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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

حقیقت افواهه

افواهه

حقیقت

روس ۾ الشن جي پوس� مار�م مان ثابت ٿيو آهي ته

�ورونا وائرس جي �ابه حقيقت ناهي - 

آنالئين شائع ٿيندڙ آر�ي�لز ۽ سوشل مي�يا پوس�ن ۾ دعوٰي �ئي وئي آهي ته روس ۾ صحت جي عالمي اداري جي

مجوزه قانون جي اُبت� �ورونا وائرس سبب وفات �ري ويل ماڻهن جي الشن جو پوس� مار�م �يو ويو، پر ذميوار

ذريعن ان خبر کي رد �يو آهي ته صحت جي عالمي اداري روس ۾ �ورونا وائرس سبب وفات �ري ويل ماڻهن جي

خاص هدايتن مطابق پوس� مار�م جي اجازت ڏني هئي. وڌي� اهو ته ان خبر ۾ دعوٰي �ئي وئي آهي ته جن ماڻهن

جو پوس� مار�م �يو ويو انهن جي موت جو سبب بي��يريا سان ٺهندڙ رت جا لوٿ�ا هئا جن جو عالج اين�ي
بايو��س ۽ ٻي دوائن سان مم�ن هو. جيتوڻي� �ووڊ-19 جي �جهه مريضن ۾ رت جي لوٿ�ن جو مسئلو

سامهون آيو آهي پر �ورونا وائرس جو بنياد بي��يريا ناهي ۽ ان جو عالج وات ذريعي ورتل دوائن سان مم�ن ناهي.

واضح رهي ته روس ۾ مرندڙ 100 سي��و ماڻهن جو پوس� مار�م ٿيندو آهي ته جيئن خبر پئجي سگهي ته انهن جي

موت جو سبب �ووڊ-19 ئي هو (سواِء انهن جي جن کي سندن مذهب اجازت نه ڏيندو هجي). 

 

پا�ستان ۾ دستياب وئ�سين �ووڊ-19 جي

سمورن قسمن الِء اثرائتي آهي – 

ماهرن ترت �ورونا وائرس وئ�سين لڳرائڻ جي اهميت تي زور ڏيندي واضح �يو آهي ته اڃان تائين اه�ا �ي به انگ

اکر سامهون ناهن آيا جن مان خبر پئجي سگهي ته �ورونا وائرس وئ�سين ان جي �نهن ه� يا وڌي� قسمن الِء
مفيد نه هجي. جيتوڻي� هن وقت تائين �ورونا وائرس جي �يترن ئي قسمن جي شناخت ٿي چ�ي آهي جن مان

برطانوي، ڏکڻ آفريقي ۽ برازيلين قسمن جي پا�ستان ۾ موجودگيَء جي تصديق ٿي چ�ي آهي پر ان جو مطلب اهو

ناهي ته وئ�سين �نهن مخصوص قسم جي خالف اثرائتي آهي ۽ ٻين جي خالف ان جي اهميت گه�جي وڃي ٿي،

ان�ري ضروري آهي ته ماڻهن جي وئ�سين لڳرائڻ الِء  حوصلي کي نه �وڙيو وڃي. مل� جي هر فرد کي اپيل آهي ته

اهي نيشنل �مان� اين� آپريشن سين�ر (اين سي او سي) جي رجس�ريشن جي هدايتن ۽ احتياطن کي ڌيان ۾ رکندي

جيترو جلد مم�ن ٿي سگهي وئ�سين لڳرائين. اه�ي طرح مل� جي هر شهريَء کي گهرجي ته اهو طئي ٿيل قاعدن ۽
ضابطن (ايس او پيز) تي عمل جاري رکي ڇوته اهو �ورونا وائرس جي سڀني قسمن کان بچائڻ الِء اثرائتو آهي ۽ هر

�و ان تي سوالئيَء سان عمل �ري سگهي ٿو. اڃان به مل� ۾ �ورونا وائرس جي �يسز ۾ خطرناڪ اضافو جاري
آهي ۽ ان ڦهالَء کي رو�ڻ ۽ اسپتالن تان بار گه�ائڻ الِء اسان کي اجتماعي سطح تي �وششون �رڻيون پونديون.  

 
(ذريعو – روزاني ڊان، رائي�رز)
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تعاون سان

پا�ستان ۾ هلندڙ وئ�سين مهم جي صورتحال

(ذريعو -  اين سي او سي)

رجس�ريشن – پنهنجو شناختي �ارڊ نمبر �نهن به موبائيل نمبر تان 1166 تي ايس

ايم ايس �يو يا نادرا جي هيٺ ڏنل ويب سائي� مالحظه �ريو :

nims.nadra.gov.pk
 بزرگ شهري (عمر 50 سالن کان وڌي�) – پنهنجو پاڻ کي رجس�ر �رائين ۽ پنهنجي

�نهن به ويجهي وئ�سين سين�ر هليا وڃن –

 عام شهري (عمر 40 کان 49 سال) – وئ�سينيشن جو آغاز 3 مئي کان ٿي چ�و آهي.
اه�ن شهرين کي وئ�سين سين�ر ۽ وئ�سين لڳڻ جي تاريخ بابت ايس ايم ايس ذريعي

آگاهه �يو ويندو. 

 رجس�رڊ طبي اهل�ار – وئ�سينيشن سين�ر ۽ وئ�سين لڳڻ جي تاريخ بابت ايس ايم
ايس ذريعي آگاهه �يو ويندو. غير رجس�رڊ طبي اهل�ار هيٺ ڏنل ويب سائي�

hcw-rms.nitb.gov.pk/hcw/register :مالحظه �ن ۽ پاڻ کي رجس�رڊ �رائين
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�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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يورپيئين يونئين جي مالي

تعاون سان

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

�ورونا وائرس هيلپ الئن سان رابطو �ريو

(ذريعو – روزاني ڊان)

فاصلہ برقرار رکھیں

ماسک پہنیں

اپريل جي مهيني ۾ پشاور ۾ 30 هزار شهرين تي ايس او پيز جي ڀڃ��ين

تي ڏن� الڳو �يا ويا. 

شهر ۾ �ورونا وائرس جو ڦهالُء رو�ڻ الِء گذريل مهيني پشاور جي �ريف�

پوليس ۽ ضلعي انتظاميا گ�جي �م �يو ته جيئن ايس او پيز تي عملدرآمد

کي يقيني بڻائي سگهجي. ان مهم دوران ايس او پيز جي ڀڃ��ين جه�وڪ بازار

ويندي ۽ رش واري هنڌن تي ماس� نه پائڻ تي لڳ ڀڳ 30 هزار ماڻهن تي ڏن�

هنيو ويو. عوامي آگاهي الِء �ريف� پوليس جي اهل�ارن عوام ۾ ماس� ورهايا.

کين ايس او پيز تي عملدرآمد جي اهميت کان آگاهه �يو ۽ ان کان ان�ار �ندڙ

ماڻهن تي ڏن� وڌو. وڌي� اهو ته صوبي جي �يترن ئي شهرن ۾ تجارتي

سرگرمين تي پابندي جي ڏينهن ۾ �اروبار کليل رکڻ ۽ د�انن ۾ اجازت کان

وڌي� ماڻهن کي گ� �رڻ تي �يترين ئي بازارن ۽ ٻين عوامي هنڌن کي سيل

به �يو ويو.

 

پیروی

کریں

محفوظ رہیں
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ذرائع: ڈان نیوز

(ذریعہ۔ ڈان)

سنڌ صوبي ۾ �ورونا وائرس سبب حفاظتي �ُ�ن جي مهم جاري رکڻ ۾ پيش ايندڙ ڏکيائيون
 

سنڌ ۾ ٻارن کي مختلف بيمارين کان بچائڻ الِء وئ�سين لڳائڻ جي اهميت کان عوامي آگاهي الِء هر سال

حفاظتي �ُ�ن جو عالمي هفتو ملهايو ويندو آهي. �ووڊ-19 سبب �يترن ئي ٻارن کي انهن جي الِء ابتدائي

عمر ۾ ضروري معمول جا �ُ�ا نه لڳي سگهيا، جنهن جو ه� وڏو سبب پا�ستان ۾ وئ�سينز خالف نا�اري

پروپيگن�ا به آهي جي�ا پهرين پوليو وئ�سين جي خالف �ئي ويندي هئي ۽ هاڻي �ورونا وائرس

وئ�سين جي خالف �ئي پئي وڃي. ان صورتحال کي منهن ڏيڻ الِء جناح سنڌ مي�ي�ل يونيورس�يَء

اي�س�ين�� پروگرام آن اميونائيزيشن (ِاي پي آِء) سنڌ جي سه�ار سان ه� ويبينار جو اهتمام �يو جنهن

جو عنوان ”�ورونا وائرس جي عالمي آفت جي دوران حفاظتي �ُ�ن بابت افواهه ۽ حقيقتون“ هو.

ويبينار جو مقصد عوام کي مستند معلومات جي فراهمي ۽ ماڻهن کي وئ�سينيشن جي حوالي سان مثبت راِء

فراهم �رڻ هو. ساڳئي طرح اِي پي آِء عوامي تعاون سان مل� مان 11 بيمارين جي خالف اين�ي جينز فراهم

�ري رهيو آهي ته جيئن انهن بيمارين جي پاڙ پَ�ي سگهجي. 

 

�ورونا وائرس جي خالف جدوجهد الِء اسالم آباد انتظاميا ۽ تاجر برادري وچ ۾ گ�يل
�وششن تي اتفاق

 

اسالم آباد چيمبر آف �امرس اين� ان�س�ري (آِء سي سي آِء) جي صدر سردار ياسر الياس خان ۽ ڊپ�ي

�مشنر اسالم آباد حمزه شفقات شهر جي بازارن ۾ ايس او پيز تي عملدرآمد جو جائزو وٺڻ الِء گ�يل دورو

�يو. ٻنهي اڳواڻن شهر ۾ گوشت جي د�انن، بي�رين، �ريانا اس�ورن، کاڌي پيتي جي شين جي هنڌن ۽ ٻين
د�انن جو دورو �ري جائزو ورتو ته د�اندار ۽ گراه� �ورونا وائرس جي �ين لهر کي سنجيده وٺندي ان جي

خاتمي الِء پنهنجو �ردار ادا �ري رهيا آهن يا نه . آِء سي سي آِء اڳواڻ ۽ ڊپ�ي �مشنر ان ڳالهه تي اتفاق

�يو ته شهر جي سڀني واسطيدارن وچ ۾ تعاون سان ئي �ورونا وائرس جي �ري پيدا ٿيل صورتحال تي
ضابطو آڻي سگهجي ٿو ڇوته ايس او پيز تي زبردستي عملدرآمد �رائڻ ماڻهن ۾ مزاحمت ۽ �اوڙ جو سبب

بڻجي ٿو. وڌي� اهو ته ٻنهي اڳواڻن ان صورتحال کي منهن ڏيڻ الِء تعاون تي ٻين ادارن جا ٿورا مڃيا ته جيئن

اسالم آباد ٻين صوبن الِء به مثال بڻجي سگهي.  آِء سي سي آِء جي اڳواڻن جتي ڊپ�ي �مشنر جي دفتر طرفان

الڳو پابندين تي عملدرآمد جو يقين ڏياريو اُتي انهن درخواست �ئي ته رمضان جي آخري هفتي ۾ �اروباري
وقت ۾ اضافو �يو وڃي ته جيئن شهري عيد الِء خريداري �ري سگهن، جنهن سان گذريل سال �ورونا

وائرس جي شروعات کان منديَء جو ش�ار �اروبارن کي به هٿي ملي سگهندي. 
(ذریعہ۔ روزنامہ ڈان)



وئ�سين لڳرائي ورتل ماڻهن الِء ”�رڻ ۽ نه �رڻ وارن �من“ جي حوالي

 سان رهنما معلومات
 

�رڻ جا �م: نه �رڻ جا �م:

پاڻي پيئندا رهو ۽ پنهنجو خيال رکو.

ماس� هميشه پاتل هجي ۽ اه�ن فردن سان

سماجي فاصلو برقرار رکو جن کي وئ�سين ناهي

لڳي. 

ڳوري ورزش کان پرهيز �ريو

�ورونا وائرس وئ�سين جا ٻئي وزن م�مل ٿيڻ 
جي گه� ۾ گه� ٻن هفتن کانپوِء تائين ٻي �ابه

 .وئ�سين لڳرائڻ کان پاسو �ريو
 

 بين االقوامي سفر جي دوران پنهنجي �يس� جو نتيجو يا
قوت مدافعت جو ثبوت (جي�و به توهان جي مل� ۾

گهربل هجي) پاڻ وٽ رکو. 

 

گهڻي رش وارن هنڌن يا عوامي اجتماعن ۾ وڃڻ کان

پرهيز �ريو خاص طور تي اه�ي وقت ۾ ج�هن اُتي

موجود ماڻهن کي وئ�سين نه لڳي هجي. 

 

�نهن تنگ يا ننڍي جڳهه جتي هوا جو گذر

نه هجي جه�وڪ ريس�ورن� يا عجائب گهر
وغيره وڃڻ کان پاسو �ريو. 

وائرس ڦهالئڻ ۽ ٻين ماڻهن کي خطري ۾

وجهڻ کان پاسو �ريو. 

ریعہ۔ ریڈرز ڈائجسٹ)

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



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 ۽ سنڌ ۾ وڏن وئ�سين سين�رز جي تفصيل

0317-2608989
 0334-1664946

0321-9209920
 0334-1664946

021-99333476-7 
0333-2606993
021-99333474
0322-2552555

0213-6408933
 0213-6408930

022-2115091

0333-9117845

0333-5067280

0344-9300068

0343-9298076

 
وفاقي اي�و 

 
سنڌ 

 
خيبر پختونخواه

  
ماس وئ�سينيشن

سين�ر (ايم سي وي) 

 
رابطي جو نمبر

 

 
ڈاکٹر آفتاب  

(3540427۔0301)
 

ڈاکٹر عدنان 
(3110672۔0333)

 
 

ماس وئ�سينيشن

سين�ر (ايم سي وي) 
 

 
رابطي جو نمبر

 

 
نجی ویکسینیشن سینٹرز

 

ڊائو ڊين�ل �راچي اوڀر

 
ڊائو اوجها اسپتال، �راچي اوڀر

 
 

خالق�نو هال، �راچي ڏکڻ

  
جي پي ايم سي اسپتال،  �راچي ڏکڻ

 

 
ايس جي قطر اسپتال ، �راچي اولهه

 

 
چل�رن اسپتال ، �راچي سين�رل  

 

لياقت يونيورس�ي آف مي�ي�ل اين�

هيلٿ سائنسز 

 

 
پبل� هيلٿ اس�ول (الهوري)، پشاور

  
�ي بي سي ، ايب� آباد

 

ڊي آِء خان پوليس الئين اسپتال ، ڊيرا

اسماعيل خان

 

تاج� پوس� گريجوئي� نرسنگ

اس�ول ، پشاور

 

سڀني وڏن وئ�سين سين�رز جو رمضان المبارڪ ۾ وقت 

صبح جي شف� – 10 وڳي صبح کان �يپهري 3 وڳي تائين

شام جي شف� – رات 8:30 وڳي کان رات 12 وڳي تائين

او ايم آِء اسپتال

ضياء الدين اسپتال

سائوٿ س�ي اسپتال

طبه هارٽ انس�ي�يوٽ 

ان�س اسپتال

هاشماڻي اسپتال

 



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

