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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.

پا�ستان ۾ COVID-19 جي موجوده صورتحال

تصديق ٿيل

�يَس
موتفعال �يس

سنڌ

�ي پي �ي

�اشمي

گليگ� بال�يسن

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



افواهه

حقیقت

حقیقت

�ووڊ-19 جي وئ�سين جا اه�ا نا�اري اثر آهن
جن جو عالج ناهي.

هر بيماريَء الِء ٺهندڙ وئ�سين جا �جهه نا�اري اثر هوندا آهن ۽ ساڳئي صورتحال �ورونا وائرس جي

وئ�سين الِء به درست آهي. فائزر �مپني جي 40 هزار ماڻهن کي لڳندڙ وئ�سين جي تحقيق دوران معلوم

ٿيو آهي ته �ن مان ه� ماڻهو کي معمولي نا�اري اثرن کي منهن ڏيڻو پيو. �نهن کي به سنجيده قسم جي

مسئلن کي منهن نه ڏيڻو پيو ۽ جي�ي معمولي مسئال ٿيا به اُهي تمام ٿورڙي دير تائين محسوس �يا ويا.

جي�ي نا�اري عالمتون سڀ کان وڌي� محسوس �يون ويون انهن ۾ انجي�شن جي جاِء تي سوج،

معمولي بخار، ڏ�ڻي، مٿي جو سور، ٿ�اوٽ جو احساس ۽ �لهن ۾ سورشامل آهن.

ه� نئين تحقيق مطابق ٻارن جو فطرتي مدافعتي نظام کين

�ووڊ 19 جي وڏي خطري کان بچائڻ ۾ مدد ڏئي ٿو.

ميلبورن جي مرڊوچ چل�رن ريسرچ انس�ي�يوٽ جي ه� تازي تحقيق مطابق ننڍن ٻارن کي �ورونا وائرس
جي اثر ٿيڻ جا ام�ان گه� هوندا آهن ۽ اُن مان به �يون حصو بنا �نهن عالمت جي هوندو آهن. اها تحقيق
اڳ ۾ واري ريسرچ جي مقابلي ۾ گهڻو مختلف آهي ڇوته اڳ ۾ ساهه سان الڳاپيل بيمارين ۾ ٻارن  جي جلد
متاثر ٿيڻ جي ڳڻتي رهي ٿي.ريسرچرز مطابق ٻارن جو فطرتي مدافعتي نظام، �نهن به بيماريَء جي خالف
دفاعي محاذ، بالغن جي مقابلي ۾ وڌي� بهتر �م �ندو آهي ۽ �ووڊ 19 جي حملي کي نا�ام بڻائي ٿو.
ريسرچرز کي پنهنجي تحقيق، جنهن ۾ اهو معلوم �رڻ جي �وشش �ئي وئي هئي ته ٻارن ۾ بالغن جي
مقابلي ۾ �ووڊ 19 جا �يس ڇو گه� آهن، دوران معلوم ٿيو آهي ته ٻارن جو فطرتي دفاعي نظام وڌي�

طاقتور آهي.

ذريعو – وفاقي وزارت هيلٿ سروسز، واشنگ�ن پوس�، دي س�ني مارننگ بيرال�، الجزيره

افواهه

�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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سنڌ ۾ 30 هزار طبي اهل�ارن کي �ووڊ -19 جي وئ�سين لڳائي وئي آهي.

سنڌ ح�ومت 3 فيبروري کان هن مهل تائين سڄي صوبي ۾ 30 هزار کان وڌي� طبي اهل�ارن کي

وئ�سين لڳائي ڇ�ي آهي. ح�ومت صوبي ۾ اڳ ۾ طئي ٿيل طبي شعبي سان واڳيل ه� لک 75 هزار

ماڻهن جي مقابلي ۾ هاڻي 3 لک ماڻهن کي وئ�سين لڳائڻ جو فيصلو �يو آهي. صحت کاتي سنڌ جي

ه� اهل�ار مطابق “صوبي ۾ قائم 12 مر�زن ۾ وئ�سين لڳائي پئي وڃي”. ان کان اڳ صوبي ۾ طبي

عملي جو انگ ه� لک 75 هزار ڳڻيو ويو هو، جن ۾ 54 هزار ماڻهو پهرين صف جا اهل�ار شامل هئا. هاڻي

صوبي ۾ طبي شعبي سان واڳيل ماڻهن جي انگ جو اندازو 3 لک کان وڌي� ماڻهن جو لڳايو ويو آهي، جن

کي پهرئين مرحلي ۾ وئ�سين لڳائي ويندي. وفاقي ح�ومت چيني ح�ومت کان تحفي طور ملندڙ

سائنوفارم وئ�سين جي 10 لک وزنن مان 84 هزار وزن سنڌ ح�ومت کي ڏنا هئا. هر فرد کي اي�ويهه

ڏينهن جي وقفي سان وئ�سين جا ٻه وزن لڳايا ويندا. ذريعو – روزاني ڊان۔
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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.

 



6.

پا�ستان جي وئ�سين لڳائڻ جي ح�مت عمليَء ۾ معمولي تبديليون

طبي اهل�ارن کي لڳندڙ وئ�سين جي عمل کي سولو بڻائڻ الِء پا�ستان پنهنجي وئ�سين ح�مت

عمليَء ۾ معمولي تبديليون �يون آهن. ان کان اڳ پهرين صف جي طبي اهل�ارن کي رجس�ر ٿيڻ جو

چيو ويو هو، جنهن کانپوِء ه� فهرست جوڙي وئي هئي ۽ کين مخصوص وئ�سينيشن مر�زن جو

ٻڌايو ويو هو جتي هو وڃي وئ�سين لڳرائي سگهن پيا. هاڻي معمولي تبديلي اها �ئي وئي آهي ته

جي��هن توهان 60 سالن کان گه� ڄمار رکندڙ پهرين صف جا طبي اهل�ار اهيو ته توهان پنهنجو 13

انگن وارو �مپيو�رائيزڊ شناختي �ارڊ نمبر 1166 تي ايس ايم ايس �ري رجس�رڊ ٿي سگهو ٿا ۽

پنهنجي �نهن به ويجهي مر�ز ۾ وڃي وئ�سين لڳرائي سگهو ٿا. وئ�سين مر�زن جي تازه ترين

فهرست صوبي وائيز نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر اين سي او سي جي ويب سائي� تان حاصل

�ري سگهجي ٿي.

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



پهرئين مرحلي ۾ طبي اهل�ارن کي وئ�سين لڳائڻ کانپوِء پا�ستان ٻئين  مرحلي ۾ 65 سالن کان وڏي ڄمار جي

ماڻهن کي وئ�سين لڳائڻ جي تياري �ري رهيو آهي. پا�ستان کي �ووڊ وئ�سين پروگرام تحت آ�سفورڊ آس�را

زي�ا وئ�سين جا 28 لک وزن 2 مارچ تائين ملڻ جي اُميد آهي، جنهن کانپوِء ٻئين مرحلي الِء وئ�سين لڳائڻ جي ٻئي

مرحلي جي شروعات ٿيندي. مل� ۾ عوام الناس کي وئ�سين هيٺئين پروگرام تحت لڳندي.

مارچ ۾ خيبرپختونخواه جي سمورن ضلعن ۾ �ووڊ وئ�سين جا مر�ز قائم ٿي ويندا

خيبرپختونخواه جي صحت کاتي صوبي ۾ 80 هزار طبي اهل�ارن سان گ�وگ� 65 سال کان وڏي ڄمار جي ماڻهن کي

وئ�سين لڳائڻ الِء سڄي صوبي جي سڀني ضلعن ۾ وئ�سين جا مر�ز قائم �رڻ جو فيصلو �يو آهي. صوابي، چارسده،

هريپور ۽ ماال�ن� ۾ سومر تائين وڌي� چار مر�ز قائم �يا ويندا. هن مهيني جي پڇاڙيَء تائين صوبي جي سڀني 35 ضلعن

۾ گه� ۾ گه� ه� مر�ز قائم ٿي ويندو. ذريعو – روزاني ڊان۔

پا�ستان ٻئي مرحلي ۾ 2 مارچ کان 65 سال کان وڏي ڄمار جي ماڻهن کي �ورونا وائرس

جي وئ�سين لڳائڻ شروع �ندو.

پهرين صف جا رجس�رڊ طبي اهل�ار/  60 سالن کان گه�
ڄمار وارا طبي اهل�ار 

اُهي �نهن به وئ�سينيشن مر�ز ۾ وڃي وئ�سين لڳرائي سگهن
ٿا.

 
60 سالن کان گه� ڄمار وارا طبي اهل�ار

اه�ا فرد جي�ي صحت جي شعبي سان واڳيل آهن اُهي ڏينهن
جو �نهن به وقت پا�ستان ح�ومت جي �ووڊ الِء مخصوص
ويب سائي� تي وڃي پنهنجو پاڻ کي رجس�رڊ �رائي سگهن ٿا ۽

1166 تي پنهنجو 13 انگن تي ٻڌل شناختي �ارڊ نمبر بنا �نهن
ِوٿي يا ڊيش جي مو�لي پنهنجي رجس�ريشن جو اس�ي�س معلوم
�ري سگهن ٿا. پنهنجي رجس�ريشن کانپوِء پنهنجي �نهن به

ويجهي مر�ز ۾ وڃي اُهي وئ�سين لڳرائي سگهن ٿا.
 

60 سالن کان وڏي ڄمار وارا بزرگ شهري
60 سالن کان وڏي ڄمار وارا بزرگ شهري پنهنجي موبائيل نمبر
تان 1166 تي پنهنجو 13 انگن وارو شناختي �ارڊ نبر بنا �نهن
ِوٿي يا ڊيش جي مو�لي يا پا�ستان ح�ومت جي �ووڊ -19
جي ويب سائي� تي پنهنجي رجس�ريشن �رائي سگهن ٿا. کين
وئ�سينيشن مر�ز بابت ۽ ام�اني طور تي مارچ جي �نهن

تاريخ بابت آگاهه �ري ڇ�يو ويندو.
NCOC :ذريعو
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ه� ئي گهر ۾ رهندي ٻين ۾ �ووڊ وائرس جي منتقليَء کان �يئن بچجي

  نِڇ يا کنگهه کانپوِء

رڌ پچاَء کان اڳ، دوران ۽ پوِء

ماني کائڻ کان اڳ ۽ پوِء

واش روم استعمال �رڻ کانپوِء

واش روم استعمال �رڻ کانپوِء

ج�هن هٿ خراب نظر اچن 

عالمی ادارہ صحت نے ایک ہی گھر میں دیگر افراد کو کرونا وائرس کی منتقلی سے بچنے کے لیے درِج ذیل

احتیاطی تدابیر بتائی ہیں۔

1۔ بيمار فرد ه� الڳ �مري ۾ رهي جي��هن اهو مم�ن نه آهي ته ان سان گه� ۾ گه� ه� مي�ر جو فاصلو برقرار

رکيو وڃي.

2- بيمار فرد جي �مري يا گ�يل استعمال جي جڳهن جي گذر کي يقيني بڻايو وڃي ۽ جي��هن مم�ن هجي ۽ محفوظ

هجي ته دريون کليل رکيون وڃن.

3- بيمار فرد �وشش �ري ته طبي ماس� پائي خاص طور تي انهن وقتن ۾ ج�هن اهو �مري ۾ ا�يلو نه هجي يا ٻين

سان ه� مي�ر جو فاصلو رکڻ مم�ن نه هجي. 

4- گهر ۾ مريض جي خدمتگارن جي داخل ٿيڻ تي پابندي لڳائي وڃي.

5- جي��هن مم�ن هجي ته گه� عالمتن جي حامل فردن جي سار سنڀال وارا  فرد گه� کان گه� هجن. 

6- گهر جي ڀاتين ۽ مريض جا خدمتگار �وشش �ن ته طبي ماس� پاتل هجن ۽ �وشش �ن ته پنهنجي چهري يا ماس�

کي ڇهڻ کان پاسو �ن.�مري مان ن�رڻ کانپوِء ماس� ضايع �ري ڇ�ين ۽ پنهنجا هٿ چڱي نمونر ڌوئن.

7-بيمار فرد الِء کائڻ جا ٿانَو، �ري، �وپ وغيره، �وال، ۽ هنڌ جون چادرون ڌار هجڻ گهرجن. سموريون شيون صابڻ ۽

پاڻيَء سان ڌوئڻ گهرجن ۽ ٻين فردن کي انهن کي استعمال نه �رڻ گهرجي.

8-اه�يون جايون جتي بيمار فرد جو اچڻ وڇڻ هجي انهن کي ڏينهن ۾ گه� ۾ گه� ه� دفعو ڌوئڻ گهرجي ۽ جراثيم مار

اسپري �رڻ گهرجي.

9- گهر جي هر فرد کي پنهنجا هٿ صابڻ ۽ پاڻيَء سان ڌوئيندو رهڻ گهرجي خاص طور تي؛ 

10۔ کنگهڻ يا نِڇ ڏيڻ وقت منهن کي م�يل ٺوٺ يا �شو پيپر سان ڍ�يو ۽ �شو کي ستت ئي ضائع �ري ڇ�يو.

11۔ بيمار فرد جي �مري جو گند �چرو ضائع �رڻ کان اڳ سٺي نموني شاپنگ بيگ ۾ وجهي ٻڌي ڇ�يو.

�ووڊ -19 جون عالمتون رکندڙ فرد جن جو گهر تي خيال رکيو پيو وڃي کي گهرجي ته اهي �وشش �ن ته ا�يال

ئي ۾ رهن جيسيتائين سندن وائرس منتقل ٿيڻ جي قابل نه رهي.

1۔ �ووڊ -19 جي حامل فردن کي گهرجي ته اهي �ورونا وائرس جون عالمتون محسوس ٿيڻ جي ڏينهن کان وٺي ڏهه

ڏينهن ۽ عالمتن جي خاتمي جن ۾ بخار ۽ ساهه جي مسئلن جو خاتموشامل آهن، کانپوِء به 3 ڏينهن تائين ا�يالئي ۾ رهن.

2- اه�ا فرد جن جي �ورونا وائرس جي �يس� مثبت آئي هجي پر کين �ابه عالمت محسوس نه ٿئي ته انهن کي گهرجي

ته اهي 10 ڏينهن تائين ا�يالئي ۾ رهن.

 WHO :ذريعو

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
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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

