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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
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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.

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

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  



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

پا�ستان ۾ هلندڙ وئ�سين مهم جي صورتحال

پا�ستان ۾ �ورونا وائرس �يسز جي مثبت اچڻ جي شرح (6 اپريل تائين) 8 ڏهائي 47 سي��و ر�ارڊ �ئي وئي آهي.  

هن وقت سڄي مل� ۾ 50 سالن کان 59 سالن تائين جي عمر جي ماڻهن کي وئ�سين لڳائي پئي وڃي ج�هن ته 80
سالن کان وڌي� عمر جي ماڻهن کي طبي عملي جا ر�ن گهرن تي وڃي وئ�سين لڳائيندا. ان کان عالوه صحت بابت
وزيراعظم جي خصوصي معاون ڊا��ر فيصل سلطان چيو آهي ته ” اسان 9 لک کان وڌي� ماڻهن کي وئ�سين لڳائي

ڇ�ي آهي ۽ �جهه ڏينهن ۾ اهو انگ 10 لک تائين پهچي ويندو. اسان بزرگ شهرين کان وئ�سينيشن جي شروعات �ئي
هئي ۽ هاڻي 65 سالن کان وڌي� عمر جا ماڻهو به �نهن به مر�ز ۾ وڃي وئ�سين لڳرائي سگهن ٿا. آهستي آهستي

 “اسان اها سهولت 65 سالن کان گه� عمر جي شهرين الِء به متعارف �رائينداسين

بزرگ شهري (عمر 65 سالن کان وڌي�):  پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر 1166 تي مو�لي پنهنجي رجس�ريشن �رائين،
پنهنجي ويجهي وئ�سين مر�ز وڃن ۽ وئ�سين لڳرائي وٺن.

 
بزرگ شهري (60 کان 64 سالن تائين جي عمر):  رجس�ريشن الِء پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر �نهن به موبائيل نمبر تان
1166 تي ايس ايم ايس �ن يا نادرا جي مخصوص ويب سائي� تي و ڃو – توهان کي وئ�سين لڳڻ جي تاريخ ۽ مر�ز

بابت ايس ايم ايس جي ذريعي ٻڌايو ويندو. 

 
بزرگ شهري (عمر 50 کان 59 سال):  انهن شهرين جي رجس�ريشن جي شروعات 30 مارچ کان ٿي چ�ي آهي. اهي
شهري �نهن به موبائيل نمبر تان 1166 تي ايس ايم ايس �ري يا نادرا جي مخصوص ويب سائي� تي و ڃي پنهنجي

رجس�ريشن �رائي سگهن ٿا. وئ�سين مر�ز  ۽ تاريخ  بابت ايس ايم ايس جي ذريعي آگاهه �يو ويندو.
رجس�رڊ طبي عملو :  وئ�سين مر�ز ۽ تاريخ بابت ايس ايم ايس جي ذريعي آگاهه �يو ويندو. 



�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

خيبر پختونخواهه جي صحت �ارڊ ۾ �ووڊ -19 جو عالج به شامل هوندو

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

ت
ح
ص

  خيبر پختونخواهه جي صحت واري صوبائي وزير تيمور جهڳ�ا اعالن �يو آهي ته شهرين جي سهولت الِء صحت

سهولت �ارڊ ۾ �ووڊ-19 جي عالج جو خرچ به شامل �يو ويو آهي. صحت �ارڊ جي ذريعي شهرين کي10 لک

رپيا ساليانو جي صحت جي انشورنس فراهم �ئي پئي وڃي ۽ هاڻي اهي سڄي صوبي ۾ فراهم �يا ويا آهن. اهو

فيصلو صوبي ۾ �ورونا وائرس جي وڌندڙ �يسز جي �ري �يو ويو آهي. �ووڊ-19 جي �ين لهر جي ابتدا ۾ ئي

خيبر پختونخواهه بد ترين متاثر صوبو هو، جتي ه� هزار کا وڌي� نوان مثبت �يس سامهون آيا ۽ 20 ماڻهو

مري ويا. هن وقت صوبي ۾ �ورونا وائرس جي مثبت �يسز جي شرح 12 ڏهائي 04 سي��و آهي، جنهن

ح�ومت کي خبردار �ري ڇ�يو آهي. وڌندڙ �يسز سان منهن ڏيڻ سان گ�وگ� صوبائي ح�ومت عوام کي اپيل

�ئي آهي ته اهي هن وائرس جي وڌندڙ �يس رو�ڻ الِء ح�ومت جي مدد �ن ته جيئن صوبي جي صحت جي

نظام تان بار گه� ٿي سگهي. ان سلسلي ۾ وڌي� تفصيل اچي رهيا آهن

https://www.pmhealthprogram.gov.pk/


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
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اين سي او سي طرفان �ووڊ الِء رمضان جي دوران �يون ويندڙ احتياطي تدبيرون
 

نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر  (اين سي او سي) رمضان جي مهيني جي دوران �ووڊ-19 کان بچاَء

الِء هيٺ ڏنل احتياطي تدبيرون جاري �يون آهن:  

 ٻارن ۽ 50 سالن کان وڌي� عمر جي فردن کي مسجدن يا امام بارگاهه وڃڻ کان پاسو �رڻ گهرجي
 اه�ا فرد جن کي نزلو ز�ام هجي، کي نماز الِء مسجد نه وڃڻ گهرجي

نماز جي دوران مسجدن ۾ فرش تي قالين نه وڇائڻ گهرجي – نمازي اگهاڙي فرش تي نماز ادا �ن يا گهران پنهنجو ذاتي 
 مصلو کڻي اَچن

  هر ماڻهوَء جي وچ ۾ 6 ف� جو فاصلو برقرار رکيو وڃي 
  هر ماڻهوَء کي  مسجد/ امام بارگاهه ۾ منهن تي ماس� پاتل هجي 

  مسجدن/ امام بارگاهن جي فرش کي روزانو �لورين جي پاڻيَء سان ڌوتو وڃي 
  وضو �رڻ وقت پنهنجي هٿن کي 20 سي�ن�ن تائين ڌوئجي 

  ف� پاٿ يا ٻين عوامي هنڌن تي نماز ادا �رڻ کان پاسو �ريو 
  مسجدن/ امام بارگاهن ۾ ح�ومتي قاعدن ۽ ضابطن (ايس او پيز) تي عملدرآمد الِء ه� �مي�ي جوڙي وڃي

  مسجدن/ امام بارگاهن ۾ روزي رکڻ ۽ کولڻ جو انتظام نه �يو وڃي 
   مسجدن/ امام بارگاهن جي انتظاميا مٿي ڏنل ايس او پيز تي عملدرآمد �رڻ تي اتفاق �يو آهي

ذريعو-  اين سي او سي

ذرائع: ڈان نیوز

سنڌ ح�ومت صوبي ۾ �ورونا وائرس جي وڌندڙ �يسز جي ڳڻتيَء کي سامهون رکندي انتظام
�ري ورتا

جيئن ته سڄي مل� ۾ �ورونا وائرس جي �يسز جي تعداد ۾ تيزيَء سان واڌارو ٿي رهيو آهي. سنڌ ح�ومت
به مريضن جي ام�اني واڌاري کي ذهن ۾ رکندي ضروري انتظام �ري ورتا آهن. ان سلسلي ۾ صوبي ۾ وڌي�
طبي عملي جي ڀرتي، نوان قرنطين مر�ز قائم �رڻ ۽ وئ�سين جي درآمد شامل آهن. اميد �ئي پئي وڃي ته
سڄي صوبي ۾ 1 هزار تائين �ان�ري�� جي بنياد تي نئون طبي عملو ڀرتي �يو ويندو ۽ ان سلسلي ۾ صوبائي
ح�ومت اسپتالن جي سربراهن کي اختيار ڏنا آهن ته اهي ضرورت پوڻ تي واڌو عملو ڀرتي �ري سگهن ٿا. پي

اَي ايف ميوزم ۽ اي�سپو سين�ر جه�يون جايون جن کي اڳ ۾ به قرنطين مر�زن جي طور تي استعمال �يو ويو
هو ۽ گه� �يسز جي سبب ختم �يو ويو هو، کي ٻيهر تيار رهڻ جو چيو ويو آهي. ٻئي پاسي وفاقي ح�ومت

طرفان اجازت ملڻ کانپوِء سنڌ ح�ومت چيني وئ�سين ” �ووين�يشيا“ ٺاهيندڙ �مپنيَء کي 20 لک وئ�سينز
خريد �رڻ جو آرڊر ڏئي ڇ�يو آهي- 

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

مل� جي �ن شهرن اسالم آباد، الهور ۽ �راچي ۾ وئ�سين نجي سطح تي به دستياب آهي- نجي سطح تي

دستياب وئ�سين روس جي سپو�ن� آهي جنهن جي ه� دفعو لڳرائڻ جي قيمت 12 هزار رپيا طئي �ئي وئي

آهي ج�هن ته هن وئ�سين جي ٻين کيپ جي خريد الِء آرڊر ڏنو ويو آهي. �نهي شهرن ۾ هيٺ ڏنل اسپتالن ۾
نجي سطح تي وئ�سين لڳرائڻ جي سهولت موجود آهي

الہورالہور اسالم آباداسالم آباد کراچیکراچی

�ووڊ-19 جي �ين لهر جي دوران سڄي مل� ۾ �ورونا وائرس جي �يسز ۾ تيزيَء سان واڌارو

ذريعو- روزاني اي�سپريس �ربيون. 

اسالم آباد، الهور ۽ �راچي ۾ پرائيوي� وئ�سين جي دستيابي

ڊا��رز اسپتال
حميد لطيف اسپتال
شو�ت خانم اسپتال

 چُغتائي ليب

شفا ان�رنيشنل اسپتال
اسالم آباد ڊائگنوس��

سين�ر (آِء ڊي سي)
چغتائي ليب

مارگال ڊائگنوس��س اين�  
�لين�س

 

او ايم آِء اسپتال

ضياء الدين اسپتال 

سائوٿ س�ي اسپتال    

پا�ستان ۾ �ورونا وائرس جي �ين لهر جي دوران 4 اپريل تي مل� ۾ شديد متاثر مريضن جو سڀ کان وڌي�
انگ سامهون آيو- نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي) جي سربراهه  ۽ منصوبا بنديَء جي وفاقي

وزير  اسد عمر ٻڌايو ته 3 هزار 5 سئو 68 مريض ڳڻتيَء جوڳي حالت ۾ آهن جي�و عالمي آفت جي شروع ٿيڻ
کان هن مهل تائين سڀ کان وڌي� تعداد آهي. اهو به ٻڌايو ويو ته 4 اپريل تائين مل� ۾ �ورونا وائرس جي
مثبت �يسز جو تعداد 60 هزار 72 هو ۽ 24 �ال�ن دوران سڄي مل� مان 5 هزار 20 نوان �يس سامهون

آيا. هن وقت تائين پا�ستان مجموعي طور تي ه� �روڙ 40 لک �ي هزار 3 سئو 35 �يس� �يا جن مان 6
لک 87 هزار 9 سئو اَٺ �يسز مثبت آيا. سڄي مل� ۾ تيزيَء سان وڌندڙ مثبت �يسز جي �ري وفاقي وزير

اسد عمر عوام کي اپيل �ئي ته اهي ح�ومت جي طئي ٿيل قاعدن ۽ ضابطن (ايس او پيز) جن ۾ ماس� پائڻ
۽ سماجي ِوٿي رکڻ شامل آهن، تي عمل �ندا رهو ۽ انهن قدمن کي الڳو �رڻ الِء انتظاميا سان تعاون �ريو-

(ذريعو- جيو �ي وي)



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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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

