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کورونا وائرس مرض  COVID-19)) ٢٠١٩اب ﺗﮏ ١١٥ﺳﮯ زياده مماﻟﮏ ﭘﮩنﭻ ﭼﮑا ﮨﮯ  ،جس نﮯ دنيا
بهر ميں  ١٬٢٥٬٠٠٠ﺳﮯ زياده افراد کو مﺗاثر کيا اور  ٥٬٠٠٠اموات کا ﺳبب بنﯽ۔
ﻋاﻟمﯽ اداره صحت مطلب ورﻟڈ ﮨيلﺗه آرگنائزيشن ) (WHOکﮯ ذريعہ بيان کرده کﭼه آﺳان احﺗياطﯽ
ﺗدابير اخﺗيار کر کﮯ آپ  COVID-19کو مﺗاثره ﮨونﮯ يا ﭘهيل جانﮯ کﮯ امﮑانات کو کم کرﺳﮑﺗﮯ ﮨيں۔
 (١اپنے ہاته کثرت ﺳے دهوئے
اﭘنﮯ ﮨاﺗهوں کو باقاﻋدگﯽ ﺳﮯ اور اﭼهﯽ طرح اﻟﮑحل ﭘر مبنﯽ ﮨينڈ رب ﺳﮯ صاف کريں يا صابن اور
ﭘانﯽ ﺳﮯ دهو ﻟيں۔
کيوں؟ اﭘنﮯ ﮨاﺗهوں کو صابن اور ﭘانﯽ ﺳﮯ دهونﮯ ﺳﮯ يا اﻟﮑحل ﭘر مبنﯽ ﮨينڈ رب کا اﺳﺗعمال کرنﮯ
ﺳﮯ وائرس مطلب جراشم مر جاﺗﮯ ﮨﮯ جو آپ کﮯ ﮨاﺗهوں ميں ﮨوﺳﮑﺗﮯ ﮨيں۔
 (٢معاشرتی دوری برقرار رکهے
جو شخص کو کهانﺳﯽ يا ﭼهنﮏ آ رﮨﯽ ﮨو اس کﮯ درميان کم ﺳﮯ کم ١ميٹر ) ٣فٹ( فاصلہ برقرار
رکهيں۔
کيوں؟ جب کوئﯽ کهانﺳﺗا يا ﭼهنﮑﺗا ﮨﮯ ﺗو وه اﭘنﯽ ناک يا منہ ﺳﮯ مائﻊ کﯽ ﭼهوٹﯽ ﭼهوٹﯽ بونديں
ﭼهڑک ديﺗا ﮨﮯ جس ميں وائرس مطلب جراشم ﮨوﺗﮯ ﮨيں ۔ اگر آپ انﮑﮯ بﮩت قريب ﮨيں ﺗو ،آﭘﮑﮯ
ﺳانس ﻟيﺗﮯ وقت يہ بونديں آﭘﮑﮯ اندرجا ﺳﮑﺗﯽ ﮨيں ،جيس ميں  COVID-19وائرس بهﯽ شامل ﮨﮯ اگر
کهانﺳﯽ واﻟﮯ شخص کو يہ بيماری ﮨﮯ۔
 (٣آنکه ،ناک اور منہ کو چهونے ﺳے پرہيز کريں
اﭘنﮯ ﮨاﺗهوں کﮯ کﺳﯽ بهﯽ حصﮯ ﺳﮯ آنﮑه ،ناک اور منہ کو ﭼهونﮯ ﺳﮯ ﭘرﮨيز کريں۔
کيوں؟ ﮨاﺗه بﮩت ﺳاری ﺳطحوں کو ﭼهوﺗﮯ ﮨﮯ ،جن ﭘر وائرس ﮨو ﺳﮑﺗﮯ ﮨيں آﻟوده ﮨونﮯ کﮯ بعد ،ﮨاﺗه
آپ کﯽ آنﮑهوں ،ناک يا منہ ميں وائرس منﺗقل کرﺳﮑﺗﮯ ﮨيں۔ وﮨاں ﺳﮯ وائرس آپ کﮯ جﺳم ميں داخل
ﮨوﺳﮑﺗا ﮨﮯ اور آپ کو بيمار کر ﺳﮑﺗا ﮨﮯ۔
 (٤ﺳانس کی حفظان صحت پر عمل کريں
ﺳلﯽ کرے کﯽ آپ اور آپ کﮯ آس ﭘاس کﮯ ﻟوگ اﭼهﯽ ﺳانس کﯽ حفظان صحت ﭘرﻋمل ﭘيرا ﮨيں۔ اس
ﺗ ّ
کا مطلب ﮨﮯ کہ جب آپ کهانﺳﺗﮯ يا ﭼهنﮑﺗﮯ ﮨو ﺗو اﭘنﯽ مڑی ﮨوئﯽ کوﮨنﯽ يا ٹشو ﭘيﭘر ﺳﮯ اﭘنﮯ منہ
اور ناک کو ڈهﮑﮯ۔ اور ﭘهر اﺳﺗعمال شده ٹشو ﭘيﭘرفوری طور ﭘر ﺿائﻊ کرديں۔
کيوں؟ بوندوں ﺳﮯ وائرس ﭘهيلﺗا ﮨﮯ۔ اﭼهﯽ ﺳانس کﯽ حفظان صحت ﭘرﻋمل کرﺗﮯ ﮨوئﮯ آپ اﭘنﮯ آس
ﭘاس کﮯ ﻟوگوں کو ﺳردی  ،فلو اور COVID-19جيﺳﮯ وائرس ﺳﮯ محفوظ رکه ﺳﮑﺗﮯ ﮨيں۔

 (٥اگر آپ کو بخار ،کهانﺳی اور ﺳانس لينے ميں دشواری ہو تو ،جلد طبی امداد کی تﻼش کريں
اگرآپ کﯽ طبيعت ﺗهوڑی ناﺳاز ﮨوﺗو,گهرﭘرﮨﯽ رﮨيں۔ اگر آپ کو بخار ،کهانﺳﯽ اورﺳانس ﻟينﮯ ميں
دشواری ﮨو ﺗو ،طبﯽ امداد کو ﭘﮩلﮯ فون کرکﮯ اطﻼع کرے اور ﭘهر جائﮯ۔ اﭘنﮯ مقامﯽ محﮑمہ صحت
کﮯ ﮨدايات ﭘرﻋمل کريں۔
کيوں؟ قومﯽ اور مقامﯽ افﺳرکﮯ ﭘاس آپ کﮯ ﻋﻼقﮯ کﯽ صورﺗحال کﮯ بارے ميں ﺗازه ﺗرين معلومات
موجود ﮨوں گﯽ۔ ﭘيشگﯽ کال کرنا آپ کﮯ صحت کﯽ ديﮑه بهال کرنﮯ واﻟﮯ کو فوری طور ﭘر صحيح
صحت کﯽ ﺳﮩوﻟت کﯽ طرف راغب کرنﮯ ميں مدد دےگﯽ۔ اس ﺳﮯ آپ کﯽ حفاظت ﮨوگﯽ اور وائرس
اور ديگر بيماريوں کﮯ ﻟگنﮯ کو روکنﮯ ميں بهﯽ مدد ملﮯ گﯽ۔
 (٦باخبر رہيں اور اپنے صحت ﺳے متعلﻖ فراہم کننده کے مشورے پر عمل کريں
 COVID-19کﮯ حﺳاس ﻋﻼقﮯ )شﮩر يا مقامﯽ ﻋﻼقﮯ جﮩاں  COVID-19بڑے ﭘيمانﮯ ﭘر ﭘهيل رﮨا ﮨﮯ(
انﮑﮯ بارے ميں ﺗازه ﺗرين معلومات فراﮨم کرے۔ اگر ممﮑن ﮨو ﺗو ،ان جگﮩوں ﭘر ﺳفر کرنﮯ ﺳﮯ ﭘرﮨيز
کريں  -خاص طور ﭘر اگر آپ بوڑهﮯ ﮨو يا ذيابيطس کﮯ مريض ﮨو ،دل يا ﭘهيﭘهڑوں کﯽ بيماری ﮨو۔
کيوں؟ آپ کو ان ﻋﻼقوں ميں  COVID-19ﮨونﮯ کﮯ زياده امﮑان ﮨﮯ۔
 (٧گهر پر ہی رہيں
اگر آپ صحﺗياب محﺳوس کرنﮯ ﻟگيں ﺗو گهر ميں ﮨﯽ ره کر خود کو ﻋﻼحده کريں ،يﮩاں ﺗﮏ کہ ﮨلﮑﮯ
ﻋﻼمات جيﺳﮯ ﺳر درد ،کم درجا بخار ) 37.3ﺳينٹﯽ گريڈ يا اس ﺳﮯ اوﭘر( اور معموﻟﯽ ناک بﮩنﮯ
ﭘرآپ گهر ﭘر ﮨﯽ رﮨﮯ ,جب ﺗﮏ کہ آپ صحﺗياب نہ ﮨوجائيں۔ اگرﺿروری ﮨوکہ کوئﯽ آپ کا ﺳامان باﮨر
ﺳﮯ ﻟيﮑر آے)جيﺳﮯ۔ کهانا ﻻنﮯ کﮯ ﻟئﮯ( ,ايﺳﮯ وقت ميں ﭼاﮨيﮯ کﮯ دوﺳرے ﻟوگوں کو مﺗاثر
ﮨونﮯ ﺳﮯ بﭼنﮯ کﮯ ﻟئﮯآپ ماﺳﮏ ﭘﮩنيں۔
کيوں؟ دوﺳروں کﮯ ﺳاﺗه رابطﮯ اور طبﯽ ﺳﮩوﻟيات کا دوره کرنﮯ ﺳﮯ ان ﺳﮩوﻟيات کو زياده موثر
انداز ميں اﺳﺗمال کيا جاﺳﮑﮯ گا اور آپ کو اور دوﺳروں کو COVID-19اور دوﺳرے وائرس ﺳﮯ
بﭼانﮯ ميں مدد ملﮯ گﯽ۔
نوٹ :ﻋاﻟمﯽ اداره صحت مطلب ورﻟڈ ﮨيلﺗه آرگنائزيشن ) (WHOکﯽ طرف ﺳﮯ انگريزی ميں جاری
کﯽ جانﮯ واﻟﯽ يہ صحت رﮨنمائﯽ آپ کﯽ زبان ميں  The Spinal Foundationکﯽ جانب ﺳﮯ فراﮨم کﯽ
گﯽ ﮨﮯ۔  The Spinal Foundationﭘورے ﮨندوﺳﺗان ميں اﭘنﯽ مدد آپ کرنا ﺳﮑهانﮯ واﻟﯽ ايﮏ ﺗنظيم ﮨﮯ۔
کورونا وائرس مرض  ٢٠١٩ﺳﮯ مﺗعلﻖ کﺳﯽ بهﯽ رﮨنمائﯽ کﮯ ﻟئﮯ  The Spinal Foundationکﮯ
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