
م�مل فعال �يس

82,276
م�مل موت

16,316

Pakistan Coronavirus
CivActs Campaign

پا�ستان ۾ COVID-19 جي موجوده صورتحال

م�مل تصديق ٿيل �يَسس

761,437
 

م�مل وصولي

662,845

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

صوبے

پنجاب

سنڌ

موت

7,457
 

4,553
 

ریکوریز

�439اشمي
 

56,805

12,908

223بلوچستان
 

19,764

103گليگ� بال�يسن
 

4,971
 
 
 
 

اسالم آباد

2,89989,987 �ي پي �ي

تصديق ٿيل

�يَس

270,338

272,729
 

15,669

20,940

5,182
 

106,500

70,079

فعال �يس

44,799
 
 

7,848

2,322

953

108

13,614
 12,632
 

642
 

218,082
 

260,328

بُلي�ن نمبر 28

19.04.2021

�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.
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حقیقت افواهه

افواهه

حقیقت

اه�ا فرد جن کي الرجيز جو مسئلو هجي انهن کي

�ووڊ-19 وئ�سين نٿي لڳي سگهي- 

هر دوا جي اجزاء سان گ� الرجي جو ام�ان موجود هوندو آهي. جيئن ته �ووڊ وئ�سين لڳرائيندڙ تمام ٿورڙن
ماڻهن ۾ اهو ام�ان هجي ٿو ته کين الرجي ٿي وڃي تنهن�ري اُن الرجي جو واسطو الڳاپيل فرد جي دوائن سان

الرجي جي هس�ريَء سان ٿئي ٿو ۽ الرجي جو اهو مطلب ناهي ته وئ�سين ۾ �ا خرابي آهي. هتي اها ڳالهه به

اهم آهي ته اها الرجي وئ�سين لڳرائيندڙ فرد جي صحت الِء وڏو خطرو ناهي. جيئن ته هاڻي اسان وٽ �يتريون

ئي وئ�سينز موجود آهن ته اه�ا فرد جن کي دوائن مان الرجي ٿيندي هجي يا جي�ي تمام گهڻا محتاط آهن اهي

هن وئ�سينز ۾ موجود اجزاء جي باري ۾ پنهنجي ڊا��ر سان مشورو �ري سگهن ٿا. دي سين�ر فار ڊزيزز

�ن�رول اين� پريوينشن (شي ڊي سي) به سفارش �ئي آهي ته طبي عملي جا ر�ن وئ�سين لڳائڻ کان اڳ

لڳرائيندڙ فرد جي الرجيز جي اس�ريننگ ضرور �ن. اِهي وئ�سينز  اه�ن ماڻهن جن کي عام شين جه�وڪ کاڌي

پيتي جون شيون، پالتو جانورن، ماحولياتي تبديلين، ج�ي ٻو�ين يا کائڻ پيئڻ وارين دوائن مان الرجي هجي، الِء

محفوظ آهن. ان جو باوجود تمام گه� �يسز ۾ جي��هن �نهن ماڻهوَء کي پهرين وئ�سين لڳرائڻ کانپوِء شديد

الرجي ٿي وڃي ته اُن کي گهرجي ته اهو ٻئي دفعي وئ�سين نه لڳرائي. 

نئين تحقيق مطابق نن� سان �ورونا وائرس

ٿيڻ جو ام�ان گه� �رڻ ۾ مدد ملي ٿي

ه� تحقيق مطابق اه�ا ماڻهو جي�ي مناسب وقت تائين آرام �ن ٿا انهن کي �ورونا وائرس ٿيڻ يا گهڻو شديد

بيمار ٿيڻ جو ام�ان گه� ٿئي ٿو. اها تحقيق سڄي دنيا جي 6 مل�ن جي 2800 فرن� الئين هيلٿ ور�رن تي

�ئي وئي جي�ي هر وقت �ورونا وائرس جي مريضن سان گ� �م �ري رهيا هئا. تحقيق جي نتيجي مان اها

خبر پئي آهي ته نن� جو هر واڌو �الڪ �ووڊ-19 ٿيڻ جي ام�ان کي 12 سي��و تائين گه� �ري ڇ�ي ٿو.

ساڳئي طرح اه�ا ماڻهو جي�ي گه� نن� �ن ٿا يا جن کي �م جي �ري آرام جو وقت گه� ملي ٿو انهن جي

بيمار ٿيڻ ۽ بيماريَء جي گهڻي دير تائين هلڻ جو ام�ان وڌي وڃي ٿو- ذريعو – �ليو لين� �لين�، َهف پوس�،

مي��ل نيوز �و ڊي. 

https://health.clevelandclinic.org/should-you-get-the-covid-19-vaccine-if-you-have-allergies/
https://www.huffpost.com/entry/study-shows-sleep-linked-lower-covid-19-risk_l_605db70ec5b66d30c74383ee
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پا�ستان ۾ هلندڙ وئ�سين مهم جي صورتحال

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. 
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تعاون سان

1166 عالمتون آهن پنهنجي ڊا��ر يا COVID-19 جي��هن توهان وٽ

�ورونا وائرس هيلپ الئن سان رابطو �ريو

پا�ستان ۾ پهرين جنوري 2021 کان اڄ تائين ه� ڏينهن ۾ ر�ارڊ فوتگيون

11 اپريل بروز آچر پا�ستان ۾ سال 2021 جي شروعات کان اڄ تائين ه� ڏينهن ۾ �ورونا وائرس سبب ر�ارڊ

فوتگيون سامهون آيون. اين سي او سيَء ه� ڏينهن ۾ 114 فوتگين ۽ پنج ڏينهن تائين روزانو 5 هزار کان وڌي� �يسز

ر�ارڊ �يا. مل� ۾ هن وقت 4143 کان وڌي� مريض ڳڻتي جوڳي حالت ۾ آهن ج�هن ته سڄي مل� ۾ اڄ تائين 14

هزار 443 ماڻهو �ورونا وائرس جي سبب زندگيَء جي بازي هارائي چ�ا آهن ۽ سموري مل� ۾ اي��و �يسز جو تعداد 7

لک 21 هزار 18 ٿي چ�و آهي. مٿي ڏنل انگ اکر �ورونا وائرس جي �ين لهر جي خطرناڪ ترين سمجهڻ الِء �افي آهن.

جي��هن صوبائي سطح تي انگن اکرن کي ڏٺو وڃي ته هن وقت پنجاب، اسالم آباد ۽ خيبر پختونخواهه هن لهر جا

بدترين ش�ار آهن جتي هن وقت بالترتيب 39 هزار 98، 12 هزار 795 ۽ 12 هزار 458 �ورونا وائرس جا مريض موجود

آهن. هاڻي ج�هن مل� ۾ �يسز مثبت اچڻ جي شرح 10 ڏهائي 96 سي��و جي سطح کي ڇُهي رهي آهي، ماهرن اها

ڳڻتي ڏيکاري آهي ته �ووڊ-19 جي هيَء �ين لهر پهرين ٻنهي لهرن جي مقابلي ۾ تمام گهڻي خطرناڪ ثابت ٿي سگهي

ٿي – 
(ذریعہ ۔ سما ٹی وی)
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خيبر پختونخواهه ۾ عورتون ۾ �ورونا وائرس ٿيڻ ۾ واڌارو

صحت جي عالمي اداري مطابق پا�ستان جي صوبي خيبر پختونخواهه ۾ عورتن ۾ �ورونا وائرس �يسز ۾

4 سي��و واڌارو ڏسڻ ۾ آيو آهي. ان مسئلي تي عوامي ڌيان الِء �يترائي ام�ان ظاهر �يا ويا آهن. ان ۾

گهڻو �ري شاديون ۽ شادي هالز ۾ تمام گهڻي رش، شادين جي خريداريَء الِء بازار وڃڻ ۽ اُتي ايس او پيز تي

عملدرآمد نه ٿيڻ ۽ گهر جي مردن جو ٻاهر کان �ورونا وائرس ۾ و�وڙجي اُن کي گهر ۾ ڦهالئڻ شامل آهن.

ان کان اڳ اهو سمجهيو ويندو هو ته صوبي ۾ عورتون گهڻو وقت گهر جي اندر رهن ٿيون ۽ جي��هن ٻاهر

ن�رن به ته نقاب �ن ٿيون جي�و عام طور تي منهن جي ماس� جو �م ڏئي ٿو ۽ اُهي گهڻي رش واري

جڳهن تي وڃڻ کان پرهيز �ن ٿيون ان �ري گهڻو �ري محفوظ رکن ٿيون – اُن جي مقابلي ۾ مرد پنهنجي

روز مره جي �من جي سلسلي ۾ گهر کان ٻاهر ٻن ماڻهن سان ميل جول �ن ٿا ان�ري کين �ورونا وائرس

لڳڻ جا ام�ان وڌي� آهن -  نتيجي ۾ صوبائي ح�ومت اعالن �يو آهي ته صدر، شوبه بازار، باجوڙي گي� ۽

يونيورس�ي روڊ جون 12 مار�ي�ون بند رکيون وينديون – 

�ووڊ-19 جي وئ�سين الِء رجس�ريشن عيد کانپوِء کولي ويندي

سڄي مل� ۾ �ورونا وائرس جي �ين لهر جي شدت کي ڏسندي وفاقي ح�ومت رمضان کانپوِء شهرين کي

وئ�سين لڳائڻ جي پنهنجي منصوبي جو اعالن �يو آهي. منصوبا بندي، ترقي ۽ خصوصي قدمن واري وفاقي

وزير اسد عمر اعالن �يو آهي ته عيد کانپوِء سڄي مل� ۾ روزانو 1 لک 25 هزار ماڻهن کي وئ�سين لڳائي
ويندي. ح�ومت جي ان منصوبي ۾ هيٺ ڏنل وئ�سينز شامل آهن – سائنوفارم، �ين سائنو، سپو�ن� فائيو ۽

آس�را زيني�ا. ح�ومت جون تائين ان وئ�سينز جا 34 ملين وزن حاصل �رڻ جو منصوبو جوڙيو آهي. هن چيو

ته اسان کي ايندڙ �جهه هفتن جي دوران �ورونا وائرس کان بچڻ الِء ايس او پيز تي سختيَء سان عمل �رڻو
پوندو ته جيئن ان جي ڦهالَء کي گه� �ري سگهجي. هن مهل تائين سموري مل� ۾ 14 هزار ماڻهو نجي شعبي

مان وئ�سين لڳرائي چ�ا آهن ج�هن ته 11 لک ماڻهن کي ح�ومت جي طرفان وئ�سين لڳائي وئي آهي. هن

مهل تائين لڳندڙ وئ�سين جو وڏو حصو چين مان حاصل �يو ويو هو ۽ عيد کانپوِء �ين سائنو �ووڊ-19

وئ�سين استعمال �ئي ويندي –

(ذریعہ۔ ڈان)



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

(ذريعو- جيو �ي وي)

اسالم آبا د

خیبر پختونخوا

سندھ

اسالم آباد، خيبرپختونخواهه ۽ سنڌ ۾ قائم وئ�سين سين�رز جي فهرست

آئسوليشن هاسپي�ل اين� انفي�شن �ري�مين� سين�ر

�ي بي سي ايب� آباد

ڊيرا اسماعيل خان پوليس الئين اسپتال ڊيرا اسماعيل خان

 پبل� هيلٿ اس�ول (الهوري) پشاور

تاج� پوس� گريجوئي� نرسنگ اس�ول، پشاور

ڊائو اوجها اسپتال �راچي ايس�

خالق�نو هال �راچي سائوٿ

جي پي ايم سي اسپتال �راچي سائوٿ

چل�رن اسپتال سين�رل �راچي

ايس جي قطر اسپتال ويس� �راچي

لمس ڄامشورو �و��ي

ویکسینیشن کروانے کے بعد پبلک

ہیلتھ گائڈالئنز پر عمل جاری

رکھیں۔

2 میٹر (6 فٹ) کا فاصلہ رکھیں۔

اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے رہیں۔

فیس ماسک پہنے رکھیں۔



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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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

