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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 ، ڊبليو اي ايم ڊي ، جاما ني� ورڪ اوپن ، سائنس ڊيلي ، ان�رنيشنل جرنل آف انفي�شزس ڊيزيزز )

ه� نئين تحقيق جي مطابق �رونا وائرس جا 59 

�يسز بغير �نهن عالمت ظاهر ٿيڻ جي پک�با آهن.

جاما ني� ورڪ اوپن ۾ شايع ٿيندڙ ه� نئين تحقيق مطابق �رونا وائرس جي ش�ار 59 فيصد ماڻهن ۾ وائرس جون
عالمتون پهريائين ظاهر نه ٿيون هيون . انهن مان 35 فيصد افراد وائرس کي بغير عالماتن ظاهر ٿيڻ جي ٻين کي
منتقل �ن ٿا، ج�هن ته 24 فيصد افراد کي مرض جون عالمتون ظاهر ئي نه ٿيون ٿين. هن تحقيق جو مصنف ۽
متعدي مرضن جو سي ڊي سي ڊپ�ي ڊائري��ر ب�لر چوي ٿو ته �رونا وائرس جي خاتمي الِء هن مرض جي خاموشيَء
سان پک�جڻ ، يعني ( اه�ن ماڻهن جي ذريعي پک�جڻ جن کي بغير �نهن عالمتن ظاهر ٿيڻ جي مرض لڳي ٿو ) کي
رو�ڻ گهرجي. تحقيق �ندڙن جو خيال آهي ته �رونا وائرس جي واضح عالمتن واري مريضن کي الڳ ٿلڳ �رڻ سان

هن مرض جي خاتمي ۾ مدد نٿي ملي . 
 

ج�هن اسان وٽ اهي ثبوت موجود آهن ته بغير �نهن عالمتن ظاهر ٿيڻ جي به ماڻهن ۾ هن مرض جا جراسيم موجود
ٿي سگهن ٿا. ان �ري اهو ضروري آهي ته اسان پنهنجي بنيادي �م جنهن ۾ هٿ ڌوئڻ ، ماس� پائڻ ، سماجي

فاصلو رکڻ ۽ اه�ن ماڻهن جي�ي بيمار ناهن جي �ي�ني�يل �يس�نگ �ندا رهون.

رائس يونيورس�ي آف ايپي ڊيميولجس�  ( Rice University of Epidemiologist )جي ه� مقالي جي مطابق جيتوڻي�

�جهه شروعاتي تجزين مان جسم مان خارج ٿيندڙ بي�ار مادن ۾ �رونا وائرس 19 جي جينياتي مواد جي موجودگي ڏٺي
وئي آهي. تنهن هوندي به اڃان تائين اهو معلوم �رڻ جي الِء ته پائخاني جي ذريعي هي مرض پک�جي ٿو يا نه ، ان تي وڌي�
�م �رڻ جي ضرورت آهي. هن مقالي ۾ اه�ن مريضن جي جسمن ۾ تبديلين جو جائزو ورتو ويو جن جي جسمن مان خارج
ٿيندڙ بي�ار مادن يا پائخانن ۾ �رونا وائرس 19 جا جراسيم ڏٺا ويا. هن تحقيق جي معتبر مصنفه اي سسان ايمرين چوي
ٿي ته ” ا�ثر مريضن جي پائخاني مان �رونا وائرس 19 جي جراسيم جي بجاِء آر اين ئي جي موجودگي ملي آهي. “ ” تنهن
هوندي به �جهه تحقيق مان ظاهر ٿيو آهي ته پائخانن جي نمونن ۾ شايد وائرس موجود هجي. “ ايمرين جي مطابق پائخاني
۾ صرف �رونا وائرس 19 جي جينياتي مواد جي موجودگي پريشان �ندڙ نه آهي. هي ت�هن پريشانيَء جو سبب ٿيندو
ج�هن زياده مقدار ۾ متعدي وائرس پائخاني ۾ موجود ملي ، جنهن مان اهو ثابت ٿي سگهي ته پائخاني جي ذريعي به �رونا

وائرس پک�جي سگهي ٿو. �نهن به تحقيق مان اڃان تائين پائخاني ۾ متعدي مواد جي موجودگي نه ملي آهي.

حقيقت

�رونا وائرس پائخاني سان پک�جي ٿو.
افواهه
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رجس�ريشن ؛ شهري پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر

1166 تي ايس ايم ايس �ري يا نيشنل
ايمونائزيشن مينيجمين� سس�م ( نِمز ) تي پاڻ

کي رجس�ر �ندا.
وي�سينيشن سين�ر ؛ شهرين کي ه� ايس

ايم ايس جي ذريعي انهن جي موجوده اي�ريس
جي مطابق اي�ل� وي�سينيش سين�ر جو طرف

ٻڌايو ويندو. 
سين�ر جي تبديلي ؛ شهري 1166 تي ايس ايم
ايس يا نِمز جي ويب سائي� جي ذريعي سين�ر

جي تبديلي جي درخواست به �ري سگهن ٿا.
شي�ول ؛ ج�هن ٻڌايل سين�ر تي وي�سين

دستياب هوندي ته شهرين کي ه� ايس ايم جي

ذريعي انهن جي سين�ر وڃڻ جي تاريخ کان آگاهه
�يو ويندو.

سين�ر وڃڻ ؛ سين�ر وڃڻ وقت شهرين کي پاڻ
سان گ� پنهنجو اصلي شناختي �ارڊ ۽ ايس ايم

ايس ذريعي حاصل ٿيندڙ پن آڻڻو پوندو.

تصديقي ( سڃاڻپ ) عمل ؛ سين�ر تي موجود

عملو شناختي �ارڊ ۽ پن �وڊ جي سڃاڻپ �ندا. 
وي�سين جو ��و هڻڻ ؛ شهرين کي وي�سين

جو ��و هنيو ويندو ۽ انهن کي اڌ �الڪ تائين
سين�ر تي رهڻ جو چيو ويندو ، جيئن وي�سين
جي �نهن مم�ن ري اي�شن کي ماني�ر �ري

سگهجي.
ڊيش بورڊ اپ ڊي� ؛ وي�سين لڳرائڻ واري

شهري جي تفصيالت ح�ومت پا�ستان جي
ريئل �ائيم ڊي�ا بيس ۾ اپ ڊي� �ئي ويندي.
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شهرين کي �رونا وائرس لڳائڻ الِء نيشنل �مان� آپريشن سين�ر ( اين سي او
سي ) پاران 8 ن�اتي طريقي�ار

�رونا وائرس جي وي�سين شهرين کي لڳائڻ الِء اين سي او سي 8 ن�تن تي مشتمل طريقي �ار متعارف �رايو
آهي.

( ذريعو ؛ روزنامه ڊان )

پا�ستان جي وي�سين لڳائڻ جي ح�مت عملي
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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.

 

سنڌ ح�ومت صوبي جي 10 ضلعن ۾ مرحليوار وي�سين لڳائڻ جو اعالن �ري ڇ�يو آهي. ۽ ان

جي شروعات پهرين صف جي طبي عملي کان �ئي ويندي. وفاقي ح�ومت جي طرفان خريد �يل

وي�سين مان ملندڙ حصي کانسواِء سنڌ ح�ومت صوبائي سطح تي به وي�سين خريدڻ جو

منصوبو تيار �يو آهي. ان �م الِء صوبائي ح�ومت ه� ارب روپيا مختص �يا آهن. ج�هن ته

وڌي� پئسا به مخير حضرات ۽ ادارن مان جمع �يا ويندا.

صوبو سنڌ وي�سين لڳائڻ جي شروعات 3 فيبروري کان �ري رهيو آهي.
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پنهنجي روزمرهه جي رو�ين برقرار رکو ۽ پنهنجي کائڻ ، سمهڻ ۽ ٻين سرگرمين جي شي�ول تي عمل �ندا

رهو.

برقي پيغامات ، وڊيو �ال ، �يليفون ۽ ٻين سماجي ذريعن سان پنهنجن پيارن  ۽ اعتماد جه�ن ماڻهن سا ن

رابطا برقرار رکو ۽ انهن سان پنهنجون خوشيون ۽ ڏک ، درد ون�يو ۽ پنهنجا پسنديده �م �ندا رهو. 

جسماني طرح متحرڪ رهو . هر وقت ويهي رهڻ کان پاسو �ريو. گه� ۾ گه� 30 من�ن جي ورزش پنهنجو

روزمرهه جو معمول ٺاهيو. پنهنجي جسماني ف�نيس جو خيال رکو ۽ اه�ا �م �ريو جي�ي توهان الِء محفوظ

هجن.

پاڻي پيئندا رهو ۽ متوازن غذا کائو. اها توهان جي جسم ۾ پاڻيَء جي مقدار کي برقرار رکندي. اوهان جي

مدافعتي نظام کي بهتر ٺاهيندي ۽ �نهن موذي يا متعدي مرض کان بچائيندي.

سگري� نوشي کان پرهيز �ريو. سگري� پيئندڙ ماڻهن جو �رونا وائرس 19 ۾ مبتال ٿيڻ جا تمام گهڻا ام�ان

هوندا آهن ڇو ته سگري� نوشي ڦڦ�ن جي نظام تي اثر �ندي آهي ۽ سگري� سان هٿ کان وات تائين وائرس

جي منتقلي جا ام�ان به گهنا هوندا آهن.

�رونا وائرس جي متعلق خبرن کان پاسو �ريو ڇو ته گهڻيون خبرون به دماغ جي مايوسي ۽ اضطراب جو

باعث بنجن ٿيون. افواهن ۽ �وڙين خبرن کان بچڻ الِء مناسب وقت تي ڀروسي الئق خبرن جو ذريعو ، مثال

طور صحت جي عالمي اداري جي ويب سائي� يا مقامي نيوز چينل سان رابطو �ريو.

اه�يون سرگرميون سرانجام ڏيو جن سان توهان خوش رهو يا �جهه نئون �رڻ جي �وشش �ريو.

جي��هن اوهان جي طبيعت خراب هجي ته تجويز �يل دوائون پابنديَء سان کائيندا رهو يا ڊا��ر جي

هدايتن تي عمل �ندا رهو.

جي��هن اوهان جي طبيعت سان الڳاپيل �رونا وائرس کان عالوه �و ٻيو مسئلو هجي ته پنهنجي ڊا�تر سان

مشورو �ريو ته هاڻي ڇا �رڻ گهرجي.

جي��هن ذهني دٻاُء ، پريشاني ، خوف ۽ مايوسي جي �يفيت توهان جي معمول جي سرگرمين ۾ �يترائي

ڏينهن حائل رهي ته پنهنجي ويجهي ماهرين نفسيات سان رابطو �ريو. اگر اوهان کي �نهن جي طرفان بد

زباني يا تششدد جو انديشو آهي ته پنهنجي ڀروسي الئق ماڻهن کي ٻڌايو يا الڳاپيل ادارن سان رابطو �ريو.

اوهان پنهنجي صوبي ، مل� ۾ مخصوص هيلپ الئين سان به رابطو �ري سگهو ٿا.

صحت جي عالمي اداري �رونا وائرس 19 جي دوران پاڻ کي صحت مند رکڻ الِء هيٺيون سفارشون �يون آهن.
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(World Health Organization (WHO :ذريعو

�رونا وائرس 19 جي عالمي آفت دوران روزانه جيبنياد تي پاڻ کي صحتمند رکڻ الِء 
ڇا �رڻ گهرجي.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


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

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

�رونا وائرس وي�سين ( سائنوفارم ) جي پهرين کيپ پهرين فيبروري تي پا�ستان پهچي وئي. پا�ستان ايئر

فورس جي خصوصي جهاز جي ذريعي آندل هن وي�سين جون 5 لک خورا�ون نورخان ايئر بيس تي الٿيون ويون.

پا�ستان ۾ وي�سين لڳائڻ جي مهم هن هفتي شروع ٿيندي ۽ پهرئين مرحلي ۾ پهرئين صف ۾ �م �ندڙ طبي عملي کي

لڳائي ويندي. روزنامه ڊان جي مطابق پهرئين مرحلي ۾ 4 لک طبي عملي جي ر�نن جي رجس�ريشن ٿي چ�ي آهي. ٻئي

مرحلي ۾ 65 سال کان وڏي ڄمار وارن شهرين جي رجس�ريشن �ئي ويندي. 

 

پا�ستان اڃان تائين �ن ويل�سينز جي منظوري ڏني آهي.  جن مان دي آ�سفورڊ ، آس�را زيني�ا وي�سين چين

جي سر�اري اداري چائنا نيشنل فارما سيو�ي�ل گروپ جي سائنوفارما وي�سين ۽ روس طرفان تيار �يل

وي�سين سُپ�ن� فائيو شامل آهن. روزنامه ڊان جي مطابق انهن منظورشده وي�سينز مان سائنوفارما وي�سين جي

پهرين کيپ پا�ستان پهچي چ�ي آهي ۽ �وو�س جي ذريعي آس�را زيني�ا وي�سين جي 17 ملين خورا�ن جو معاهدو

ٿي چ�و آهي. ۽ مارچ 2021 تائين 7 ملين خورا�ن جي پهرين کيپ پا�ستان پهچڻ جا ام�ان آهن. اها وي�سين عوام

الناس کي مفت لڳائي ويندي.

سائنوفارم وي�سين جي پهرين کيپ پا�ستان پهچي وئي.



اسان جو نمبر شامل �ريو +27 60 080 6146 رابطي جي طور تي.
وائسس تي پيغام طور “پا�ستان” لفظ مو�ليو.
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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

