
کل ایکٹو کیس
40,120

 
 

کل اموات
14,091

اه�ي صورتحال کي مِد نظر رکندي، ا�ائون�بيلي�ي ليب پا�ستان (اي ايل پي) يورپي يونين جي تعاون سان ۽ دي ايشياء
فائون�يشن (�ي اي ايف) پا�ستان جي �ي�ني�ي تعاون سان �ورونا وائرس ِسو اي��س مهم (سي سي سي) جو آغاز

�يو آهي. ان مهم جي ذريعي غلط افواهن کي ختم �يو ويندو آهي. باقائدگيَء سان حقيقتن جي جانچ پ�تال، ڊي�ا جي
تر�يب سازي، ۽ هر هفتي معلوماتي بلي�ن تيار �رڻ جي الِء ورچوئل فورمز طلب �يا ويندا آهن. ان بلي�ن ۾ اهم

ح�ومتي فيصال، بصري مواد، �ميون�ي جي آراء، افواهن جي صحيح معلومات جي ذريعي نروار �يل، صحيح خدشات،
۽ صحت ۽ ٻين اُمور جي متعلق مقامي سطح تي اٿندڙ سوالن کي به شامل �يو ويندو آهي. ان جو مقصد پا�ستان ۾
موجود �مزور طبقات يعني اقليتون، مذهبي اقليتون، مهاجرين، سمگلنگ جو نشانو بڻجندڙ ماڻهو، قيدي، عورتون، بي
گهر ماڻهو، �رانسجين�ر ماڻهو، معذور ماڻهو، تشدد جو نشانو بڻجندڙ ماڻهو، ۽ ٻيا پسماندگان جي وچ ۾ شعور کي فروغ
ڏيڻ آهي. خاص طور تي خيبر پختون خواهه ۽ سنڌ جي پسمانده طبقات، انهن هفتيوار بلي�ن جو انگريزي، سنڌي ۽
پشتو (آڊيو) ۾ ترجمو به �يو ويندو آهي. انهن بلي�نز کي تمام اس�ي� هول�رز، مقامي ح�ومتي رهنما، مي�يا، ليگل اي�

سين�رز، �ميون�ي ري�يو، لرننگ سين�رز، سول سوسائ�ي تنظيمون، ۽ هيومين�يرنن ني� ور�س سان گ� آن الئين ۽
آف الئين ذريعن سان به شيئر �يو ويندو آهي. انهن کي ا�ائون�بيلي�ي ليب جي ويب، ۽ سوشل مي�يا پيجز سان گ�وگ�

وسيع ري�يو چينلز تي مقامي زبانن ۾ به نشر �يو ويندو 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 معالی
تعاون سے

�ورانا وائرس وبائي مرض جه�ي صورتحال غلط اطالعون افونهون ۽ �وڙيون خبرون جي �ري معاشري م
جهي�ي جو سبب ٿي سگهي ٿو. جه�وڪ پا�ستان ۾ ڊينگي بخار ٻوڏ ۽ زلزلو جي �ري ٿيڻ وارو نقصان قومي
سطع تي ڏٺو آهي وبا پک�جڻ سان گ�وگ� ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته �وڙيون خبرون �هاڻيون ۽ غلط افواهون پک�جن
ٿيون جنهن �ري معاشرو بدا مئي هو ش�ار ٿئي ٿو غير تصد يق شدهه معلومات جو پک�جڻ معاشوعه ۾

جه�و جو سبب ٿي سگهي ٿو.

پاکستان میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال

Pakistan Coronavirus
CivActs Campaign

تصدیق شدہ کیس
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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 معالی
تعاون سے

ملک میں کرونا وائرس کی مختلف اقسام کے بڑھتے ہوئے خطرے کے دوران پاکستان اپنی ویکسین کی مہم جاری رکھے
ہوئے ہے۔ پاکستان میں ہونے والی ایک مقامی تحقیق میں یہ بتا یا گیا ہے کہ ویکسینز برطانوی قسم کے وائرس کے
خالف ووہان کی قسم کے مقابلے میں کم اثر دکھاتی ہے اوراس سے قوت مدافعت پر اثر پڑتا ہے اس قسم کا وائرس

ایک فرد سے دوسرے فرد کو زیادہ تیزی سے منتقل ہوتا ہےلٰہذا عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بنیادی ایس او پیز پر
عمل کرتے رہیں ۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے ماہرین کی ایک ٹیم نے کرونا وائرس کی دونوں اقسام ،ووہان اور برطانوی، کا بغور
مشاہدہ کیا جس سے پتہ چال کہ دونوں اقسام کے وائرس سپائک پروٹین کے ذریعے انسانی جسم کے سیلز میں ایک

ہی شدت سے داخل ہوتے ہیں ۔تاہم کوِوڈ۔19 کی دونوں اقسام میں ایک واضح فرق سپائک پروٹین کا ہے جس سے
اصل قسم کے خالف بننے والی اینٹی باڈیز برطانوی قسم کے وائرس کے خالف مزاحمت نہیں دکھاتیں۔ ماہرین کے

مطابق اگر ایک مریض کے جسم میں ووہان قسم کے وائرس کے خالف اینٹی باڈیز بن چکی ہیں پھر بھی وہ برطانوی
قسم کے وائرس سے خطرے میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ویکسینیشن کی موجودہ مہم کو تیز تر کیا جائے تاہم

ویکسین کے مرحلے سے گزرنے والے افراد کو واضح طور پر بتایا جائے کہ وہ ابھی بھی ضروری احتیاطی تدابیر کو جاری

رکھیں۔

 

ملک میں کرونا وائرس کی مختلف اقسام کے بڑھتے ہوئے خطرے کے دوران پاکستان اپنی ویکسین کی مہم جاری رکھے ہوئے
ہے۔ پاکستان میں ہونے والی ایک مقامی تحقیق میں یہ بتا یا گیا ہے کہ ویکسینز برطانوی قسم کے وائرس کے خالف ووہان
کی قسم کے مقابلے میں کم اثر دکھاتی ہے اوراس سے قوت مدافعت پر اثر پڑتا ہے اس قسم کا وائرس ایک فرد سے
دوسرے فرد کو زیادہ تیزی سے منتقل ہوتا ہےلٰہذا عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بنیادی ایس او پیز پر عمل کرتے رہیں ۔
ڈاؤ یونیورسٹی کے ماہرین کی ایک ٹیم نے کرونا وائرس کی دونوں اقسام ،ووہان اور برطانوی، کا بغور مشاہدہ کیا جس سے
پتہ چال کہ دونوں اقسام کے وائرس سپائک پروٹین کے ذریعے انسانی جسم کے سیلز میں ایک ہی شدت سے داخل ہوتے
ہیں ۔تاہم کوِوڈ۔19 کی دونوں اقسام میں ایک واضح فرق سپائک پروٹین کا ہے جس سے اصل قسم کے خالف بننے والی
اینٹی باڈیز برطانوی قسم کے وائرس کے خالف مزاحمت نہیں دکھاتیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ایک مریض کے جسم میں
ووہان قسم کے وائرس کے خالف اینٹی باڈیز بن چکی ہیں پھر بھی وہ برطانوی قسم کے وائرس سے خطرے میں ہے۔ اس
لیے ضروری ہے کہ ویکسینیشن کی موجودہ مہم کو تیز تر کیا جائے تاہم ویکسین کے مرحلے سے گزرنے والے افراد کو واضح

طور پر بتایا جائے کہ وہ ابھی بھی ضروری احتیاطی تدابیر کو جاری رکھیں۔

حقیقت افواہ

افواہ

 

ویکسین کی پہلی ڈوز سے ہی جسم میں

مکمل قوِت مدافعت آجاتی ہے
 

پاکستان میں ہونے والی نئی تحقیق کے مطابق کرونا

وائرس کی برطانوی قسم کے خالف ویکسینز کم اثر

دکھاتی ہیں۔
 

حقیقت

  ذریعہ ۔ بی بی سی ، روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون
 



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 معالی
تعاون سے

 نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) درِج ذیل عمر کے افراد کو ویکسین لگا رہا ہے : 
 

بزرگ شہری ۔ (عمر 70 سال سے زائد)   :ایسے شہری جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے اپنا 13 ہندسوں کا شناختی کارڈ

نمبر(بغیر وقفے یا ڈیشز ) 1166 پر ایس ایم ایس کرکے خود کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں اور موصول ہونے واال پن اپنے کسی بھی قریبی

ویکسین مرکز پر دکھا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں
 

بزرگ شہری (عمر 60 سے 69 سال)    :ایسے شہری جن کی عمر 60 سے 69 سال تک ہے، رجسٹریشن کے لیے اپنا 13 ہندسوں کا

شناختی کارڈ نمبر (بغیر وقفے یا ڈیشز) 1166 پر ایس ایم ایس کر کے یا نادرا کی ویکسین کے لیے مخصوص ویب سائٹ پر جاکر

خود کو رجسٹرڈ کریں ۔ انہیں ایس ایم ایس کے ذریعے ا ن کا ویکسین کا مرکز اور ویکسین لگنے کی تاریخ سے آگاہ کر دیا جائے گا۔
 

رجسٹرڈ طبی اہل کار    :طبی اہلکار اپنے کسی بھی قریبی ویکسین مرکز جا کر بغیر کسی رجسٹریشن کے ویکسین لگو ا سکتے ہیں                                      

 

 

پاکستان میں ویکسین کے لیے اہل افراد کی عمر کی حد

 

ذریعہ ۔ روزنامہ ٖڈان
 

پنجاب کے ریلیف کمشنر بابر حیات تارڑ نے 19 مارچ کو اعالن کیا کہ پنجاب میں 50 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو 4 سے 5

ہفتوں میں ویکسین لگنا شروع ہوجائے گی۔
 

اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ کا کوئی جاننے واال کورونا وائرس سے متاثر ہے تو آپ درج ذیل سرکاری
صوبائی ہیلپ الئنز پر کال کرسکتے ہیں:



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 معالی
تعاون سے

پشاور میں کرونا وائرس کے مثبت آنے کی شرح 10 فیصد سے بھی بڑھ جانے کے بعد خیبر پختونخوا کے صوبائی چیف
سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز نے ہدایات جاری کی ہیں کہ صوبہ بھر میں کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے
عملدرآمد کیا جائے ۔ انہوں نے حکام سے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والے افراد کو جرمانے کیے جائیں اور کرونا
وائرس کی تیسری لہر ، جو پہلی لہروں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، سے عوام کو بچانے کے لیے نان فارما سیوٹیکل

انتظامات کیے جائیں ۔ 

 
حکام کے مطابق پشاور، مردان ، نوشہرہ ، چارسدہ، ماال کنڈ، کوہاٹ اور صوابی کے اضالع میں یہ وائرس بہت تیزی سے
پھیل رہا ہے جبکہ صوبے کے جنوبی اضالع نسبتاً زیادہ محفو ظ ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پشاور اس لہر سے سب سے زیادہ

متاثر ہو ا جہاں کرونا وائرس مثبت آنے کی شرح 10 اعشاریہ 17 تک پہنچ گئی ۔ 
 

ً پشاور میں گزشتہ ہفتے تک بیڈز ختم ہو چکےتھے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ صوبے کے جبکہ صوبے کے ہسپتالوں خصوصا
دارلحکومت میں مریضوں کی تعداد اور شرح اموات میں تیزی سے اضافہ ہو ا تاہم موثر الک ڈاؤن کے نفاذ سے اس میں

کمی آئی۔
 
 

خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس میں اضافے کے پیِش نظر 
سخت احتیاطی تدابیر کی ہدایت

 

ذریعہ ۔روزنامہ ڈان
 



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 معالی
تعاون سے

ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان (ڈریپ) نے ملک میں کرونا وائرس کی ویکسین کی زیادہ سے زیادہ قیمت فروخت کافارمولہ
طے کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ویکسین کی فروخت کے لیے 2 فارمولے طے کیے گئے ہیں جن کے
تحت کمپنیاں 40 فیصد مارک اپ اور ہسپتال اور ریٹیلرز اضافی 15 فیصد مارک اپ کے ساتھ ویکسین فروخت کر سکتے ہیں ۔

نوٹیفیکیشن ، جو غیر معمولی گزٹ آف پاکستان میں شائع کیا جائے گا ، کے دوسرے حصے میں کہا گیا ہے حکومِت پاکستان نے
ڈرگ ایکٹ 1976 کے سیکشن 12 کے مطابق کوِوڈ ۔19 ویکسین کی قیمِت فروخت کا طریقہ کار طے کر دیا ہے ۔ 

 
نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ "ویکسینز کے ہنگامی حاالت میں استعمال کی منظوری ڈریپ کا بورڈ دے گا۔ ویکسین بازار

میں فروخت نہیں کی جاسکے گی اور ویہ نجی شعبہ کے ہسپتالوں اور اداروں میں لگائی جاسکے گی"۔
 

وفاقی کابینہ میں پیش کی گئی ایک سمری کے مطابق روس کی سپوٹنک 5 کے 2 انجیکشنز کی قیمت فروخت 8 ہزار 449 روپے
جبکہ چین کی سنگل ڈوز ویکسین کین سائنو کی قیمت 4 ہزار 2 سو 25 روپے تجویز کی گئی ہے ۔ تاہم یہ واضح کیا گیا ہے کہ

ویکسین بازار میں فروخت نہیں ہو سکے گی اور صرف نجی شعبہ کے ہسپتالوں اور اداروں میں لگائی جاسکے گی۔
 

عید الضحٰی 2020 سے قبل کی گئی پاکستان کے سینٹر برائے اکنامک ریسرچ کی ایک تحقیق میں کووڈ۔19 کی احتیاطی تدابیر پر
عملدرآمد کے لیے مقامی مذہبی قائدین سے انفرادی رابطوں کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے ۔ اس مشق کے معاشرے پر زبردست مثبت
اثرات سامنے آئے اور تحقیق کے نتائج میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ معاشرے میں اس بحران سے نمٹنے کے لیے یہ ایک موثر طریقہ ہے ۔

اس تحقیق کے دوران مذہبی رہنماؤں کو ایک سکرپٹ دیا گیا تھا جس میں حکومت پاکستان کی طرف سے کووڈ ۔19 سے بچائوکی

احتیاطی تدابیراور دیگر ممالک کے علماء کی طرف سے فتووں اور احادیث کے مجموعے ساتھ ایک اپیل دی گئی تھی ۔ پیغامات کے اس
طریقے سے پالیسی ساز ادارے یا افراد معاشرے سرکردہ افراد (مذہبی یا غیر مذہبی) کو دو طریقوں سے متحرک کر سکتے ہیں ۔

 
 احتیاط اور بچاؤ۔احتیاط کے معاملے میں معاشرے کے سرکردہ افراد سے صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کا پیغام پھیالیا جاسکتا ہے
اور لوگوں کو ان تدابیر پر عملدرآمد کے لیے تیار کرنے کے لیے ان سے مدد لی جاسکتی ہے، اسی طرح معاشرے کے بااثر افراد عوامی
مہموں(جیسے کہ کوِوڈ ۔19 کی ویکسین مہم) کو کامیاب بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ۔ اگر ویکسین لگوانے میں لوگوں
کی دلچسپی کم رہتی ہے تو خدشہ ہے کہ کرونا وائرس کا خطرہ کافی عرصے تک برقرار رہے گا۔ حال میں کرونا وائرس کے کیسز میں
اضافے، افواہوں کے پھیالئو ، اس عالمی آفت کے بارے میں لوگوں کی توہمات، دی گئی احتیاطی تدابیر پر عملدرآمد میں ہچکچاہٹ اور
اس حقیقت کہ جن لوگوں کو ویکسین لگ بھی چکی ہے انہیں بھی اس بیماری کا خطرہ برقرار ہے ،سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بیماری لمبے

عرصے تک برقرا ر رہنے کا خدشہ ہے۔ اس لیے کووڈ ویکسین کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے جیسی احتیاطی تدابیر بھی جاری رکھنی
چاہییں ۔

 
جیسا کہ حکومت ملک میں ویکسین پروگرام پر عمل کررہی ہے اسے ایک موثر حکمت عملی بھی ترتیب دینی چاہیے جس سے عوام کو
آگاہ کیا جاسکے وہ وہ محتاط رہیں ۔ ایسے میں معاشرے کے بااثر افراد سے رابطہ مفید رہے گا جو عوا م کو حکام کا احتیاطی تدابیر کا
پیغام موثر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، معاشرے کے بااثر افراد اس عالمی آفت کے خاتمے تک عوام اور حکومت کے درمیان ثالث کا

کردار اداکرسکتےہیں جو لوگوں کو ویکسین لگوانے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اہمیت سے آگاہ کر سکتےہیں، 
 
 

ڈریپ نے ملک میں کرونا وائرس ویکسین کی فروخت کے طریقہ کا ر

کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
 

ذریعہ ۔ روزنامہ ڈان
 

کوِوڈ۔19 کے بحران سے نمٹنے میں کمیونٹی لیڈرز سے رابطہ کارگر ثابت
ہو سکتا ہے،

 

ذریعہ ۔ روزنامہ ڈان
 

https://www.dropbox.com/s/eb04gvie3hp19kd/Imams_live_web.pdf?dl=0


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 معالی
تعاون سے


