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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.
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�نهن به وي�سين جي تياري جي دوران ان جي سمورن جزن ۽ دوا جي مقدار کي �يترائي ڀيرا چ�اس �يو ويندو آهي جيئن اهو
انساني جسم الِء نقصان�ار نه هجي. وي�سين جا تمام گهڻا جزا هوندا آهن جي�ي انسان کي لڳڻ کان اڳ ۾ چڱيَء ريت �يس�
�يا ويندا آهن . وي�سين جو پهريون تجربو جانورن تي �يو ويندو آهي ته ڇا انهن کي هن وي�سين سان مسئلو ته نٿو ٿئي. ان

کانپوِء ان جا هزارن ماڻهن تي اسپتالن جي اندر تجربا �يا ويندا آهن . تنهن کانپوِء ئي اها عام ماڻهن جي الِء دستياب �ئي ويندي
آهي. اسپتالن ۾ تجربن جي دوران سڀ کان پهريون �م وي�سين کي �نهن به نقصان�ار اثر کان پاڪ پنائڻ هوندو آهي. 

 
عوام الناس الِء دستياب هجڻ کان اڳ ۾ هر وي�سين کي حفاظتي نقطه نظر سان چڱيَء طرح پرکيو ويندو آهي. ان طرح

وي�سين تيار �ندڙ ادارا ان ۾ شامل سمورن جزن کي چڱيَء طرح جانچيندا ۽ پرکيندا آهن. جيئن اها انساني استعمال الِء محفوظ
ثابت ٿئي.

 
( ذريعو ؛ صحت جو عالمي ادارو )

حامله خواتين يا اه�يون عورتون جن کي ويجه�ائي ۾ حمل ٿيو هجي ۽ انهن جو وزن وڌي� هجي ، وڏي عمر جون هجن ۽ پهريائين
کان بل� پريشر يا شگر جه�ين طبي پيچيدگين جو ش�ار هجن ، تن ۾ �ووڊ 19 جي مرض جي وڌي وڃڻ جو وڌي�  خطرو هوندو
آهي. ج�هن حانله خواتين کي سنجيده نوعيت جو مرض لڳندو آهي ته انهن کي توليدي عمر جي غير حامله خواتين جي نسبت

وڌي� توجه جي ضرورت هوندي آهي. اسان ڄاڻون ٿا ته حامله خواتين جي جسم ۽ مدافعتي نظام ۾ تبديلين جي سبب انهن جي

ڦڦ�ن ۾ انفي�شن جو وڌي� خطرو هوندو آهي. ان �ري اهو تمام ضروري آهي ته هو پنهنجو پاڻ کي �رونا وائرس کان بچائڻ الِء
وڌي� احتياط �ن. ۽ �نهن به اه�ي عالمت مثال ، بخار ، کنگهه يا ساهه کڻڻ ۾ ت�ليف جي صورت ۾ پنهنجي ڊا��ر سان رابطو

�ن.
 

 ( ذريعو ؛ سي ڊي سي ، صحت جو عالمي ادارو )

افواهه

حقيقت

 
�ووڊ 19 جي وي�سين انساني جسم الِء

نقصان�ار آهي.

حامله خواتين ۾ �رونا جا اثرات وڌي� 
هجڻ جا ام�ان هوندا آهن.
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سنڌ ۾ 7300کان وڌي� صف اول جي اهل�ارن �ووڊ 19 جي وي�سين هڻائي ڇ�ي.

6 فيبروري 2021 تائين صوبي سنڌ ۾ 7300 کان وڌي� طبي اهل�ارن �رونا وائرس جي وي�سين لڳرائي ڇ�ي
هئي. مح�مه صحت سنڌ جي پاران جاري �يل انگن اکرن مطابق �راچيَء جي خالق ڏنو هال وي�سينيشن سين�ر
۾ 1192 ، جناح اسپتال ۾ 462 ، ڊائو يونيورس�يَء جي اوجها �يمپس ۾ 558 ، قطر اسپتال اورنگي ۾ 551 ، سنڌ

گورنمين� اسپتال �راچيَء ۾ 255 ، لياقت آباد اسپتال ۾ 615.

 
چل�رين اسپتال ۾ 268 ، سنڌ گورنمين� اسپتال ۾ 772 ، ملير جي اربن هيلٿ يون� ٿڌو نالو ۾ 881 ، لياقت

يونيورس�ي آف مي�ي�ل اين� هيلٿ سائنس ۾ 724 ۽ شهيد بينظيرآباد ايم سي ايڇ سين�ر ۾ 1121 صف اول جا
طبي اهل�ار �ووڊ 19 جي وي�سين هڻائي چ�ا آهن .

خيبر پختونخواهه جي طبي عملي طرفان �ووڊ 19 جي وي�سين لڳرائڻ ۾ عدم دلچسپي.

گذريل هفتي خيبرپختونخواهه جي مح�مه صحت سڄي صوبي ۾ 30 هزار ماڻهن تي مشتمل طبي عملي کي

وي�سين لڳائڻ الِء وي�سين جا 16 مر�ز قائم �يا. نيشنل �مان� آپريشن سين�ر ( اين سي او سي ) روزانه صف

اول جي طبي عملي کي لڳائڻ الِء وي�سين جون 800 خورا�ون مهيا �ري رهيوآهي جن ۾ 50 خورا�ون ه�

مر�ز کي فراهم �يون وينديون آهن . تنهن هوندي به اڃان تائين ابتدائي حدف 3200 جي مقابلي ۾ 4 ڏينهن ۾

صرف 408 اهل�ارن کي وي�سين لڳي سگهي آهي. ان �ري مح�مه صحت هاڻي اين سي او سي کي

درخواست �ندو ته اسپتالن جي طبي عملي کي به اين سي او سي سان گ� رجس�ريشن جي اجازت ڏني وڃي. 

 

طبي ماهرين طبي عملي طرفان �ووڊ 19 جي حوالي سان خدشات ختم �رائڻ الِء موثر مهم هالئڻ جي سفارش

�ئي آهي. ڇو ته اها نئين وي�سين آهي تنهن�ري تمام گهڻا طبي اهل�ار ان وي�سين جو ٻين اهل�ارن تي ٿيندڙ اثر

جو انتظار �ري رهيا آهن . ه� ڊا��ر جي راِء مطابق ” هي وي�سين معروف ڊا��رن ۽ شخصيتن کي لڳائي وڃي

جيئن طبي عملي کي تحري� ملي. �ووڊ 19 جي وي�سين جي گهرج وڌائڻ الِء عوامي آگاهي مهم هالئڻ جي َبه

ضرورت آهي.“
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�ووڊ وي�سين لڳرائڻ کانپوِء ڇا ٿيندو آهي ؟

ج�هن اوهان کي وي�سين لڳي وڃي ته پوِء اوهان کي ڇا �رڻو آهي . صحت جي عالمي اداري جي 
ڊا��ر �يٿرائين او برائين اه�ن �جهه سوالن جا جواب ڏئي ٿي .

جي�ا وي�سين اسان هن وقت لڳرائي رهيا آهيون اها ٻن خورا�ن ۾ لڳي ٿي. پهرين خوراڪ تقريبن ٻن هفتن ۾
جسم ۾ سٺو مدافعتي نظام پيدا �ندي آهي ۽ ٻي خوراڪ کانپوِء جسم ۾ مدافعاتي نظام نهايت طاقتور ٿي ويندو آهي.

تنهن هوندي به اڃان تائين اهو واضح نه ٿي سگهيو آهي ته وي�سين لڳرائڻ کانپوِء �يتري عرصي تائين مدافعتي
نظام ۾ اها قوت موجود رهندي.

وي�سين جي طبي آزمائشن ۾ اها ڳالهه واضح ٿي چ�ي آهي ته وي�سين ماڻهن کي �رونا کان بچائي ٿي تنهن
هوندي اهو اڃا تائين واضح نه ٿي سگهيو آهي ته ڇا اه�ا ماڻهو جن ۾ اهو وائرس موجود آهي انهن جي وائرس

پک�جڻ کي به رو�ي ٿي يا نه . جيتوڻي� انهن ۾ ان مرض جا اثرات به نه هجن.

وي�سين لڳرائڻ کان پوِء به اسان کي حفاظتي تدابير وٺڻ گهرجن ڇو ته اڃان تائين محققين اها ڄاڻ حاصل �رڻ ۾
مصروف آهن ته هي وي�سين ڇا �ري سگهي ٿي ، اوهان کي اها وي�سين ٻين طرفان اهو مرض لڳڻ کان رو�ي

ٿي يا نه .  وڌي� الِء وي�سين جي پهچ اڃا تائين مختلف عمرين جي ماڻهن کي مرحله وار ٿي رهي آهي جنهن سبب
ضروري آهي ته اوهان پنهنجي اردگرد جي ماڻهن کي �رونا وائرس کان بچائڻ الِء طئي شده احتياطي تدبيرن تي

عمل درآمد �ريو.
( ذريعو ؛ صحت جو عالمي ادارو )



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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اپ�ي� حاصل �رڻ
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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

