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 دنيا نے جس ، ہے چکا پہنچ ممالک زياده سے١١٥ تک اب (COVID-19( ٢٠١٩ مرض وائرس کورونا

 بنی۔ سبب کا اموات ٥٬٠٠٠  اور کيا متاثر کو افراد زياده سے ١٬٢٥٬٠٠٠ ميں بهر
 

 احتياطی آسان کچه کرده بيان ذريعہ کے) WHO( رگنائزيشنآ ہيلته ورلڈ مطلب صحت اداره عالمی
 ہيں۔ کرسکتے کم کو امکانات کے جانے پهيل يا ہونے متاثره کو COVID-19 آپ کے کر اختيار تدابير

 
 دهوئے سے کثرت ہاته اپنے) ١

 اور صابن يا کريں صاف سے رب ہينڈ مبنی پر الکحل طرح اچهی اور سے باقاعدگی کو ہاتهوں اپنے
 ليں۔ دهو سے پانی

 
 کرنے استعمال کا رب ہينڈ مبنی پر الکحل يا سے دهونے سے پانی اور صابن کو ہاتهوں اپنے کيوں؟

 ہيں۔ ہوسکتے ميں ہاتهوں کے آپ جو ہے جاتے مر جراشم مطلب وائرس سے
 
 رکهے برقرار دوری معاشرتی) ٢

 برقرار فاصلہ) فٹ ٣( يٹرم١ کم سے کم درميان کے اس ہو رہی آ چهنک يا کهانسی کو شخص جو
 رکهيں۔

 
 بونديں چهوٹی چهوٹی کی مائع سے منہ يا ناک اپنی وه تو ہے چهنکتا يا  کهانستا کوئی جب کيوں؟
 آپکے تو، ہيں قريب بہت انکے آپ اگر ۔ ہيں ہوتے جراشم مطلب وائرس ميں جس ہے ديتا چهڑک
 اگر ہے  شامل بهی  وائرس COVID-19 ميں جيس ہيں، سکتی اندرجا آپکے بونديں  يہ وقت ليتے سانس

 ہے۔ بيماری يہ کو شخص والے کهانسی
 
 کريں پرہيز سے چهونے کو منہ اور ناک آنکه،) ٣

 کريں۔ پرہيز سے چهونے کو منہ اور ناک آنکه، سے حصے بهی کسی کے ہاتهوں اپنے
 

 ہاته بعد، کے نےہو آلوده ہيں سکتے ہو وائرس پر جن ہے، چهوتے کو سطحوں ساری بہت ہاته کيوں؟
 داخل ميں جسم کے آپ وائرس سے وہاں ہيں۔ کرسکتے منتقل وائرس ميں منہ يا ناک آنکهوں، کی آپ

 ہے۔ سکتا کر بيمار کو آپ اور ہے ہوسکتا
 
 کريں عمل پر صحت حفظان کی سانس) ٤

 اس ہيں۔ پيرا پرعمل صحت حفظان کی سانس اچهی لوگ کے پاس آس کے آپ اور آپ کی کرے تّسلی
 منہ اپنے سے پيپر ٹشو يا کوہنی ہوئی مڑی اپنی تو ہو چهنکتے يا کهانستے آپ جب کہ ہے مطلب کا

 کرديں۔ ضائع پر طور پيپرفوری ٹشو شده استعمال پهر اور ڈهکے۔ کو ناک اور
 آس اپنے آپ ہوئے کرتے عملپر صحت حفظان کی سانس اچهی ہے۔ پهيلتا وائرس سے بوندوں کيوں؟

 ہيں۔ سکتے رکه محفوظ سے وائرس جيسے COVID-19اور فلو ، سردی کو لوگوں کے پاس
  
 



 کريں تالش کی امداد طبی جلد تو، ہو دشواری ميں لينے سانس اور کهانسی بخار، کو آپ اگر) ٥
 ميں لينے انسساور کهانسی بخار، کو آپ اگر رہيں۔ گهرپرہی,ہوتو ناساز تهوڑی طبيعت کی پآاگر

 صحت محکمہ مقامی اپنے جائے۔ پهر اور کرے اطالع کرکے فون پہلے کو دامدا طبی ،تو ہو دشواری
 کريں۔ پرعمل ہدايات کے

 
 معلومات ترين تازه ميں بارے کے صورتحال کی عالقے کے آپ پاس افسرکے مقامی اور قومی کيوں؟
 صحيح پر طور فوری کو والے کرنے بهال ديکه کی صحت کے آپ کرنا کال پيشگی گی۔ ہوں موجود

 وائرس اور ہوگی حفاظت کی آپ سے اس دےگی۔ مدد ميں کرنے راغب طرف کی سہولت کی تصح
 گی۔ ملے مدد بهی ميں روکنے کو لگنے کے بيماريوں ديگر اور

 
 کريں عمل پر مشورے کے کننده فراہم متعلق سے صحت اپنے اور رہيں باخبر) ٦

COVID-19 جہاں عالقے مقامی يا شہر( عالقے حساس کے COVID-19 ہے رہا پهيل پر پيمانے بڑے (
 پرہيز سے کرنے سفر پر جگہوں ان تو، ہو ممکن اگر کرے۔ فراہم معلومات ترين تازه ميں بارے انکے
 ہو۔ بيماری کی پهيپهڑوں يا دل ہو، مريض کے ذيابيطس يا ہو بوڑهے آپ اگر پر طور خاص - کريں

 
 ہے۔ کانام زياده کے ہونے COVID-19 ميں عالقوں  ان کو آپ کيوں؟

 
 رہيں ہی پر گهر) ٧ 

 ہلکے کہ تک يہاں کريں، عالحده کو خود کر ره ہی ميں گهر تو لگيں کرنے محسوس صحتياب آپ اگر
 بہنے ناک معمولی اور) اوپر سے اس يا گريڈ سينٹی 37.3( بخار درجا کم درد، سر جيسے عالمات

 باہر سامان کا آپ کوئی ہوکہ ریاگرضرو ہوجائيں۔ نہ صحتياب آپ کہ تک جب, رہے ہی پر گهر پرآپ
 متاثر کو لوگوں دوسرے  کے چاہيے ميں وقت ايسے), لئے کے النے کهانا جيسے۔(آے ليکر سے

 پہنيں۔ ماسک لئےآپ کے بچنے سے ہونے
 

 موثر زياده کو سہوليات ان سے کرنے دوره کا سہوليات طبی اور رابطے ساته کے دوسروں کيوں؟
 سے وائرس دوسرے اور COVID-19کو دوسروں اور کو آپ اور گا جاسکے کيا استمال ميں انداز

 گی۔ ملے مدد ميں بچانے
 

 جاری ميں انگريزی سے طرف کی) WHO( آرگنائزيشن ہيلته ورلڈ مطلب صحت اداره عالمی:  نوٹ
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