ� مناسب غذا ، نن� ، ورزش ۽ سماجي رابطا شامل آهن ۽ ٻئي خاندان ۽ دوستن سان اِي

ميل ۽ فون ذريعي رابطا به فائديمند ٿي سگهن ٿا.
 

حقيقتون حاصل �ريو. معلومات جمع �ريو جي�ا توهان کي خطري جو درست اندازو لڳائڻ ۾ معاون

ثابت ٿيندي ته جيئن توهان مناسب احتياطي تدبيرون اختيار �ري سگهو. ه� اعتبار جوڳو ذريعو

تالش �ريو جنهن تي توهان ڀروسو �ري سگهندا هجو، جيئن ڊبليو ايڇ او جي ويب سائي� ، مقامي

يا سر�اري صحت عامه جي ايجنسي.
 

پنهنجي ماضيَء ۾ استعمال �يل اه�ين ذاتي مهارتن کي ياد �ريو ۽ �م ۾ آڻيو جن جي ذريعي توهان

کي پوئين زندگيَء جي چيلينجز کي سنڀالڻ ۾ مدد ملي آهي۽ انهن مهارتن جو استعمال توهان جي

جذبات کي سنڀالڻ ۾ مددگار رهيو هجي.

وبائي بيمارين جي دوران پريشاني /  ذهني دٻاَء
کي منهن ڏيڻ جو طريقو

6.

3.

5.

4.

2.

1.

(ذريعو:   صحت جو عالمي ادارو (ڊبليو ايڇ او



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

