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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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افواهه

حقیقت

ماُء ٿيڻ جي خواهشمند عورتن الِء �ووڊ
وئ�سين لڳرائڻ غيرمحفوظ آهي.

اه�يون عورتون جي�ي مستقبل ۾ ماُء ٿيڻ جي خواهش رکن ٿيون انهن الِء �ووڊ وئ�سين لڳرائڻ محفوظ آهي.

ماهرن مطابق اه�يون عورتون جي�ي مستقبل ۾ ه� يا ه� کان وڌي� دفعا ڳورهاري ٿيڻ گهرن ٿيون، انهن الِء

�ووڊ وئ�سين لڳرائڻ ۾ �ابه جهل پل نه آهي ۽ اهو م�مل طور تي محفوظ آهي. سائنسدان هر وئ�سين جي

تياريَء دوران ۽ انکانپوِء به �يترن سالن تائين ان جي هاڃي�ار اثرن بابت جاچ �ندا رهندا آهن. �ووڊ وئ�سين

بابت تحقيق اڃان به جاري آهي ۽ ايندڙ �يترن ئي سالن تائين جاري رهندي. اه�و �و ثبوت سامهون نه آيو آهي

ته �ووڊ وئ�سين جي نتيجي ۾ ٺهندڙ اين�ي باڊيز مان حمل ٿيڻ ۾ �ا رن�ڪ ايندي هجي يا �ا به وئ�سين

توليدي صحت تي اثرانداز ٿيندي هجي.

سي ڊي سي جي نئين تحقيق ته ڊبل ماس� پائڻ
سان �ووڊ ٿيڻ جو خطرو گه�جي وڃي ٿو.

دي يو ايس سين�رز فار ڊزيزز �ن�رول اين� پريوينشن (سي ڊي سي) جي ه� نئين تحقيق مان خبر پئي آهي ته

منهن تي �پ�ي جي ماس� مٿان سرجي�ل ماس� پائڻ سان ، جنهن کي ڊبل ماس�ننگ چيو وڃي ٿو، �ووڊ

-19 جو خطرو گه�جي وڃي ٿو. جيتوڻي� آمري�ا جي ه� معروف وبائي بيمارين جي ماهر ڊا��ر اينٿوني فوسيَء

اڳ ۾ ئي عوام کي ڊبل ماس�نگ اختيار �رڻ جي اپيل �ئي هئي پر اها پهرين تحقيق آهي جنهن کي سي ڊي سي

قبوليت جي َسَنَد بخشي آهي. سي ڊي سي جي تحقيق ۾ ٻڌايو ويو آهي ته سڀ کان محفوظ ماس� اهو آهي

جي�و چهري جي اندر هوا جو گذر نه ٿيڻ ڏئي، اها به سفارش �ئي وئي آهي ته ماس� کي چهري جي وڌي�

ويجهو �رڻ الِء �ن جي ويجهو ٻڌي ڇ�يو وڃي.

 

(ذريعو - سي ڊي سي – دي گارڊين)
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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.

 

خیبر پختونخوا میں طبی عملے  کے لیے کوِوڈ ویکسین کی فراہمی آسان بنا دی گئی

خيبر پختونخواهه ۾ �ووڊ وئ�سين لڳرائڻ الِء طبي عملي پاران دلچسپي نه ڏيکارڻ کانپوِء ح�ومت ان عمل کي وڌي� تيز

�رڻ جا طريقا ڳولهي رهي آهي. هيسيتائين 64 هزار رجس�رڊ طبي عملي مان فقط 25 سي��و عملو وئ�سين لڳرائي سگهيو

آهي. نيشنل �مان� اين� �ن�رول سين�ر (اين سي او سي) جي ه� �يم پشاور جي �يچنگ اسپتالن جو دورو �يو ته جيئن

وڌي� وئ�سين اچي سگهن ۽ 2 مهينن تائين جاري رهندڙ ان عمل ۾ 30 هزار کان وڌي� عملي جي فردن کي وئ�سين جو

عمل يقيني بڻائي سگهجي. طبي عملي جا ر�ن هاڻي ايس ايم ايس تي رجس�ريشن جي انتظار بدران براهه راست �ال �ري

پنهنجي رجس�ريشن �رائي سگهن ٿا. صوبي ۾ �ل 8 مر�ز پشاور ، مردان، ايب� آباد، سوات، بنون، ڊيرا اسماعيل خان،

�وهاٽ ۽ نوشهرو ۾ قائم �يا ويا آهن. پنهنجي وئ�سين لڳرائڻ جي تايخ ۽ گهربل مر�ز بابت ڄاڻڻ الِء طبي عملي جا ر�ن

يو اَي اين نمبر 1166 تي �ال �ري معلومات حاصل �ري سگهن ٿا. (ذريعو – روزاني ڊان)
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1166 عالمتون آهن پنهنجي ڊا��ر يا COVID-19 جي��هن توهان وٽ
�ورونا وائرس هيلپ الئن سان رابطو �ريو

پا�ستان ۾ هنگامي حالتن ۾ استعمال الِء ه� ٻي چيني وئ�سين جي منظوري ڏني وئي

دي ڊرگ ريگيولي�ري اٿار�ي آف پا�ستان (ڊريپ) چيني �مپني �يسينو بايولوج�س ان�

جي �ووڊ وئ�سين جي پا�ستان ۾ هنگامي حالتن ۾ استعمال جي منظوري ڏني وئي آهي

جنهن کانپوِء وئ�سين جي سپالِء �جهه هفتن ۾ شروع ٿي ويندي. هيَء چوٿين وئ�سين آهي

جنهن جي پا�ستان ۾ هنگامي حالتن ۾ استعمال جي منظوري ڏني وئي آهي. هيسيتائين چار

وئ�سينز سائينو فارم (چين)، آ�سفورڊ آس�را زيني�ا (آمري�ا)، سپو�ن�-5 (روس) ۽

�يسينو بايو (چين) پا�ستان ۾ رجس�رڊ ٿي چ�يون آهن.
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پا�ستان ۾ وئ�سين جي ٻئي مرحلي جي رجس�ريشن جي شروعات

پا�ستان جي سڀئي اه�ا شهري جن جون عمريون 65 سال يا ان کان وڌي� هجن  اُهي �ووڊ وئ�سين الِء پنهنجي

رجس�ريشن �رائي سگهن ٿا. جي��هن توهان جي عمر اِن درجي ۾ آهي ته توهان پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر 1166 تي ايس

ايم ايس �ري يا نادرا جي ويب سائي� تي وڃي پاڻ کي رجس�ر �رائي سگهو ٿا. جيئن ئي وئ�سين ايندي وئ�سينيشن

سين�رز ۽ تاريخن جي تفصيل ٻڌائي ويندي. . (ذريعو – روزاني ڊان).

سنڌ ح�ومت چين کان �ووڊ وئ�سين جا 2 �روڙ وزن خريد �ندي

مي�رنل چائل� هيلٿ سين�ر، شهيد بينظير آباد

لياقت يونيورس�ي آف مي�ي�ل اين� هيلٿ سائنسز ، ڄامشورو

سنڌ گورنمين� اسپتال، �ورنگي نمبر

ٿڌو نالو اسپتال، ملير

ڈا ئویونیورسٹی ہسپتال ۔ اوجھا کیمپس

ڊائو يونيورس�ي اسپتال- اوجها �ئمپس

آغا خان يونيورس�ي اسپتال

سنڌ گورنمين� قطر اسپتال، اورنگي

سنڌ گورنمين� اسپتال لياقت آباد

سنڌ گورنمين� اسپتال نيو �راچي

سنڌ گورنمين� چل�رن اسپتال ناٿ ناظم آباد

جناح پوس� گريجوئي� مي�ي�ل سين�ر

سنڌ ح�ومت چين کان �ووڊ وئ�سين جا 2 �روڙ وزن خريد �ندي ۽ روايتي چيني دوائن جي تربيت الِء ڊا��ر ۽

دواسازي جو عملو چين ويندو.چيني قونصل جنرل سنڌ جي صوبائي وزير کي طبي �ي�ناالجي فراهم �رڻ جي خاطري

�رائي. سنڌ جي صحت کاتي مطابق ”وزير چين کان براهه راست وئ�سين خريد �رڻ الِء مر�زي ح�ومت کان اجازت

الِء رابطي ۾ آهي. صوبي جي وئ�سين جي �ل گهرج 2 �روڙ وزن آهي ۽ اهو ضروري آهي ته �ورونا وائرس کان صوبي کي

محفوظ بڻائڻ الِء وئ�سين جي بنا ر�اوٽ سپالِء جاري رهي. 13 فيبروري تائين صوبي ۾ قائم 12 مر�زن ۾ 85 هزار طبي

عملي جي ر�نن مان 32 سي��و کي وئ�سين لڳي چ�ي هئي. صوبي ۾ هيٺيان مر�ز قائم ٿيل آهن.
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مل� ۾ �ورونا وائرس سبب گه� ش�ايتن باوجود جنوري کان

ڊسمبر 2020 جي دوران پا�ستان جي 25 ضلعن مان عورتن تي

تشدد جا 2297 واقعا رپورٽ �يا ويا. جوالِء جي مهيني ۾ تشدد

جي واقعن ۾ گه�تائي آئي پر سيپ�مبر ۾ �ووڊ جي واقعا وڌڻ سان

گ� ئي عورتن تي تشدد جي واقعن ۾ به واڌارو ڏسڻ ۾ آيو. هي انگ

اکر عورت فائون�يشن ۽ ايس اَي پي پي َ�ي جي گ�يل سه�ار

سان جاري ”جذبه ڊيمو �ريسي اين� امپاورڊ وومين يا جمهوريت ۽

بااختيار عورت“ پراجي�� جي تحت جاري �يل رپورٽ ”�ووڊ -19

جي دوران عورتن تي تشدد“ ۾ ڏنا ويا . هيَء تحقيقاتي رپورٽ

عورتن جي خالف تشدد جي باري ۾ اخبارن ۾ شائع ٿيل واقعا، جن

جي مقامي ٿاڻن مان تصديق �ئي وئي، 14 واقعن جي تجزئي ۽

عورتن بابت قائم صوبائي �مشنر جي 6 ان�رويوز کانپوِء جاري

�ئي وئي. 

 

رپورٽ مطابق عورتن تي تشدد جي �ل واقعن مان 57 سي��و

پنجاب، 27 سي��و سنڌ، 8 سي��و خيبر پختونخواهه، 6

سي��و گلگت بلتستان ۽ 2 سي��و بلوچستان مان رپورٽ

�يا ويا.

 

سڀني صوبن مان پنجاب مان سڀ کان وڌي� قتل، جنسي
ڏاڍائي، خود�شي، تيزاب سان ساڙڻ ، اغواء ، گهريلو تشدد، ننڍي
عمر ۽ زبردستي جي شادي، ڏاج ۽ وراثت کان محروم رکڻ جا واقعا
سامهون آيا. سنڌ ۾ سڀ کان وڌي� غيرت جي نالي تي قتل جا
واقعا سامهون آيا. اها ڳالهه به سامهون آئي ته تشد جو ش�ار
عورتون 2 سالن کان وچولي عمر تائين جون هيون جن ۾
معاشري جي سمورن طبقن جا فرد شامل هئا. تشد جا واقعا
گهرن ۽ عوامي هنڌن ٻنهي جڳهن تي واقع ٿيا.  (ذريعو – روزاني

ڊان)

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

Source: Dawn

عورتن خالف تشدد جي واقعن جي رپورٽ جاري
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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

