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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

ریکوریزموتصوبے

�34010,575اشمي
 
 

205بلوچستان
 

19,003
 
 

103گليگ� بال�يسن
 

4,858
 
 

تصديق ٿيل

�يَس

12,095
 19,427
 

4,983

فعال �يس

1,180
 219
 

22

2,260
 

73,481
 
 

�82,677ي پي �ي
 

6,936
 

46,478
 
 

54,347اسالم آباد
 

7,314
 

555
 

6,142پنجاب
 

207,765 20,272181,351
 
 

4,486سنڌ
 

264,062 4,177
 

255,399

بُلي�ن نمب25
26 مارچ 2021

�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.

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

هن وقت جي�ا وئ�سين پا�ستان ۾ ماڻهن کي لڳائي پئي وڃي اها ٻه دفعا لڳندي ۽ ٻه دفعا وئ�سين لڳڻ کانپوِء
وڃي انساني جسم ۾ قوت مدافعت پيدا ٿئي ٿي. ج�هن انساني جسم جي مدافعتي نظام جو مقابلو وئ�سين سان
ٿئي ٿو ته اهو وائي� بل� سيلز جي ٻن اهم قسمن کي متحرڪ �ري ٿو، پهريون قسم پالزما بي آهي، جنهن جو بنيادي
مقصد اين�ي باڊيز ٺاهڻ آهي پر ان قسم جا سيلز تمام ٿورڙي عرصي الِء ٺهن ٿا ۽ جيتوڻي� اُميد هوندي آهي ته اهو

ٻيون دفعو وئ�سين لڳڻ کان اڳ ئي �جهه هفتن ۾ اين�ي باڊيز ٺاهي ڇ�ي پر اهي اين�ي باڊيز تمام جلد ختم به ٿي
وڃن ٿا. وائي� بل� سيلز جو ٻيو قسم جي�و وائرس لڳڻ کانپوِء متحرڪ ٿئي ٿو اهو آهي �ي سيلز، اهي سيلز ه�
مخصوص پاٿوجن (يعني وائرس) جي سڃاڻپ �ن ٿا ۽ ان کي ختم �ري ڇ�ين ٿا. انهن مان �جهه ميموري �ي سيلز

پنهنجي هدف تي اثر �رڻ کان اڳ �يترن ئي ڏها�ن تائين جسم ۾ پيل رهن ٿا ۽ �يترائي دفعا انساني جسم جو
مدافعتي نظام سڄي زندگي برقرار رهندو آهي. پر اهم ڳالهه اها آهي ته جيسيتائين وئ�سين جو ٻيون ڊوز نه لڳي
اهي سيلز نٿا ٺهي سگهن. بُوس�ر ڊوز (ٻيون ڊوز) جسم کي اين�ي جينز – پاٿوجنز تي ٺهندڙ مالي�يولز جن سان
انساني مدافعتي نظام متحرڪ ٿيندو آهي، جي سامهون آڻڻ جو ه� طريقو آهي، جنهن سان جسم ۾ وائرس جي

خالف لڳندڙ وئ�سين جو ٻيو حصو شروع ٿئي ٿو. وئ�سين ٻيون ڀيرو لڳڻ سان پالزما بي سيلز ۾ تيزيَء سان واڌارو

ٿيندو آهي ۽ جسم ۾ اين�ي باڊيز به وڌي� تيزيَء سان ٺهن ٿا. 

مل� ۾ �ورونا وائرس جي مختلف قسمن جي وڌندڙ خطري جي دوران پا�ستان پنهنجي وئ�سين جي مهم جاري رکيون

پيو اچي. پا�ستان ۾ ٿيندڙ ه� مقامي تحقيق ۾ اهو ٻڌايو ويو آهي ته وئ�سينز برطانوي قسم جي وائرس جي خالف
ووهان جي قسم جي مقابلي ۾ گه� اثر ڏيکارين ٿي ۽ ان سان قوت مدافعت تي اثر پئي ٿو. ان قسم جو وائر ه� فرد کان
ٻئي فرد ۾ وڌي� تيزيَء سان منتقل ٿئي ٿو، تنهن�ري عوام کي اپيل �ئي وئي آهي ته اهي بنيادي ايس او پيز تي عمل
�ندا رهن. ڊائو يونيورس�ي جي ماهرن جي ه� �يم �ورونا وائرس جي ٻنهي قسمن، ووهان ۽ برطانوي، جو غور سان
مشاهدو �يو، جنهن مان خبر پئي ته ٻنهي قسمن جا وائرس اسپائ� پرو�ين جي ذريعي انساني جسم جي سيلز ۾ ه�

ئي شدت سان داخل ٿين ٿا- ان جي باوجود �ووڊ-19 جي ٻنهي قسمن ۾ ه� واضح فرق اسپائ� پرو�ين جو آهي جنهن
سان اصل قسم جي خالف ٺهندڙ اين�ي باڊيز برطانوي قسم جي وائرس جي خالف مزاحمت نٿا ڏيکارين. ماهرن جي
مطابق جي��هن ه� مريض جي جسم ۾ ووهان قسم جي وائرس جي خالف اين�ي باڊيز ٺهي چ�يون آهن پوِء به
برطانوي قسم جي وائرس کان خطري ۾ آهي. ان الِء ضروري آهي ته وئ�سينيشن جي موجوده مهم کي وڌي� تيز �يو
وڃي پر وئ�سين جي مرحلي مان گذرندڙ فردن کي واضح طور تي ٻڌايو وڃي ته اهي اڃان به ضروري احتياطي تدبيرن کي

جاري رکن.

حقیقت افواهه

پا�ستان ۾ ٿيندڙ نئين تحقيق مطابق �ورونا وائرس

جي برطانوي قسم جي خالف وئ�سينز گه� اثر
ڏيکارين ٿيون- 

افواهه

حقیقت

وئ�سين جي پهرئين ڊوز سان ئي جسم ۾

م�مل قوت مدافعت پيدا ٿئي ٿي. 

ذريعو- بي بي سي، روزاني اي�سپريس �ربيون.



 نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي) هيٺ ڏنل عمر جي فردن کي وئ�سين لڳائي رهيو آهي :

بزرگ شهري - (عمر 70 سال کان وڌي�):    اه�ا شهري جن جي عمر 70 سال کان وڌي� آهي پنهنجو 13 انگن وارو شناختي

�ارڊ نمبر (بنا وقفي يا ڊيشز) 1166 تي ايس ايم ايس �ري پاڻ کي رجس�رڊ �رائي سگهن ٿا ۽ موصول ٿيندڙ پِن پنهنجي �نهن به

ويجهي وئ�سين مر�ز تي ڏيکاري وئ�سين لڳرائي سگهن ٿا. 

بزرگ شهري (عمر 60 کان 69 سال):    اه�ا شهري جن جي عمر 60 کان 69 سالن تائين آهي، رجس�ريشن الِء پنهنجو 13 انگن

وارو شناختي �ارڊ نمبر (بنا وقفي يا ڊيشز) 1166 تي ايس ايم ايس �ري يا نادرا جي وئ�سين الِء مخصوص ويب سائي� تي وڃي

پاڻ کي رجس�رڊ �رايو. کين ايس ايم ايس جي ذريعي سندن وئ�سين جي مر�ز ۽ وئ�سين لڳڻ جي تاريخ کان آگاهه �يو ويندو. 

رجس�رڊ طبي اهل�ار :    طبي اهل�ار پنهنجي �نهن به ويجهي وئ�سين مر�ز وڃي بغير �نهن رجس�ريشن جي وئ�سين

لڳرائي سگهن 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

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.

 

پا�ستان ۾ وئ�سين الِء اهل فردن جي عمر جي حد 

ذريعو – روزاني ڊان

پنجاب جي رليف �مشنر بابر حيات تارڙ 19 مارچ تي اعالن �يو ته پنجاب ۾ 50 سال يا ان کان وڏي عمر جي فردن کي 4 کان 5

هفتن ۾ وئ�سين لڳڻ شروع ٿي ويندي- 



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

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

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

پشاور ۾ �ورونا وائرس جي مثبت اچڻ جي شرح 10 سي��و کان به وڌي وڃڻ کانپوِء خيبر پختونخواهه جي صوبائي چيف
سي�ري�ري ڊا��ر �اظم نياز هدايتون جاري �يون آهن ته سڄي صوبي ۾ �ورونا وائرس جي احتياطي تدبيرن تي سختي
سان عملدرآمد �يو وڃي. هن اختيارين کي چيو ته احتياطي تدبيرن تي عمل نه �ندڙ فردن تي ڏن� الڳو �يو وڃي ۽

�ورونا وائرس جي �ين لهر، جي�ا اڳ واري لهرن جي مقابلي ۾ وڌي� خطرناڪ آهي،
 

کان عوام کي بچائڻ الِء نان فارماسيو�ي�ل انتظام �يا وڃن اختيارين جي مطابق پشاور ، مردان ، نوشهرو ، چار سده،
ماال�ن� ، �وهاٽ ۽ صوابي جي ضلعن ۾ اهو وائرس تمام گهڻي تيزيَء سان ڦهلجي رهيو آهي، ج�هن ته صوبي جي ڏاکڻا
ضلعا انهن جي ڀي� ۾ وڌي� محفوظ آهن. اختيارين جو چوڻ آهي ته پشاور هن لهر کان سڀ کان وڌي� متاثر ٿيو آهي،

جتي �ورونا وائرس مثبت اچڻ جي شرح 10 ڏهائي 17 تائين پهچي وئي آهي. 
 

ج�هن ته صوبي جون اسپتالون خاص طور تي پشاور ۾ گذريل هفتي تائين بي�ز ختم ٿي چ�ا هئا. اختيارين جو چوڻ آهي
ته صوبي جي گاديَء واري شهر ۾ مريضن جو تعداد ۽ موت جي شرح ۾ تيزيَء سان واڌارو ٿيو آهي، ان جي باوجود اثرائتي

الڪ ڊائون الڳو �رڻ سان ان ۾ گه�تائي آئي .

 

خيبر پختونخواهه ۾ �ورونا وائرس ۾ واڌاري کي نظر ۾ رکندي
 سخت احتياطي تدبيرن جي هدايت 

ذريعو روزاني ڊان



ڊرگ ريگيولي�ري اٿار�ي آف پا�ستان (ڊريپ) مل� ۾ �ورونا وائرس جي وئ�سين جي و�ري جي وڌ کان وڌ قيمت جو فارمولو
طئي �رڻ جو نو�يف�يشن جاري �ري ڇ�يو آهي. نو�يف�يشن مطابق وئ�سين جي و�ري الِء 2 فارموال طئي �يا ويا آهن. جن
جي تحت �مپنيون 40 سي��و مارڪ اپ ۽ اسپتال ۽ ر�يلرز واڌو 15 سي��و مارڪ اپ سان وئ�سين و�رو �ري سگهن ٿيون.
نو�يف�يشن ، جي�و غيرمعمولي گزٽ آف پا�ستان ۾ شائع �يو ويو آهي، جي ٻئي حصي ۾ چيو ويو آهي ته ح�ومت پا�ستان

ڊرگ اي�� 1976 جي سي�شن 12 جي مطابق �ووڊ-19 وئ�سين جي و�ري جي قيمت جو طريقي�ار طئي �ري ڇ�يو آهي. 
 

نو�يف�يشن ۾ چيو ويو آهي ته “وئ�سينز جي هنگامي حالتن ۾ استعمال جي منظور ڊريپ جو بورڊ ڏيندو- وئ�سين بازار ۾
و�رو نه �ري سگهبي ۽ اها خانگي شعبي جي اسپتالن ۽ ادارن ۾ لڳائي سگهبي”. 

 
وفاقي �ابينا ۾ پيش �يل ه� سمري جي مطابق روس جي سپو�ن� 5 جي 2 انجي�شنز جي و�ري جي قيمت 8 هزار 449 رپيا
ج�هن ته چين جي سنگل ڊوز وئ�سين �ين سائنو جي قيمت 4 هزار 2 سئو 25 رپيا تجويز �ئي وئي آهي. پر اهو واضح �يو ويو

آهي ته وئ�سين بازار ۾ و�رو نه ٿي سگهندي ۽ فقط خانگي شعبي جي اسپتالن ۽ ادارن ۾ لڳائي سگهبي. 

عيداالضحٰي 2020 کان اڳ پا�ستان جي سين�ر براِء ا�نام� ريسرچ جي �يل ه� تحقيق ۾ �ووڊ-19 جي احتياطي تدبيرن تي
عملدرآمد الِء مقامي مذهبي اڳواڻن سان انفرادي رابطن جي اثرن جو جائزو ورتو ويو آهي. ان مشق جا معاشري تي زبردست مثبت اثر
سامهون آيا ۽ تحقيق جي نتيجن ۾ اها تجويز ڏني وئي آهي ته معاشري ۾ هن بحران سان منهن ڏيڻ الِء هي ه� اثرائتو طريقو آهي. هن
تحقيق دوران مذهبي اڳواڻن کي ه� اس�رپ� ڏنو ويو هوجنهن ۾ ح�ومت پا�ستان طرفان �ووڊ-19 کان بچاَء جي احتياطي تدبيرن

۽ ٻين مل�ن جي عالمن طرفان ڏنل فتوائن ۽ حديثن جي مجموعي سان گ� ه� اپيل ڏني وئي هئي. 
 

پيغامن جي ان طريقي سان پاليسي ساز ادارن يا فردن معاشري جي اهم فردن (مذهبي يا غير مذهبي) کي ٻنهي طريقن سان متحرڪ
�ري سگهجي ٿو. احتياط ۽ بچاُء – احتياط جي معاملي ۾ معاشري جي اهم فردن ذريعي صحت سان الڳاپيل احتياطي تدبيرن جو پيغام
ڦهالئي سگهجي ٿو ۽ ماڻهن کي انهن تدبيرن تي عملدرآمد الِء تيار �رڻ الِء انهن کان مدد وٺي سگهجي ٿي. اه�ي طرح معاشري جا بااثر
فرد عوامي مهمن (جه�وڪ �ووڊ-19 جي وئ�سين مهم) کي �امياب بڻائڻ ۾ به پنهنجو �ردار ادا �ري سگهن ٿا. جي��هن وئ�سين
لڳرائڻ ۾ ماڻهن جي دلچسپي گه� رهي ٿي ته خدشو آهي ته �ورونا وائرس جو خطرو گهڻي عرصي تائين برقرار رهندو. حال ۾ ئي
�ورونا وائرس جي �يسز ۾ واڌاري، افواهن جي ڦهالَء، هن عالمي آفت جي باري ۾ ماڻهن جي وهمن، ڏنل احتياطي تدبيرن تي
عملدرآمد ۾ ٻ�تر ۽ ۽ ان حقيقت ته جن ماڻهن کي وئ�سين لڳي چ�ي آهي انهن کي به ان بيماريَء جو خطرو برقرار آهي، مان ظاهر
ٿئي ٿو ته اها بيماري ڊگهي عرصي تائين برقرار رهڻ جو خدشو آهي. ان الِء �ووڊ وئ�سين سان گ�وگ� سماجي ِوٿي جه�يون احتياطي

تدبيرون به جاري رکڻ گهرجن. 
 

جيئن ح�ومت مل� ۾ وئ�سين پروگرام تي عمل �ري رهي آهي، کيس ه� اثرائتي ح�مت عملي به ترتيب ڏيڻ گهرجي، جنهن
سان عوام کي آگاهه �ري سگهجي ته اُهي محتاط رهن. ان ڏس ۾ معاشري جي بااثر فردن سان رابطو فائديمند رهندو جي�ي عوام کي
اختيارين جو احتياطي تدبيرن وارو پيغام اثرائتي نموني پهچائي سگهن ٿا، معاشري جا بااثر فرد هن عالمي آفت جي خاتمي تائين عوام ۽
ح�ومت جي وچ ۾ �يا�� جو �ردار ادا �ري سگهن ٿا جي�ي ماڻهن کي وئ�سين لڳرائڻ ۽ احتياطي تدبيرون اختيار �رڻ جي اهميت

کان آگاهه �ري سگهن 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

ڊريپ مل� ۾ �ورونا وائرس وئ�سين جي و�ري جي طريقي�ار

 جو نو�يف�يشن جاري �ري ڇ�يو. 
 

ذريعو – روزاني ڊان

�ووڊ-19 جي بحران سان منهن ڏيڻ ۾ �ميون�ي لي�رز سان رابطو �ارگر
ثابت ٿي سگهي ٿو. 

 

ذريعو – روزاني ڊان
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WhatsApp ذريعي
اسان جون باقاعده
اپ�ي� حاصل �رڻ
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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

