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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.



�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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سوشل مي�يا تي ه� جعلي ويب سائي� لن� گردش ۾ آهي جنهن ۾ دعوٰي �ئي وئي آهي ته هن ويب سائي�

تي وڃي �ووڊ رليف فن� حاصل �ري سگهجي ٿو. وفاقي ترقياتي اداري ايف آِء اَي طرفان ه� هدايت جاري

�ئي وئي آهي ته �ووڊ-19 سبب سڄي دنيا ۾ سائبر حملن ۾ واڌارو ٿي رهيو آهي. اه�ا لن�س هي�رز جي

طرفان واهپيدارن کي مو�ليا وڃن ٿا ته جيئن اهي �ووڊ رليف فن� جي آسري تي پنهنجي ذاتي معلومات انهن

کي ٻڌائين. ج�هن توهان اه�و لن� کوليو ٿا ته سڀ کان پهريان توهان کان ذاتي معلومات گهري وڃي ٿي ۽

ج�هن توهان پنهنجي ذاتي معلومات لکي ڏيو ٿا ته توهان کي لن� مختلف گروپن ۾ شيئر �رڻ جو چيو وڃي ٿو.

جي��هن توهان کي اه�و لن� نظر اچي ته محتاط رهو ۽ ان کي ٻين سان شيئر �رڻ بدران ان جي ايف آِء اَي

جي سائبر �رائيم ونگ کي هيلپ الئين نمبر 9911 تي �ال �ري ش�ايت �ريو. 

 

�نگز �اليج انگلين� جي ريسرچرز جي عالمتن تي �يل تازي تجزئي جي مطابق �ورونا وائرس جي نئين قسم بي

-1-1-7 سان ٿيندڙ بيماريَء جون عالمتون جه�وڪ بيماري جي شدت يا ڊيگهه ۾ ٻين قسمن جي ڀي� ۾ �و واضح

فرق سامهون نه آيو آهي. هن تحقيق ۾ اها ڳالهه واضح �ئي وئي آهي ته هن قسم ۾ ه� فرد کان ٻئي کي

منتقلي وڌي� تيزيَء سان ٿئي ٿي. اس�ول آف الئيف �ورس سائنسز جي ڊا��ر �ليئر اس�يوز جو چوڻ آهي ته

“ج�هن اسان بدلجندڙ موسمن ۽ مختلف عمرين جي فردن جي انگن اکرن کي ڏسون ٿا ته خبر پئي ٿي ته وائرس

جو نئون قسم بي -1-1-7 جي �ري �ووڊ جي عالمتن ۾ �و واضح فرق ناهي ڏٺو ويو. اهو واضح �رڻ ضروري

آهي ته �ورونا وائرس جي سڀني قسمن جون عالمتون مٿي ۾ سور، ڳلي جو سور، ان سان گ� شديد کنگهه، بخار

۽ خوشبو جو محسوس نه ٿيڻ شامل آهن” – ذريعو – وفاقي تحقيقاتي ادارو (ايف آِء اَي)، �نگز �اليج انگلين�

 

حقیقت افواهه

افواهه

حقیقت
نئين تحقيق مطابق �ورونا وائرس جي برطانوي
قسم جون عالمتون پهرئين قسمن کان مختلف

ناهن 

ه� ويب سائي� تي وڃي �ووڊ رليف فن� حاصل

�ري سگهجي ٿو  



اين سي او سي اعالن �يو آهي ته 50 کان 59 سال جي ماڻهن جي �ورونا وائرس لڳرائڻ الِء رجس�ريشن جو عمل 30 مارچ کان
شروع ٿي ويو آهي. توهان پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر �نهن به موبائيل نمبر تان 1166 تي ايس ايم ايس �ري يا نادرا جي
مخصوص ويب سائي� تي وڃي پاڻ کي رجس�رڊ �رائي سگهو ٿا. وئ�سين سين�ر ۽ وئ�سين لڳڻ جي تاريخ بابت توهان کي

ايس ايم ايس ذريعي آگاهه �يو ويندو. وئ�سين لڳرائڻ جي اهل شهرين الِء رجس�ريشن ۽ وئ�سين لڳرائڻ جو طريقو هيٺين

ريت آهي: 

1.     اهليت: بزرگ شهري ۽ طبي اهل�ار پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر 1166 تي ايس ايم ايس �ري يا نادرا جي ويب سائي� تي
وڃي پنهنجي اهليت ڏسي سگهن ٿا. 

2.     تصديقي ايس ايم ايس- ايس ايم ايس جي ذريعي وئ�سين سين�ر جي معلومات ۽ پن �وڊ جي فراهمي �ئي ويندي. 
3.     اپوائن�مين� - ج�هن سين�رز تي وئ�سين دستياب ٿيندي ته توهان کي وئ�سين لڳڻ جي تاريخ ٻئي ايس ايم ايس ۾

ٻڌائي ويندي. 
4.     وئ�سين سين�ر وڃڻ- مقرر ٿيل تاريخ تي پنهنجي اصلي شناختي �ارڊ ۽ ايس ايم ايس تي آيل پن �وڊ سان گ�

وئ�سين سين�ر وڃو. 
5.     تصديقي �ائون�ر - طبي عملو نِمز تي توهان جو شي�ول چي� �ندو ۽ توهان جي شناختي �ارڊ ۽ پن �وڊ جي تصديق

�ندو. 
6.     وئ�سينيشن �ائون�ر - توهان کي پنهنجي واري اچڻ تي وئ�سين لڳائي ويندي. 

7.     تصديق - وئ�سين لڳائڻ وارو عملو نِمز تي توهان جي ان�ري جي تصديق �ندو. 
8.     ماني�رنگ- وئ�سين لڳڻ کانپوِء توهان کي ماني�رنگ الِء 30 من�ن تائين وئ�سين سين�ر تي رهڻ الِء چيو ويندو- ذريعو:

اين سي او سي
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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

50 سال کان وڌي� عمر جي ماڻهن جي وئ�سين الِء رجس�ريشن جي ابتداء 30 مارچ
کان ٿي وئي



پشاور جي ڊپ�ي �مشنر قلم 144 تحت سڄي ضلعي ۾ ان�ور ۽ آئوٽ ڊور عوامي هنڌن تي ماس� يا چهري کي ڍ�ڻ الزمي

قرار ڏئي ڇ�يو آهي. جي�و به ان ح�م جي ڀڃ��ي �ندو ان جي خالف قانوني �ارروائي �ئي ويندي. اهو ح�م 29 مارچ کان

الڳو آهي ۽ ه� مهيني يا ايندڙ ح�من تائين الڳو رهندو. 

خيبرپختونخواهه جي صحت ۽ خزاني واري وزير تيمور جهڳ�ا عوام کي اپيل �ئي آهي ته اهي �ورونا وائرس جي �ين لهر دوران

احتياطي تدبيرون اختيار �ن. سماجي رابطي جي ويب سائي� �وئي�ر تي �يل �وئي�س ۾ صوبائي وزير جو چوڻ هو ته

“�ووڊ-19 جو هي سلسلو ٿ�ائيندڙ آهي پر اڃان به وقت آهي ته اسان هن �ين لهر تي ضابطو آڻي سگهون. �الهه خيبر

پختونخواهه ۾ �ورونا وائرس �يسز مثبت اچڻ جي شرح 11 ڏهائي 2 سي��و هئي جي�ا پهرين لهر کان هن وقت تائين بلند

ترين شرح آهي”. صوبائي وزير وڌي� چيو ته پشاور ۽ سوات ۾ �ورونا وائرس �يسز جي مثبت اچڻ جي شرح سڀ کان وڌي�

آهي ج�هن ته اها شرح هريپور ۽ ايب� آباد ۾ به وڌي رهي آهي. هن چيو ته “پشاور ۽ سوات ۾ ه� هفتي دوران �يسز مثبت

اچڻ جي شرح 20 سي��و کان وڌي� رهي آهي. اسان کي اجتماعي سطح تي هن آفت جو مقابلو �رڻ گهرجي. خاص طور تي

اسپتالن جي اندر جڳهه کي برقرار رکڻ ۽ ان کي اه�ن مريضن کي ڏيڻ الِء جن جي حالت وڌي� ڳڻتيَء جوڳي هجي کي ڏيڻ الِء

اسان کي توهان جي تعاون جي ضرورت آهي” – ذريعو - روزاني ڊان
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خيبر پختونخواهه جي صحت واري وزير جي �ورونا وائرس جي �ين لهر جو مقابلو
گ�جي �رڻ جي اپيل

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

پا�ستان جي وڏن شهرن ۾ �ورونا وائرس �يسز جي تازا ترين صورتحال 

�يپ�ن (ر�ائرڊ) محمد عثمان 27 مارچ تي اعالن �يو ته عوامي هنڌن تي ماس� نه
پائيندڙ ماڻهن کي گرفتار �ري جيل مو�ليو ويندو ڇوته �ووڊ-19 جي تازي لهر تي ضابطو
آڻڻ الِء طئي ٿيل قاعدن ۽ ضابطن (ايس او پيز) تي سختيَء سان عملدرآمد �رائڻ جو
فيصلو �يو ويو آهي. اهو ح�م آچر 28 مارچ کان الڳو ٿي ويو. �مشنر الهور جو چوڻ هو

ته “اسان �ورونا وائرس جي �ين لهر جي شديد ترين دور مان گذري رهيا آهيون جي�و
الهور ۾ خاص طور تي ۽ سموري پنجاب ۾ عام طور تي تمام گهڻو تيزيَء سان ڦهلجي رهيو
آهي. جيئن ته روزانو جي بنياد تي �ورونا وائرس جا �يترائي درزن مريض الهور جي
اسپتالن ۾ آندا پيا وڃن، ان الِء فيصلو �يو ويو آهي ته ان کي وڌي� ڦهلجڻ کان رو�ڻ الِء
سخت قدم کنيا وڃن. ان الِء اسان 28 مارچ کان �ري� ڊائون جو فيصلو �يو، جنهن ۾

ماس� نه پائڻ سميت ٻين ايس او پيز جي ڀڃ��ي �ندڙن جي خالف سخت �ارروائي

�ئي ويندي. بازارن، روڊن، اسپتالن، پار�ن ۽ د�انن تي ماس� نه پائيندڙ ماڻهن کي
گرفتار �رڻ کان سواِء اسان وٽ ٻيو �و رستو ناهي”- ذريعو -روزاني ڊان

ماس� نه پائيندڙ شهرين کي گرفتار �يو ويندو- �مشنر الهور جو چتاُء 
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�ورونا وارئس جي �ين لهر ۾ تيزي اچڻ کانپوِء اين سي او سيَء نون قاعدن ۽ ضابطن جو اعالن �يو

آهي جي�ي سڄي مل� جي انهن شهرن ۾ الڳو ٿيندا جتي 3 ڏينهن ۾ �ورونا وائرس جي �يسز مثبت

اچڻ جي شرح 8 سي��و کان وڌي� هوندي. 

1.    5 اپريل کان هر قسم جي اِن ڊور يا آئوٽ ڊور شادين جي تقريبن تي م�مل پابندي هوندي- پر صوبا

صورتحال جي مطابق اهي پابنديون جلدي به الڳو �ري سگهن ٿا. 

2.    هر قسم جي اِن ڊور يا آئوٽ ڊور اجتماعن تي فوري طور تي پابندي هوندي. سموريون سماجي، ثقافتي،

سياسي، رانديون يا �نهن به ٻئي قسم جا اجتماع پابندي ۾ شامل آهن.

3. اين سي او سي صوبن کي الڪ ڊائون جو فيصلو �رڻ الِء 29 مارچ کان �ورونا وائرس جي هاٽ اسپا�س

بابت نقشو فراهم �ندو.

�ووڊ-19 جي �ين لهر جي ڏس ۾ اين سي او سي طرفان نوان قاعدا ۽
ضابطا !

�ووڊ-19 وئ�سين سر�يف�ي� پور�ل جي شروعات

اين سي او سي هاڻي وئ�سين

م�مل �رائيندڙ شهرين کي

سر�يف�ي�س جاري �رڻ شروع

�ري ڇ�يا آهن. جي��هن توهان

جو وئ�سين جو عمل م�مل ٿي

ويو آهي ته توهان نادرا ميگا

سين�ر يا نادرا جي مخصوص

ويب سائي� تان ان جو

سر�يف�ي� حاصل �ري سگهو

ٿا. ج�هن توهان وئ�سين لڳرايو

ته ان ڳالهه کي يقيني بڻايو ته

توهان جو اندراج نِمز جي ويب 

سائي� تي ٿي وڃي. پنهنجو وئ�سينيشن جو اس�ي�س چي� �رڻ الِء 1166 تي پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر ايس ايم ايس

�ريو.

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



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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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

