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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
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( ذريعو ؛ صحت جو عالمي ادارو)

Walk Through Gates ، جراثيم ماريندڙ
  ( محفوظ دروازا ) /   رستا استعمال الِء محفوظ ناهن

ماڻهن کي جيوڙن کان پاڪ �رڻ الِء ( Spray)  ڦوهارو �رڻ جه�وڪ ( واڪ ٿرو گي�س يا رستا وغيره )
�نهن به صورت تجويز نه �يا ويا آهن. هي عمل انساني جسم الِء خطرناڪ ثابت ٿي سگهي ٿو ۽ ان
ڦوهاري ( Spray) سان ه� اه�ي ماڻهوَء کي جي�و پهريائين ان بيماريَء جو ش�ار آهي ، ان کي �نهن

ٻئي ماڻهوَء سان ملڻ يا ڇهڻ سان بيماريَء جي ڦهلجڻ کي نٿو رو�ي سگهجي.
 

 ايتري قدر جو �و اه�و ماڻهو جي�و پهريائين وائرس جو ش�ار هجي اهو ج�هن ان رستي يا دروازي
مان گذرندي ڳالهائي ٿو ، کنگهي ٿو يا نڇ ڏئي ٿو ت�هن به هو ان وائرس جي ڦهلجڻ جو سبب بنجي
سگهي ٿو. �لورين جه�ي زهريلي �يمي�ل مليل ڦوهاري مان گذرڻ واري ماڻهوَء جي چم�ي يا اکين ۾
خارش ٿي سگهي ٿي.  ايستائين جو �جهه ماڻهن کي ال�ي واري �يفيت مان به گذرڻو پئجي سگهي

ٿو.

اه�يون �ي به شاهديون سامهون نه آيون آهن ته سبز قهوو ( سليماني چانهه يا �اڙهو ) ِهن مرض
جو اعالج آهي يا ان کان بچائي سگهي ٿو. صحت جي عالمي اداري  ڊبليو ايڇ او �روانا وائرس کان بچاُء
يا ان جي عالج الِء اين�ي بايو��س يا ٻي �نهن دوا سان گ� پاڻ مرادو عالج �رڻ جي �ابه سفارش
ناهي �ئي. ان هوندي به اولهه وارن ۽ مقامي طريقي ( گهريلو �و��ن ) جي مطابق تمام گهڻا تجربا �يا
وڃن پيا. ان ڳالهه ۾ �و به ش� ناهي ته سبز قهوو ( سليماني چانهه يا �اڙهو )  پيئڻ سان �رونا
وائرس جو عالج يا ان کان بچاُء جون ڳالهيون صرف فرضي آهن ۽ انهن جو حقيقت سان �وبه تعلق

ناهي.

 
افواهه

حقيقت

سبز قهوي   Green Tea  ( سليماني چانهه يا
 �اڙهو ) سان �رونا وائرس جو عالج مم�ن آهي
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ڊا��ر پي�ر اي مبارڪ ه� اه�ي �يم جي سربراهي �ري رهيو آهي جي�ا �رونا وائرس جي ڦهلجن جا سبب ڳولڻ جي
�وشش �ري رهي آهي. ڊا��ر پي�ر جي مطابق سائنسدانن ۽ عوام الناس کي هيٺين �ن سببن جي بنياد تي �رونا وائرس

جي ذريعن جو ڄاڻڻ ضروري آهي.
 

1. جي��هن اسان �رونا وائرس جا بنيادي سبب ڄاڻي وياسين ته اسان مستقبل ۾ انساني جسم ۾ هن وائرس جي
داخل ٿيڻ کي رو�ي سگهون ٿا.

 
2. جي��هن اسان اهو سمجهي وٺون ته وائرس �ه�ي طرح چم�ن کان انساني جسم ۾ داخل ٿيو ته اسان مستقبل ۾ اه�ين

عالمي آفتن کان بچي سگهون ٿا.
 

3. جي��هن اسان کي اها خبر پئجي وڃي ته انساني جسم ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ ۾ وائرس �يئن هيو ته اسان کي ان کان بچاُء
الِء وي�سين تيار �رڻ ۾ مدد ملي سگهي ٿي.
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پا�ستان جي وڏن شهرن ۾ �رونا وائرس جي موجوده

صورتحال .

پا�ستان جي نيشنل �مان� آپريشن سين�ر جي 24 جنوري 2021 جي انگن اکرن مطابق سڄي مل� ۾ �رونا وائرس جي �يسن جي
( positive)اچڻ جي شرح 3.95 فيصد آهي. 24 جنوري تائين جي انگن اکرن مطابق �رونا وائرس جي مثبت  (Positive)   مثبت

 اچڻ جي بلند ترين سطح 11.57. فيصد حيدرآباد ۾ رهي. ج�هن ته پشاور ۽ �راچي ترتيبوار 11.29. ۽   10.68 فيصد جي حساب
سان ٻئي ۽ �ئين نمبر تي رهيا. صوبن جي حساب سان 24 جنوري تائين �يسن جي مثبت  (Positive) اچڻ جي سطح هيٺ ڏجي ٿي.
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�رونا وائرس جو بنياد ( اها جڳهه جتان �ا شئي شروع ٿئي ) سمجهڻ ڇو ضروري
آهي ؟
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25 جنوريَء تائين جي انگن اکرن مطابق خيبر پختونخواهه جي اسپتالن ۾ �رونا وائرس جا 476 مريض داخل آهن جن ۾
291 مريض صرف پشاور جي اسپتالن ۾ آهن . سڄي صوبي ۾ تشويشناڪ حالت ۾ مريض جي�ي وين�يلي�ر تي آهن ، تن
جو تعداد 41 آهي جن ۾ 39 صرف پشاور ۾ آهن. �رونا وائرس جي اعالج ۾ مصروف ڊا�ترن جي مطابق �رونا وائرس جو

صوبي ۾ آغاز کان وٺي اڃان تائين پشاور ئي هن مرض جو مر�ز رهيو آهي. 
 

ه� ڊا��ر جي مطابق ” موجودهه وقت ۾ اسان ضلعي اسپتالن ۾ �رونا وائرس کي منهن ڏيڻ الِء سهولتون بهتر �يون

آهن، تنهن هوندي به ماڻهو پشاور اچڻ کي بهتر سمجهن ٿا. جتي وڏين اسپتالن ۾ اه�ن مريضن جي اعالج معالجي جو خرچ
به ح�ومت برداشت �ري ٿي. خيبر �يچنگ اسپتال ، لي�ي ري�نگ اسپتال ۽ حيات آباد مي�ي�ل �امپلي�س ۾ سڀ کان
وڌي� مريض ايندا آهن. جتي نه صرف انهن کي بهتر سهولتون ميسر آهن پر انهن جون �يس�ون وغيره به انهن جي مقامي

اسپتالن کان وڌي� جلدي ٿين ٿيون.  
 

صحت جي ماهرين جي مطابق پشاور جي اسپتالن ۾ �يل �يس�ن جا نتيجا 24 �ال�ن جي اندر مريضن کي ملي

وڃن ٿا. ج�هن ته انهن جي مقامي اسپتالن ۾ اهي ئي نتيجا ا�ثر �ري 48 �ال�ن ۾ به نٿا ملن. �جهه پري پري جي ضلعن
۾ �يس�ن جي نتيجن جي الِء مريضن کي انتظار جي تلخ لمحن مان به گذرڻو پوندو آهي ، ان�ري هو پشاور اچي نتيجن جي

جلدي ملڻ جي اميد ۾ هتان �يس�ون �رائڻ وڌي� بهتر سمجهن ٿا.
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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.

 

پشاور ، خيبر پختونخواهه ۾ �رونا وائرس جي سبب ٿيڻ واري موت جي شرح.



5.

6.

4.

3.

2.

1.
 تقريب ۾ شامل ٿيڻ کان اڳ مقامي قانون کي نظر ۾ رکو.

جي��هن اوهان جي طبيعت ٺي� ناهي ته گهر ۾ رهڻ وڌي� صحيح آهي.

هميشه هيٺيون �ي بنيادي ڳالهيون ضرور ياد رکو.

هميشه ٻين کان گه� ۾ گه� ه� مي�ر جو فاصلو رکو. اگر اوهان هي فاصلو برقرار نٿا رکي سگهو ته

ماس� جو استعمال الزمي �ريو 

کنگهه اچڻ يا نڇ اچڻ جي صورت ۾ منهن کي �شو پيپر يا ٺونٺ سان ڍ�يو ۽ �شو پيپر کي جلدي �نهن

ڍڪ واري �چري جي ڊٻي ۾ وجهو. پنهنجي اکين ، منهن ۽ ن� کي هٿ لڳائڻ کان پرهيز �ريو.

 پنهنجي هٿن کي بار بار صابڻ سان ڌوئيندا رهو يا انهن کي هٿن واري سيني�ائيزر سان صاف �ريو.

جي��هن اوهان �نهن به ننڍي جلسي يا تقريب ۾ شامل آهيو ته اوهان کي �رونا وائرس کان پاڻ کي ۽

ٻين کي بچائڻ الِء هيٺيون تدبيرون اختيار �رڻ گهرجن.

 

تقريب جي منعقد �رڻ کان اڳ ۾ مقامي قانون کي نظر ۾ رکو.

تقريب جي آغاز کان اڳ ۽ تقريب جي دوران تقريب مهمانن کي احتياطي تدبيرن جي هدايت �ندا رهو ۽ ان ڳالهه

کي يقيني بنايو ته انهن ڳالهين تي عمل ٿي رهيو آهي.

تقريب جي منعقد �رڻ الِء بند جڳهه جي بدران کليل جڳهه جي چون� �جي ۽ جي��هن بند جڳهه اندر ئي �رڻ

الزمي هجي ته پ� �ريو ته ان جڳهه ۾ هوا جو گذر هجي. ترجيحي بنياد تي دريون به کليل رکو.

�وشش �ري تقريب ۾ مجموعو گه� کان گه� هجي. ماڻهن جي ڳڻپ �ريو، مهمانن جون �رسيون

مخصوص �ريو ۽ فرش تي نشان لڳايو جيئن حاضرين جي وچ ۾ گه� ۾ گه� ه� مي�ر جو سماجي مفاصلو

برقار رکي سگهجي.

حاضرين الِء سموريون ضروري شيون مهيا �ريو جيئن ، هٿ صاف �رڻ جي جڳهه ، هٿڻ جي الِء سيني�ائيزر يا

صابڻ ۽ پاڻي ، �شو پيپر ، ڍڪ وارا �چري جا ڊٻا، مفاصلو رکڻ راوا نشان ۽ مهمانن الِء منهن جا ماس�.

جي��هن اوهان �نهن ننڍي تقريب جي ميزباني �ري رهيا آهيو ته پنهنجي مهمانن کي �رونا وائرس کان

بچائڻ الِء توهان کي هيٺيون احتياطي تدبيرون اختيار �رڻ گهرجن.
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عوامي اجتماعات جي جاين تي وبا کان پاڻ کي محفوظ رکڻ .

(WHO) ذرائع: عالمی ادرہ صحت



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

اپپنهنجي �نهن پياري کان جدا ٿيڻ ڀلي اهو �ه�ي به سبب جي �ري هجي پر تمام مش�ل هوندو آهي. ان غير معمولي حالت ۾ ج�هن
اوهان جو معمول جو رو�ين برقرار نه هجي ۽ جنازن ۾ شر�ت جي اجازت به نه هجي ته اه�ي صورتحال ۾ پنهنجي �نهن پياري جي موت
جو صدمو اڃان به وڌي� غمناڪ بنجي وڃي ٿو. صحت جي عالمي اداري جي طرفان ڏنل هيٺيون هدايتون ان سلسلي ۾ مددگار ثابت ٿي

سگهن ٿيون.
 

1. پنهنجي حالت جو الزام پنهنجو پاڻ کي نه ڏيو . ج�هن اوهان پنهنجي �نهن به گهر جو ڀاتي يا دوست کان جدا ٿيندا آهيو ته جذبات
جو ه� درياهه وهي پوي ٿو. توهان شايد سمهڻ ۾ ت�ليف محسوس �ريو ۽ اوهان کي پنهنجي اندر توانائي جي کوٽ محسوس ٿئي

. توهان انهن سمورين جذباتن الِء حق بجانب آهيو ڇو ته صدمي جي اظهار الِء �و درست يا غلط طريقو نه ٿيندو آهي.  
2.  پنهنجي جذبات جي اظهار ۽ صدمي کان ن�رڻ الِء پاڻ کي وقت ڏيو . اوهان کي شايد محسوس ٿئي ته جي�و صدمو ۽ افسوس

هن وقت اوهان کي آهي اهو هميشه ايئن ئي رهندو پر ا�ثر �ري اه�ا صدم وقت سان گ� گه� ٿي ويندا آهن.
3. اه�ن ماڻهن سان هميشه رابطو رکو جن تي اوهان ڀروسو �ندا آهيو.

4. پنهنجي روزانه جي معمول کي هر صورت برقرار رکو ۽ اه�ين سرگرمين ۾ مشغول ٿيو، جن سان اوهان کي اطمينان حاصل ٿئي.
5. سماجي فاصلو برقرار رکندي ( ترجيحن ورچوئل رابطي سان ) اه�ن ماڻهن کان صالح ۽ نصيحت وٺو جن تي اوهان ڀروسو �ريو ٿا (

مثال طور ، مذهبي علماَء ، ذهني معالجين يا اوهان جي آس پاس جا ٻيا قابل اعتماد افراد )
 

مٿيان ننڍا ننڍا قدم اوهان کي اوهان جي پيارن کان وڇ�ڻ جي صدمي ۽ نقصان سان منهن ڏيڻ ۾ مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا .
خصوصي طور تي اه�ين حالتن ۾ ج�هن جنازن ۾ شري� ٿيڻ جي به اجازت نه هجي.

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

�ووڊ 19 جي سبب موت جو ش�ار ٿيندڙ پنهنجي پيارن جي غم سان �يئن منهن
ڏجي.

( ذريعو ؛ صحت جو عالمي ادارو )
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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

