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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.

http://covid.gov.pk/stats/pakistan :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



�ورونا وائرس ڦهلجڻ سبب �جهه غلط افواهه گذريل �جهه مهينن کان مل�ي، قومي ۽ بين االقوامي
.سطح تي ڦهلجي رهيا آهن 

 

حقیقت افواهه

افواهه

حقیقت
هن وقت دنيا ۾ �ورونا وائرس جا �ي قسم

گردش ۾ آهن۔

�ورونا وائرس جي وئ�سينز جا خطرناڪ سائي�
افي��س آهن۔

هن وقت سڄي دنيا ۾ �ورونا وائرس �ن ش�لن ۾ موجود آهي. پهريون قسم بي -1-1-7 آهي جي�و سڀ کان پهريان
برطانيا ۾ ظاهر ٿيو. ٻيون قسم بي -1-351 آحي جنهن جي پهريون ڀيرو سڃاڻپ ڏکڻ آفريقا ۾ ٿي ۽ �يون قسم پي -1
آهي جي�و پهريان برازيل ۾ گردش �ندو رهيو ۽ پوِء جاپان پهچندڙ مسافرن ۾ به ڏٺو ويو. صحت جو عالمي ادارو
�ورونا وائرس جي انهن بدلجندڙ قسمن تي نظر رکيون اچي پيو ته �يئن اهي تبديليون ه� فرد کان ٻئي ۾ منتقليَء
۾ مختلف آهن، انهن جي شدت ۾ �ه�و فرق آهي ۽ انهن تي وئ�سين جا �ه�ا اثر ٿين ٿا. اڃان تائين اها ڳالهه
سامهون آئي آهي ته بي -1-1-7 ۽ بي-1- 351 اه�ا قسم آهن جي�ي ه� فرد کان ٻئي ۾ تيزيَء سان منتقل ٿين ٿا. پي
-1 جي تيزيَء سان منتقل ٿيڻ جا ثبوت اڃان تائين نه مليا آهن، ان جي باوجود ان تي تحقيق اڃان جاري آهي.
جي��هن شدت جي ڳالهه �ئي وڃي ته برطانيا ۾ ٿيندڙ تحقيق مان اها خبر پئي آهي ته بي -1-1-7 جي شدت سڀ
کان وڌي� آهي. دنيا ۾ ان ڏس ۾ مختلف تحقيقون جاري آهن جن ۾ ان ڳوال الِء �وشش �ئي پئي وڃي ته �ورونا
وائرس جي �ه�ي قسم تي وئ�سين جا �ه�ا اثر ٿين ٿا. صحت جي عالمي اداري جي تازا ترين معلومات مطابق

اڃان تائين �ورونا وائرس جي سڀني قسمن ۾ وئ�سينز �ارگر آهن.

وئ�سينز تيار �ندڙ ادارن جو چوڻ آهي ته وئ�سينز لڳرائڻ وارن �جهه ماڻهن ۾ �ُ�ي جي جاِء تي سور ٿيڻ،
لڱن ۾ سور، بخار يا مٿي ۾ سور جي�و ه� ٻه ڏينهن تائين رهي ٿو، جون ش�ايتون سامهون آيون آهن. هي
اُهي عالمتون آهن جن مان ظاهر ٿئي ٿو ته وئ�سين توهان جي قوت مدافعت وڌائڻ الِء �م �ري رهي
آهي. ان جي باوجود اهي عالمتون ٻن ڏينهن کان وڌي� دير تائين برقرار رهن ته پنهنجي ڊا��ر سان رابطو
�ريو. خاص طور تي اه�ي صورت ۾ ج�هن توهان کي الرجي هجي ۽ توهان کي ايپي پين به گ� رکڻو پوي پيو
ته توهان کي �ووڊ -19 وئ�سين بابت پنهنجي ڊا��ر سان رابطو �رڻ گهرجي جي�و توهان جي حالت کي

جاچي توهان کي ٻڌائي سگهي ته توهان کي ��هن ۽ �يئن وئ�سين لڳڻ زياده محفوظ ٿي سگهي ٿو.

ذريعو – عالمی ادرہ صحت ، جوهن هوپ�نز مي�يسن
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�ورونا وائرس جي �يسن ۾ ه� هفتي ۾ 30 سي��و واڌارو

نيشنل �مان� اين� آپريسن سين�ر (اين سي او سي) طرفان لڳايل پابندين ۾ نرميَء جي اعالن کانپوِء ه� هفتي ۾ مل� ۾

�ورونا وائرس جي �يسن ۾ 30 سي��و واڌارو ڏسڻ ۾ آيو آهي. دي پا�ستان مي�ي�ل ايسوسيئيشن (پي ايم اَي)

ح�ومت کي ٻڌايو آهي ته �ورونا وائرس جي �ين لهر کان بچڻ الِء فوري طور تي ٻيهر پابنديون لڳائڻ گهرجن. ان جي

باوجود 24 فيبروري کان ج�هن کان پابندين ۾ نرمي جو اعالن ٿيو آهي مل� ۾ �ورونا وائرس جي �يسن ۾ تيزيَء سان

واڌارو ٿيوآهي.

 

اين سي او سي جي انگن اکرن مطابق 27 فيبروري کان �ورونا وائرس جا 1176 �يس سامهون آيا ۽ پهرين مارچ تي

انهن جو تعداد 1163 هو پر 2 مارچ تي اهو تعداد ه�دم وڌي 1388 ٿي ويو ۽ اڱاري 9 مارچ تائين اهو تعداد 16349

ٿي ويو. ڊسمبر 2020 کانپوِء پهريون ڀيرو خميس تي اسالم آباد، راولپن�ي ۾ سڀ کان وڌي� ماڻهو مرڻ ۽ نوان �يس

سامهون آيا. راولپن�ي ۾ 9 ماڻهو �ورونا وائرس سبب فوت ٿيا ج�هن ته 36 ماڻهن ۾ وائرس جي تصديق ٿي. اسالم آباد

۾ ه� ڏينهن ۾ 231 نوان �يس ظاهر ٿيا ج�هن ته ه� شخص پنهنجي زندگي وڃائي ويٺو.
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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.

 



خيبر پختونخواهه جي پهرين صف جي طبي عملي کي وئ�سين جي ٻين خوراڪ لڳڻ جي شروعات

خيبر پختونخواهه جي پهرين صف جي طبي عملي کي �ووڊ -19 وئ�سين جي ٻين خوراڪ لڳڻ جي شروعات

ڇنڇر 6 مارچ کان ٿي وئي. صحت کاتي جي مطابق صوبي جي طبي عملي کي پهريون ڀيرو وئ�سين لڳڻ جي �ن

هفتن کانپوِء ٻيهر لڳڻ شروع ٿي وئي آهي. کاتي مطابق پهرين صف جي طبي عملي کي ٻيهر لڳائڻ الِء انهن

وٽ 28 هزار وئ�سينز موجود آهن جي�ي کين سندن الڳاپيل مر�زن تي لڳايون پيون وڃن. صحت کاتي جي

وس وارن جو چوڻ آهي ته ڊرگ ريگيولي�ري اٿار�ي پا�ستان جي ان اعالن کانپوِء 60 سالن کان وڏي ڄمار جي

ماڻهن کي چيني �مپني جي سائنوفارم وئ�سين لڳائي سگهجي ٿي. سڄي صوبي جي 60 سالن کان وڏي عمر

جي نجي شعبي جي طبي �ار�نن کي چيو ويو آهي ته اُهي مفت وئ�سين لڳرائي سگهن ٿا. 

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



صوبي ۾ سال 2020 دوران عورتن تي تشدد جا 47 واقعا سامهون آيا. ان عرصي ۾ 16 عورتن کي ماريو ويو ج�هن ته 7

سان جنسي ڏاڍائي �ئي وئي. 33 واقعا صوبي جي صرف چار ضلعن �وئ�ا، سبي، تربت ۽ گوادر ۾ سامهون آيا.

تحقيقاتي رپورٽ مطابق صوبي جي 25 ضلعن ۾ سال 2020 دوران مختلف قسم جا 2297 واقعا سامهون آيا جن ۾

انساني حقن جي ڀڃ��يون، قتل ۽ عورتن کي هراسان �رڻ شامل آهن. 

گذريل سال �ورونا وائرس جي عالمي وبا عورتن کي تمام گهڻو متاثر �يو. پگهارن ۽ روزگار جي موقعن جي لحاظ کان

پهريان ئي جنسي امتياز جي ش�ار عورتن کي �ورونا وائرس سبب مختلف مل�ن ۽ �اروبارن ۾ ٿيندڙ مالي نقصان جو

�يتو لوڙڻو پيو. گ�يل قومن جي ه� رپورٽ مطابق هن عالمي وبا جو پهرين صف ۾ بطور طبي �ار�ن، سائنسدان،

ڊا��ر ۽ سار سنڀال �ندڙ �ار�ن جي طور تي مقابلو �رڻ جي باوجود عالمي سطح تي کين سندن مرد ساٿين کان 11

سي��و گه� ادائگي ٿي. �ووڊ -19 تي �م �ندڙ �يمن کي 87 مل�ن مان ملندڙ انگن اکرن موجب فقط 3 ڏهائي 5

سي��و جنسي برابري سامهون آئي. تعليم يافتا ۽ شهري عالئقن جي رهندڙ خاندانن ۾ به عورتون سندن بابت فيصلن

چاهي اهي انهن جي صحت بابت هجن، تعليم يا شادي سان الڳاپيل هجن، ۾ پنهنجو رايو نٿيون ڏئي سگهن.

 

درحقيقت مردن جي برابر حق ملڻ ته اڻپورو خواب لڳي ٿو، عورتون فقط پنهنجي خالف ٿيندڙ ناانصافي ۽ ظلم کي رو�ڻ

جو مطالبو �ن ٿيون. فقط عورتن ۽ ڇو�رين تي سڄو ڌيان رکڻ سان حالتون نه بدلجنديون بل�ه اسان کي مردن ۽

ڇو�رن کي سمجهائڻو پوندو ته اهي عورتن سان سٺو سلوڪ �ن. چيو وڃي ٿو ته پنهنجي نياڻين کي نه سيکاريو ته اُهي

محتاط رهن بل�ه پنهنجي پُ�ن کي سمجهايو ته اُهي عورتن جي عزت �ن. اسان کي اهو سمجهڻ جي ضرورت آهي ته

فقط عورتن کي سندن حقن جي آگاهي ڏيڻ �افي ناهي بل�ه مردن کي سمجهائڻ جي ضرورت آهي ته اُهي عورتن کي

سندن حق ڏين. 

 

ذريعو روزاني ڊان

سال 2020 ۾ بلوچستان ۾ عورتن تي تشدد جا 47 واقعا سامهون آيا

عورتن جي عالمي ڏينهن جي اهميت (8 مارچ)
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منصوبا بندي ۽ خصوصي قدمن جي وفاقي وزير

اسد عمر اعالن �يو آهي ته 60 سالن کان وڏي

عمر جي ماڻهن کي وئ�سين لڳڻ جو عمل 10 مارچ

کان شروع ٿي ويندو. 

 

پنهنجي ه� �وئي� ۾ وفاقي وزير چيو ته “60 سال

۽ اُن کان وڌي� عمر جي ماڻهن کي وئ�سين لڳڻ

جو عمل اربع 10 مارچ کان شروع ٿي ويندو.

وئ�سين عمر جي ترتيب جي حساب سان لڳندي.

جنهن جو مطلب اهو آهي ته وڌي� عمر جي ماڻهن

جن پنهنجي رجس�ريشن �رائي هوندي، کي اڳ ۾

وئ�سين لڳندي. 

م�مل تفصيل سڀاڻي ٻڌائي ويندي”. بزرگ شهري (60 سال کان وڏا) پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر (13 انگ بنا

�نهن ِوٿِيَء ۽ ڊيشز جي) �نهن به موبائيل نمبر تان 1166 تي مو�لي يا نادرا جي ويب سائي� تي وڃي

رجس�ريشن �رائي سگهن ٿا. وئ�سين لڳڻ جي مر�ز ۽ تاريخ بابت کين ٻڌايو ويندو. اڃان تائين پا�ستان 60

سالن کان گه� عمر جي طبي عملي کي وئ�سين لڳائي آهي ۽ اڳيون مرحلو 60 سال کان وڏن عام شهرين جو

آهي.

اس اشاعتی مواد کو یورپئین یونئین کے مالی تعاون سے ممکن بنایا گیا ہے۔ تاہم، اس کے مندرجات کی ذمہ داری مکمل طور پر اکاؤنٹیبلٹی

لیب پاکستان کے سر ہے، اور ضروری نہیں کہ یورپیئین یونئین اس میں پیش کئے گئے خیاالت سے متفق ہو۔

یورپیئین یونئین کے مالی
تعاون سے

پا�ستان ۾ 60 سالن کان وڏي ڄمار جي ماڻهن کي وئ�سين لڳڻ جو عمل 10 مارچ کان شروع

ٿي ويو

ذریعہ ۔روزنامہ ڈان 



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

.1

.2

WhatsApp ذريعي
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

