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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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تعاون سان

ه�ا فرد جن کي ذيابيطس، بل� پريشر، گردن جا مسئال يا ٻيون اه�يون بيماريون هجن، تن جي حوصال

افزائي �رڻ گهرجي. وئ�سين جي ذريعي انهن جي جسمن ۾ قوت مدافعت پيدا �رڻ الِء ضروري آهي

ڇوته اهو خدشو آهي ته اُهي �ووڊ جه�ين بيمارين جو مقابلو نه �ري سگهن. اه�يون �ي به ثابتيون نه

مليون آهن ته اه�ن مريضن کي وئ�سين لڳرائڻ سان �نهن قسم جا خطرا ٿين ٿا. پر ان سان گ� اهو

ياد رکڻ به ضروري آهي ته وئ�سين لڳرائڻ کانپوِء �جهه عالمتون جه�وڪ مٿي ۾ سور، هل�و بخار

وغيره محسوس ٿي سگهن ٿيون پر انهن عالمتن جو اه�ن مريضن جي موجوده بيمارين يا �ورونا

وائرس سان �وبه واسطو نه آهي، اهي عالمتون وئ�سين جي جسمن تي اثرن سبب ظاهر ٿين ٿيون. 

سعودي عرب، مصر، ان�ونيشيا ۽ تر�يَء جي �يترن ئي مذهبي ادارن فتوائون ڏنيون آهن ته �ووڊ

وئ�سين لڳرائڻ سان روزو نٿو �ُ�ي. ان جو سبب هي آهي ته �ووڊ جي انجي�شن پَٺن ۾ لڳائي ويندي آهي

گوشت ۾ نه ، ۽ ان جي �نهن آن�ي ۾ پهچڻ جو �وبه ام�ان ناهي. وڌي� اهو ته جيئن ته قوت بخشيندڙ

ڊرپ يا انجي�شن لڳرائڻ سان روزو �ُ�ن�و آهي، �ورونا وائرس جي وئ�سين ۾ اه�ا �ي به جزا موجود

ناهن جن سان جسم کي توانائي ملندي هجي. ان�ري هن سان روزو �ُ�ڻ جي �ابه ڳالهه نه آهي. جيئن ته

وئ�سين لڳرائڻ سان �جهه عام عالمتون محسوس ٿي سگهن ٿيون ان�ري بهتر آهي ته وئ�سين افطار

جي ويجهو يا افطار کانپوِء لڳرائي وڃي ته جيئن توهان ان کانپوِء مناسب آرام �ري سگهو.  

حقیقت افواهه

افواهه

حقیقت ذيابيطس، بل�پريشر ۽ گردن جي مريضن کي

وئ�سين نه لڳرائڻ گهرجي- 

ذيابيطس، بل�پريشر ۽ گردن جي مريضن کي

وئ�سين نه لڳرائڻ گهرجي-  

ذریعہ۔ منس�ري آف نيشنل هيلٿ سروسز ، ريگيوليشنز اين� �و آرڊينيشن اسالم آباد، گُ� آر اي�س

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
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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 21 اپریل 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
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تعاون سان

مردان ، پشاور ۽ نوشهره ۾ �ورونا وائرس جي مثبت �يسز ۾ اضافو     

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

�ورونا وائرس هيلپ الئن سان رابطو �ريو

صوبي ۾ �ورونا وائرس جي �يسز مثبت اچڻ جي شرح 7 سي��و آهي پر جي��هن مردان، پشاور ۽ نوشهره کي انفرادي

لحاظ سان ڏٺو وڃي ته اُتي �يسز مثبت اچڻ جي شرح ترتيبوار 26 ڏهائي 9 ، 25 ۽ 22 ڏهائي 3 سي��و آهي. صوبي ۾

�ورونا وائرس �يسز جو �ل تعداد ه� لک کان وڌي� ٿي چ�و آهي ۽ اهي �ئي شهر قومي سطح تي �يسز مثبت اچڻ جي

لحاظ کان پهرين �ن نمبرن تي آهن. صوبي ۾ هن وقت تائين 2899 ماڻهو �ورونا وائرس سبب فوت ٿي چ�ا آهن ج�هن

ته 89 هزار 853 ماڻهو صحتياب به ٿي چ�ا آهن. هن وقت صوبي ۾ اي��و �يسز جو تعداد 13 هزار 614 آهي ج�هن ته گذريل

24 �ال�ن دوران سڄي صوبي مان 1062 نوان �يس سامهون آيا آهن. �ورونا وائرس جي �ين لهر دوران هن وقت تائين لڳ

ڀڳ 100 فرن� الئين هيلٿ ور�ر به فوت ٿي چ�ا آهن. اختيارين موجب صوبي ۾ وڌندڙ �يسز جو سبب قاعدن ۽ ضابطن

(ايس او پيز) تي عملدرآمد نه ٿيڻ آهي. انتظاميا کي اپيل �ئي وئي آهي ته اها ايس او پيز تي سختيَء سان عملدرآمد

�رائين. جي��هن ايس او پيز تي عملدرآمد نه ٿي سگهيو ته خدشو آهي ته صوبي جي اسپتالن ۾ پهرين لهر جه�ا مسئال

سامهون اچي سگهن ٿا ج�هن اسپتالن ۾ بي�ز ۽ قرنطينه سين�رز پورا نه پيا پون.

(ذريعو- روزاني ڊان) 
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ه� محتاط اندازي مطابق �ورونا وائرس وئ�سين جا منظور ٿيل قسم هن وقت تائين سموري دنيا ۾ 150

ملين ماڻهن کي لڳي چ�يون آهن. �ورونا وائرس وئ�سينز کي محفوظ بڻائڻ الِء ان کي سڄي دنيا ۾

�لين�س جي سطح تي هزارين ماڻهن تي آزمايو ويو. اه�ي طرح پرڏيهي ماهرن جي پينلز ، آزاد طبي ماهرن ۽

سيف�ي �مي�يز جي ر�نن وئ�سين ٺهڻ جي عمل، ان جي نتيجن ۽ وئ�سين لڳڻ کانپوِء جي اثرن جو غور

سان مشاهدو �يو. وئ�سينز تي ٿيندڙ تجربن ۾ هر جنس ، عالئقي ۽ سڀني قسمن جي طبي عالمتن جا فرد

شامل هئا ته جيئن اها وئ�سينز تي سڄي دنيا الِء ي�سان فائديمند هجن. جيتوڻي� اها وئ�سين هر �نهن

الِء محفوظ آهي پر ان جي باوجود فرد جي انفرادي طبي حالت مطابق ان جا �جهه اثر ٿي سگهن ٿا. ساڳئي
طرح ٻارن تي وئ�سين جي اثرن جي تمام گه� معلومات دستياب آهي، ان�ري ٻارن الِء وڌي� احتياطي

تدبيرون اختيار �رڻ جي تا�يد �ئي وڃي ٿي. 

�ورونا وائرس وئ�سين جي حفاظت 

سنڌ صوبي ۾ �ورونا وائرس جي وڌندڙ �يسز ۽ طبي معاونت جي سهولتن جي پورو نه پوڻ جي خدشي کي سامهون

رکندي صحت جي ماهرن اپيل �ئي آهي ته اهي پنهنجي قدمن کي وڌي� تيز �ن. پهريان اُميد هئي ته وئ�سينيشن

جي عمل جي �ري صوبي ۾ �ورونا وائرس جا �يسز گه� رهندا پر جيئن ته وئ�سين لڳائڻ جي اجازت �جهه

سر�اري اسپتالن ۽ آڱرن تي ڳڻڻ جيترين �جهه نجي شعبي جي طبي مر�زن کي ڏني وئي آهي، اه�ي ۾ وئ�سين لڳائڻ

جو عمل سست رفتاريَء جو ش�ار آهي. ساڳئي طرح مخصوص عمر جي ماڻهن کي وئ�سين جي �ري به صوبائي

ح�ومت تي تنقيد �ئي پئي وڃي. ماهرن جو موقف آهي ته وئ�سين لڳرائڻ جي عمل کي سولو �ري، ان کي سڀني

عمر وارن جي ماڻهن الِء کولي ۽ رجس�ريشن فقط قومي شناختي �ارڊ جي زريعي �ري اُن کي وڌي� تيز �ري سگهجي

ٿو. وئ�سين سين�رز کي اسپتالن تائين محدود �رڻ بدران ڀارت، برطانيا ۽ آمري�ا وانگر ٻين عوامي هنڌن جه�وڪ

پار�س ۽ عام ڊا��رز جي �لين�س کي سين�رز بڻائي وئ�سين جي دستيابي کي عام عوام لي وڌائي سگهجي ٿو. اه�ي

طرح ماهرن صوبائي ح�ومت کي اپيل �ئي آهي ته اها رڳو ڊونيشن جي ذريعي مليل وئ�سين تي ڀاڙڻ بدران صوبي ۾

وئ�سين خريد �رڻ الِء ٻيا ذريعا به استعمال �ري. صوبائي ح�ومت پاڻ ، اين جي اوز ۽ ٻين ادارن جي ذريعي به

وئ�سين خريد �ري . 

 

سنڌ ح�ومت کي صوبي ۾ وئ�سينيشن سين�رز وڌائڻ ۽ نجي شعبي کي وئ�سين لڳائڻ جي
عمل ۾ شري� �رڻ جي اپيل

(ذريعو – صحت جو عالمي ادارو)

(ذريعو – روزاني ڊان)
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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

وڏا وئ�سين سين�ر ۽ انهن جو رمضان دوران وقت

پنجاب 

وئ�سين سين�روفاقي اي�و
رمضان المبارڪ دوران �م جو وقت

سنڌ 

خيبر

پختونخواهه

بلوچستان

اي�سپو سين�ر الهور

ايل ڊي اَي اسپور�س �امپلي�س

(مينار پا�ستان)
 

ڊائو ان�رنيشنل ڊين�ل هاسپي�ل

�راچي

 

پوس� گريجوئي� مي�ي�ل

انس�ي�يوٽ پشاور

پبل� هيلٿ اس�ول نشترآباد

بوالن مي�ي�ل �امپلي�س �وئي�ا

صبح 10 کان �يپهري 2

وڳي تائين

 
رات 9 کان 1 وڳي تائين

 

صبح 9 کان ٻيپهري 1

وڳي تائين

شام 8:30 کان رات 12
وڳي تائين (فقط وڏن

مر�زن تي)

صبح 10 کان �يپهري 2

وڳي تائين

رات 10 کان 1 وڳي

تائين (فقط شهري

عالئقن ۾)

صبح 9 کان ٻيپهري 1

وڳي تائين
شام 8 کان رات 12 وڳي

تائين

صبح جو وقت

 
شام جو وقت

آزاد ڄمون ۽
�شمير

گلگت بلتستان

وفاقي گاديَء

جو هنڌ اسالم
آباد

عباس انس�ي�يوٽ آف مي�ي�ل

سائنسز 

ڊس�ر�� هي� �وار�رس اسپتال

گلگت 

ڊس�ر�� هي� �وار�رس اسپتال

اس�ردو

آئسوليشن اسپتال اين� انفي�شنز

�ري�مين� سين�ر (آِء ايڇ آِء �ي سي)

صبح 9 کان �يپهري 2

وڳي تائين

شام 8 کان رات 12 وڳي
تائين

صبح 10 کان �يپهري 2

وڳي تائين

رات 9 کان 12 وڳي تائين

(فقط وڏن مر�زن تي)

ٻيپهري 12 کان �يپهري 4

وڳي تائين

شام 8 کان رات 12 وڳي
تائين

ذريعو – نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي)



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

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

توهان اسان سان 0092-333-5873268 تي وا�س ايپ تي رابطو �ري پنهنجي چوڌاري �ورونا وائرس بابت ڦهليل

�نهن افواه ، غلط معلومات يا ٻي �ا معلومات اسان کي ٻڌائي سگهو ٿا. اسان پنهنجي �ورونا وائرس ِسواي��س

�يمپيئن جي هفتيوار بلي�نز جي ذريعي انهن افواهن جو خاتمو �ري مستند معلومات جي آگاهي فراهم �نداسين. 

http://www.covid.gov.pk/laboratories

