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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

ایکٹیو کیس
27,188

کل اموت
13,757

پاکستان میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال

تصدیق شدہ کیس

619,259
کل ریکوریز
578,314

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

حقیقت
نئين تحقيق مطابق برطانيا مان شروع ٿيندڙ �ورونا وائرس

جو قسم اڳ ۾ موجود قسمن جي ڀي� ۾ وڌي� خطرناڪ آهي. 

�ورونا وائرس کاڌي جي پي�نگ تي نٿو چنب�ي – 

سين�ر فار ڊزيزز �ن�رول اين� پريوينشن (سي ڊي سي) جي مطابق اڃان تائين �وبه  اه�و �يس سامهون ناهي آيو ته
جنهن مان �ورونا وائرس کاڌي جي پي�نگ يا شاپنگ بيگ سبب ڦهليو هجي، پر ان جي باوجود �ورونا وائرس الِء
مم�ن آهي ته اهو اه�ي سطح تي زندهه رهي سگهي. درحقيقت اه�يون تحقيقون به �يون ويون آهن جن ۾ اهو

ڄاڻن جي �وشش �ئي وئي ته �ورونا وائرس �ه�ي قسم جي سطح تي زندهه رهي سگهي ٿو. انهن مان �جهه
ه� کاڌي جي پي�نگ الِء عام استعمال ٿيندڙ شيون آهن جه�وڪ پالس�� جنهن تي هي وائرس 3 کان 7 ڏينهن تائين

باقي رهي سگهي ٿو، �ارڊ بورڊ تي وائرس جي موجودگي 24 �ال�ن تائين ڏسڻ ۾ آئي آهي، شيشي تي اهو 4 ڏينهن
تائين باقي رهي سگهي ٿو ۽ �پ�ي جي سطح تي وائرس 2 ڏينهن تائين زندهه ڏٺو ويو آهي. ياد رهي ته مٿي ڄاڻايل

جائزا تجرباتي ليباري�رين جي ماحول ۾ �يل آهن. جي��هن وائرس کاڌي جي پي�نگ تي زندهه رهي سگهي ٿو ته اهو
مم�ن آهي ته اهو گه� مقدار ۾ هجي ۽ موسمي تبديلين سان به متاثر ٿيندو هجي. جيتوڻي� �ورونا وائرس انساني
جسم کان ٻاهر وجود باقي نٿو رکي پر ان جي باوجود احتياطي طور تي ضروري آهي ته اه�ين شين کي ڇهڻ وقت انهن

کي صاف �ري وٺجي. 

برطانيا جي مي�ي�ل جنرل ۾ شائع ٿيندڙ ه� تحقيق مطابق بي 7-1-1- يا �ورونا وائرس جو اهو قسم جي�و سڀ کان
پهريان برطانيا ۾ شروع ٿيو �ووڊ -19 جي ٻين قسمن (64 سي��و) کان 30 کان 100 سي��و تائين وڌي�  خطرناڪ
آهي. �ورونا وائرس جو هي قسم مختلف طريقن سان اسپائي� پرو�ين، اها پرو�ين جي�ا �ورونا وائرس کان تحفظ
ڏئي ٿي، تي حملو �ري انساني جسم ۾ داخل ٿئي ٿي. هن قسم ۾ �ورونا وائرس ٻين قسمن جي ڀي� ۾ وڌي� تيزيَء
سان ه� فرد کان ٻئي فرد ۾ منتقل ٿئي ٿو. برطانيا جي صحت جي ماهرن مطابق بي 7-1-1- ٻين قسمن جي ڀي� ۾
50 سي��و وڌي� خطرناڪ آهي. ان جو سبب ته اڃان تائين معلوم نه ٿي سگهيو آهي پر مم�ن آهي ته ان جو سبب

اسپائي� پرو�ين ۾ گه� وڌائي هجي جنهن سان بي 7-1-1- کي جسم جي گهرڙن سان جُ�ڻ جو موقعو ملندو هجي.

ليباري�ري ۾ ٿيندڙ تجربو ان خيال جي تائيد �ري ٿو. ٻيو ته �جهه جائزن مطابق بي 7-1-1- ۾ وائرس جو مقدار به گهڻو
آهي. جن ماڻهن ۾ اِن وائرس جو مقدار گهڻو مليو آهي انهن کان ٻين کي وڌي� تيزيَء سان منتقل ٿيڻ مم�ن آهي. 

ذريعو – هيلٿ الئين، ڊبليو اِي ايم ڊي .

حقیقتافواهه

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 

 

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext
https://www.healthline.com/health/how-long-does-coronavirus-last-on-surfaces
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.29.424708v1.full


پا�ستان ۾ �ووڊ-19 جي �ين لهر

منصوبا بندي، ترقي ۽ خصوصي ترقي واري وفاقي وزير  اسد عمر اعالن �يو آهي ته پا�ستان ۾ �ورونا وائرس جي  :

�ين لهر شروع ٿي وئي آهي. پا�ستان ۾ �ورونا وائرس جي �يس� مثبت اچڻ جي شرح ۾ نمايان واڌ ڏسڻ ۾ آئي آهي
جه�وڪ اها شرح 10 مارچ تي 4 ڏهائي 53 سي��و کان 14 مارچ تي 6 ڏهائي 56 سي��و تائين وڃي پهتي آهي. اسد عمر

پنهنجي ه� بيان ۾ چيو ته “پا�ستان ۾ �ورونا وائرس جي �ين لهر جي پويان وڏو هٿ برطانوي قسم جو ڦهالُء آهي”. هن
چيو ته ج�هن اسان ضلعيوار جائزو ورتو ته اسان کي خبر پئي ته �ورونا وائرس انهن ضلعن ۾ وڌي� تيزيَء سان ڦهلجي

رهيو آهي جتان جي رهواسين جي ا�ثريت برطانيا ۾ رهندڙ آهي. نيشنل انس�ي�يوٽ آف هيلٿ (اين آِء ايڇ) وائرس جي
جينوم سي�وئينسنگ �ئي ته خبر پئي ته مل� جي اترين حصن بشمول اسالم آباد ۾ وائرس جا برطانوي قسم مليا آهن.
انکانپوِء انهن مل� جي ٻين حصن جي به جينوم سي�وئينسنگ �ئي جنهن جي نتيجي ۾ خبر پئي ته سڄي مل� ۾ هن
وقت سڀ کان وڌي� ڦهلجندڙ برطانوي قسم آهي. اسد عمر جي مطابق برطانوي قسم جو �ورونا وائرس چيني شهر

 .ووهان کان شروع ٿيندڙ وارئس کان به وڌي� تيزيَء سان منتقل ٿئي ٿو
 

ان صورتحال جو جائزو وٺڻ الِء اسد عمر جي صدارت هيٺ ه� اجالس به ٿيو جنهن ۾ خبر پئي ته �ورونا وائرس جي
�يس�س جي مثبت اچڻ جي شرح ۾ به تمام تيزيَء سان واڌارو ٿيو آهي. اها شرح گذريل سال سيپ�مبر ۾ ه� سي��و هئي

۽ جنوري 2021 ۾ 2 سي��و ج�هن ته هاڻي اها شرح 5 کان 6 سي��و تائين پهچي وئي آهي. اجالس ۾ پيش �يل انگن
اکرن جي مطابق �ورونا وائرس جي موجوده لهر ۾ گهڻا �يس اسالم آباد، پنجاب جي �يترن ئي شهرن ۽ خيبرپختونخواهه ۽

(آزاد �شمير جي �جهه شهرن مان سامهون آيا آهن.  (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

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.

 



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

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

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

پشاور شهر جي �جهه حصن ۾ سمارٽ الڪ ڊائون الڳو �يو ويو آهي

پشاور جي ضلعي انتظاميا �ورونا وائرس جي شرح مثبت اچڻ ۾ واڌاري کانپوِء شهر جي چار عالئقن (سي��ر

اِي-2 جي گه�ي نمبر 9، سي��ر ايف-5 فيز 4 جي گه�ي نمبر 3، گلبهار نمبر 4 ۽ ڊفينس �الوني جي گه�ي نمبر

4) ۾ سمارٽ الڪ ڊائون الڳو �يو ويو آهي، ج�هن ته خيبرپختونخواهه جي صحت کاتي صوبي جي ٻين �ن

شهرن ۾ به ايس او پيز الڳو �رڻ الِء منصوبابندي �ري ورتي آهي. اختيارين مطابق اه�ا ضلعا جن ۾ �ورونا

وائرس جي �يسن جي مثبت اچڻ جي شرح 10 سي��و کان وڌي وڃي، ۾ �جهه قدم جه�وڪ اس�ولن،

هو�لن ۽ شادي هالن کي بند �رڻ ضروري ٿي وڃي ٿو ڇوته �ورونا وائرس جي منتقليَء جي شرح ۾ واڌارو ٿيڻ

شروع ٿي وڃي ٿو.

 

 اختيارين مطابق چارسده، �وهاٽ ۽ نوشهرو ۾ �ورونا وائرس �يسن جي مثبت اچڻ جي شرح 5 سي��و کان
وڌي� آهي ۽ وڌندڙ �يس خطري جي عالمت آهن، ان الِء اسان چيف سي�ري�ري کي درخواست �ئي آهي ته

وائرس جي منتقليَء کي ٻنجو ڏيڻ الِء انهن ضلعن ۾ سمارٽ الڪ ڊائون الڳو �يو وڃي”. نوشهرو، مردان ۽

صوابي ۾ ٻه ٻه فوتگيون سامهون آيون آهن، ج�هن ته پشاور ۾ وڌي� �يس سامهون اچي رهيا آهن. (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

سنڌ ۾ �ورونا وائرس جي حوالي سان 15 اپريل تائين نيون پابنديون الڳو �يون ويون آهن

سنڌ ح�ومت صوبي ۾ �ورونا وائرس جو ڦهالُء رو�ڻ الِء 15 اپريل تائين نيون پابنديون الڳو �ري ڇ�يون آهن. صوبي

جي گهرو کاتي طرفان جاري �يل نو�يف�يشن مطابق هيٺ ڏنل هدايتون جاري �يون ويون آهن. 

 

- سمورا تجارتي ۽ �اروباري مر�ز (بازار، شاپنگ مال، شادي هال وغيره) صبح 6 وڳي کان رات 10 وڳي تائين کليل

رهي سگهندا ( سواِء ضرورت جي شين جي مر�زن جي، جن ۾ مي�ي�ل اس�ور، طبي مر�ز، اسپتالون، پي�رول پمپ،

بي�ريون، کير جا د�ان ۽ ريس�ورن� شامل آهن)

 

- ٻارن جي کي�ڻ جا پارڪ شام 6 وڳي بند �ري ڇ�يا ويندا. 

 

- سمورن سر�اري ۽ نجي دفترن ۾ 50 سي��و عملي الِء گهران �م �رڻ ضروري هوندو. 

 

- اِن ڊور شادين جي تقريبن تي پابندي هوندي. جيئن اڳ ۾ به فيصلو �يو ويو هو. فقط آئوٽ ڊور شادين جي تقريبن

جي اجازت هوندي، جن ۾ وڌ کان وڌ 300 ماڻهو شري� ٿي سگهندا. اهي تقريبون مروج قاعدن ۽ ضابطن جي تحت رات

10 وڳي تائين جاري رهي سگهنديون. تقريبون فقط اه�ن شادي هالن ۾ مم�ن هونديون جن ۾ هوا جي اچ وڃ جو

مناسب انتظام هجي، تقريبن ۾ کاڌي الِء بوفي سروس جي اجازت نه هوندي. 

 

- گذريل فيصلن جي تناظر ۾ ريس�ورن�ن جي اندر ويهي کاڌو کائڻ تي پابندي هوندي، فقط ٻاهر ويهي کائڻ، هوم ڊليوري

۽ کاڌو خريد �ري گهر کڻي وڃن جي اجازت هوندي. 

 

- اه�ا مر�ز جن ۾ اِن�ور اجتماع ٿين جه�وڪ، ِجم، ان ڊور راندين جا مر�ز، سينيما، ٿي�ر ۽ درگاهه بند رهندا. 

- کليل فضا ۾ به �ووڊ-19 جي سمورن قاعدن ۽ ضابطن تي عمل �ندي وڌ کان وڌ 300 ماڻهن جي اجتماع جي اجازت

هوندي. 

 

- سر�اري ۽ نجي دفترن ۽ عوامي هنڌن تي ماس� پائڻ ۽ سماجي ِوٿي برقرار رکڻ الزمي هوندي. 

ذريعو – روزاني ڊان



سماجي ِوٿي برقرار رکي

ماس� پائي دريون کليل رکي

 عوامي اجتماعن جي هنڌن تي وڃڻ
کان پرهيز �ري ساهه کڻڻ جي نظام کي برقرار رکي

مقامي سطح تي ڏنل
 هدايتن تي عمل �ري 

هٿن جي صفائي کي يقيني بڻائي

 جي��هن ضروري هجي ته 
پنهنجو �يس� �رائي

جي��هن طبيعت خراب هجي
ته گهر ۾ رهي

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

�ووڊ -19 دوران پاڻ کي محفوظ رکڻ الِء صحت جي عالمي اداري جون هدايتون

 �ورونا وائرس کان بچاَء بشمول ان جي سمورن نون قسمن جي �يترائي اه�ا قدم آهن جي�ي �ري اسان پنهنجي پاڻ کي
   ان  کان محفوظ رکي سگهون ٿا

انفرادي سطح تي پنهنجو پاڻ کي هن موذي مرض کان بچائي سگهون ٿا. �يترائي مل� جن ۾ �ورونا وائرس جا اهي

قسم موجود آهن، مٿي ڏنل هدايتن تي عمل �ري ه�ٻئي ڏانهن وائرس جي منتقليَء جي واقعن ۾ نمايان گه�تائي آئي

آهي. صحت جي عالمي اداري جي هن مهل تائين جمع �يل معلومات مطابق طبي مر�زن جي اندر ۽ ٻاهر سماجي قدمن

۽ انفي�شن کان بچاَء جي �وششن سان وائرس جي سمورن قسمن کان بچي سگهجي ٿو. اه�ا سمورا قدم �ريو جن سان

توهان پاڻ کي ۽ پنهنجي پيارن کي �ورونا وائرس کان محفوظ رکي سگهو ٿا.(ذريعو –صحت جو عالمي ادارو)

 اسان انفرادي سطح تي پنهنجو پاڻ کي هن موذي مرض کان بچائي سگهون ٿا. 



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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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

