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 2019کورونا وائرس � ب�ماری 
(COVID-19)

ڈرانعال� عق�دە اور کمیونیٹ ل�



:  مرحلہ ا�ک
رکھ�ف خود کو اور اپیف کمیونیٹ کو محفوظ

!منی مدد � ل�ی حقائق جاننی 



COVID-19؟ ک�ا ��
COVID-19 رس � کورونا وائ) �ا ن�ئ (ا�ک نئئ ب�ماری �� جو ا�ک جد�د

سبب ہویت �� ج� پہ� ا�سانوں منی نہنی د�کھا گ�ا �� 

�شناخت ا�ک جد�د کورونا وائرس ا�ک ن�ا کورونا وائرس �� جس� پہ
۔  نہنی ہویئ ��

 2019کورونا وائرس (COVID-19) � کا سبب بن�ن واال وائرس، و�سا
اور ہل� عام طور پر کورونا وائرس ا�سانوں منی گردش کرتا �� نہنی �� جو 

ب�مار�اں، جی� عام زکام کا سبب بنتا �� 

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html


COVID-19 : �� یہ کی� پھ�لتا

 ۔ا�ک یہاس وائرس � بار� منی خ�ال �� کہ فرد � دو�� منی پھ�لتا ��
ز � اندر2(� ق��ئب دو�� ا�کان لوگوں منی جو – )می�ٹ

راب� منی ر��ت ہنی 
سا�سوں � چھو�ٹ ذرات � جو اس وقت پ�دا ہو�ت ہنی –

، چھینکتا �ا بات کرتا �� کھا�ستا کویئ متاثرە فرد  جب  
 یہ چھو�ٹ ذرات ان لوگوں � مونہہ �ا نا� منی جا سک�ت ہنی

جو آس پاس ہوں �ا سا�س � ذر�� ان � پھیپھڑوں منی 
۔سک�ت ہنی جا 

 جن لوگوں منی عالمات ظاہر نہنی ہو ر� ہنی وە
۔COVID-19ب�  پھ�ال سک�ت ہنی



COVID-19 عالمات �

COVID-19 عالمات منی یہ شامل ہو سک�ت ہنی �
بخار
��کھا
سا�س پھولنا
دی�
عضالت منی درد
حلق منی خراش
 محسوس نہنی ہونا(ذائقہ �ا بو کا ن�ا نقصان(

دن 14� 2عالمات � ظاہر ہو�ف منی 
۔ تک لگ سک�ت ہنی



COVID-19ممکنہ پ�چ�دگ�اں �

COVID-19۔ � ر�نج ہل� � شد�د ب�ماری پر مشتمل ہو سکئت ��

COVID-19 شد�د معامالت � نتی�ب منی پ�چ�دگ�اں �
۔ جی� نمون�ا ہو سکتا ��

COVID-19 ان لوگوں منی موت کا سبب بن سکئت �� جو
۔  کا سامنا کر�ت ہنی

گ
شد�د ب�ماری اور پ�چ�د�



COVID-19 ش�د�د ب�ماری � خطر� وا� لوگ �

ہنی پا�ا گ�ا ہو، بن�ادی طئب حالتوں وا� ہر عمر � افراد، خاص طور پر ا�ر اس پر اچ� ط�ح قابو ن
:�شمول وە افراد جن منی 

مزمن پھیپھڑ� کا مرض �ا متوسط � شد�د دمہ ہو
ن ب�مار�اں دل � سنگنی
کمزور نظام مامون�ت � حامل ہوں
 ا اس � زائد ہو40] یب ا�م آیئ [جسماین کم�ت کا اشار�ہ (شد�د موڻاپا�(
ذ�اب�طس
مزمن گرد� کا مرض ہو اور ڈائل�سس ہو ر�� ہوں
امراض جگر



:مرحلہ دو
د�گر آن الئن، ڈ�جیڻل، ورچوئل، ر�ڈیو اور م�ڈ�ا �

ں اور اخت�ارات کو برو�ئ کار ال�ر اجتما� جماعتو 
 ساتھ، کمیونٹیوں � ل�ی اہم تدار� پ�غامات �

COVID-19ی اپیف آواز � کورس کو تبد�ل کر�ف � ل�
بلند ک��ں۔



جسمایف دوری بنا�ئ سما�ب فاصلہ برقرار رکھنی جس کا مطلب ��
، تا�ہ  کو روک�ف منی مدد م�COVID-19رکھنی

 خود منی اور دو�وں � درم�ان منی فاصلہ رکھنی
 اس منی شامل ہوسک�ت ہنی:

ذایت حفاظیت اقدامات –
ز � 2عوا� مقامات پر لوگوں � کم از کم • می�ٹ

دوری پر ر�نی 
منی مبتال فرد � COVID-19ا�ر آپ ک� •

راب� منی آ�ئ ہوں تو گھر پر � ر�نی 
، تو گھر پر � ر�نی • ا�ر آپ ب�مار ہنی

کمیونیٹ اقدامات      –
اجتماعات کو ملتوی �ا منس�خ کردیں•
اسکولوں، چائلڈ کی�ئ کو برخاست ک��ں•
 ل�ی ا�ر ممکن ہو تو گھر پر � کام کر�ن �•

لوگوں � حوصلہ افزایئ ک��ں



COVID-19منی پ�غامات کو پھ�ل�ف � روک�ف � ط��قوں � بار �
ا� ک��ں کا اش�ت

؛  سما�ب دوری برقرار رکھنی اور اپ�ف ہاتھوں کو دھونا �قییف بنائنی
 حما�ت برادر�وں منی تدار� پ�غامات �عق�دے وا� مقدس تح��روں کا استعمال 

کر�ف � ل�ی ک�ا جا سکتا �� 

  � ۔20از کم کم ا��� اپ�ن ہاتھوں کو صابن اور پاین س�کنڈز تک دھوئنی
ا استعمال پر مبئن ہینڈ رب کال�حل ا�ر پاین اور صابن دست�اب نہ ہو تو آپ –

۔%60کر سک�ت ہنی جس منی کم از کم  ال�حل ہوتا ��
 محلول کا ا�ر دونوں منی � کویئ ب� دست�اب نہ ہو، تو کلور�ن پر مبئن –

)بلیچ اور پاین (استعال ک��ں 
۔ بغ�ی دھ� ہاتھوں � اپئن آنکھوں، نا� �ا منہ کو نہنی چھوئنی





COVID-19و تعل�م دیں کو کی� روکا جا�ئ اس بار� منی کمیونیٹ ک
ئن، ورچوئل، روابط برقرار رکھ�ف اور مذہیب رواج کو جاری رکھ�ف � ل�ی آن ال 

ماعات اور ڈ�جیڻل اور م�ڈ�ا � اخت�ارات کا استعمال ک��ں۔ ان کا استعمال اجت
-COVIDا �� جو برادر�وں کو ان طرز عمل � آ�اە کر�ف � ل�ی ب� ک�ا جاسکت

۔19 کو روک�ف منی مدد دی�ت ہنی

۔ ا�� لوگوں � ساتھ ق��ئب راب� � بچنی جو ب�مار ہنی
اس وقت گھر پر ر�نی جب آپ ب�مار ہوں۔
��ت � صاف ک ں اور جراث�م بار بار چھویئ جا�ن وا� اش�اء اور سطحوں کو ک��

� پا� ک��ں۔
پھر �شو کو پھینک کھا�س�ت �ا چھینک�ت وقت اپ�ن منہ کو ک� �شو � ڈھک ل ، نی

دیں۔
 � � ٹ ، ) دو�ری تہہ وا�(کورنگ ف�سعوا� ماحول منی ک�پ طور پر خاصپہننی

۔ کمیونئٹ پر مبئن نما�اں پھ�الؤ وا� عالقوں منی
 متعلق عق�دے پر مبئن دیئن خدمات سم�ت بڑ� اجتماعات � اجتناب کر�ن � 

حکومئت ر�نمایئ پر عمل ک��ں۔



 � � ٹ ف ف�س  جاننی کہ ک�پ معیف رکھیت �� کورنگز � بار� منی ک�ا چ�ی
CDC � � ٹ �ن � پہنکورنگز ف�سعوا� ماحول منی ک�پ

۔ سفارش کرتا ��
 � � ٹ ھ�ال�ن � وائرس کو دو�وں منی پف�س کورنگز ک�پ

ائرس روک�ن منی ان لوگوں � مدد کریت �� جن منی یہ و 
۔ ہوسکتا �� ل�کن وە ا� نہنی جان�ت ہنی

 � � ٹ :ف�س کورنگک�پ
ہونا چہر� پر حفاظت � ل�کن آرامدە طور پر فٹ–

چاہ�ی 
چاہ�ی ڻایئ �ا کانوں � لوپ � محفوظ � ہوین –
� � متعدد تہنی شامل ہوین چاہینئ – ٹ منی ک�پ
منی سا�س بال رکاؤٹ جاری ر�ئن چاہ�ی –
و�ن اور بنا ک� نقصان �ا شکل � تبد�� � دھ–

سکھا�ن � قابل ہو



بنا�ف کا ط��قہف�س کورنگ بغ�ی سالیئ ک�ی 



COVID-19کمیونیٹ کو اس بار� منی تعل�م دیں کہ ا�ر ان منی 
� عالمتنی ہوں تو وە ک�ا ک��ں  

ر � رابطہ گھر پر � ر�نی اور ا�ر ممکن ہو تو ک� نگہداشت صحت � فراہم کا
ک��ں۔ 

۔ ز�ادە تر لوگ بغ�ی ک� طئب نگہداشت � گھر پر � صحت�– اب ہو جا�ت ہنی
�نگہداشت اپئن عالمتوں پر نظر رکھنی اور ا�ر سا�س لی�ن منی دشواری ہو تو ک 

صحت فراہم کار کو کال ک��ں۔ 
 � ۔’ کمرۂ ب�مار‘لوگوں � دور ر�نی اور ا�ر ممکن ہو تو اپ�ن منی ر�نی

� فاصلہ بنا�ئ رکھنی اور ا�ر آپ دو�� لوگوں � آس پاس ہوں ت– ٹ و ا�ک ک�پ
۔کورنگ ف�س�  پہننی

۔ ت � دھوئنی اپ�ن ہاتھوں کو ک��
ا� نہنی ک��ں۔ ذایت گھ��لو آئیڻمز کا اش�ت
ت � صاف ک��ں ا ور جراث�م � بار بار چھویئ جا�ن وا� اش�اء اور سطحوں کو ک��

پا� ک��ں۔
 �لہذا اب ، ن �� ز آرام  ڈا تک کویئ خاص عالج نہنی �� اور نہ � کویئ و�کسنی � ��ٹ

اسیڻ(سفارش کر�ت ہنی اور بخار � ل�ی دوا دی�ت ہنی  ۔)امولجی� پ�ی



�م دیںتناؤ اور اس � نمڻ�ف � بار� منی کمیونیٹ کو تعل
چوں منی یہ و�اء تناؤ کا باعث ہوسکئت �� اور وە بالغوں اور ب

۔  شد�د جذبات کا سبب بنئت ��

تناؤ � نمڻ�ف � ط���ت 
پڑھ�ن �ا سن�ن �، �شمول س ، �ں د�کھ�ن وشل م�ڈ�ا � خ�ب

۔  ب��ک لنی
۔ اپ�ن جسم کا خ�ال رکھنی
�۔ ا�� �گرم اں انجام دی�ن � آرام کر�ن � ل�ی وقت نکالنی

۔ کوشش ک��ں جن � آپ محظوظ ہو�ت ہنی
وں � دو�وں � ساتھ ج��ں۔ اپ�ن بھرو� � لوگ

�ں کہ �ش��شات � بار� منی اور اس بار� منی بات ک� 
۔ آپ ک�سا محسوس کر ر�� ہنی

؟ ک�ا آپ ک� ا�� فرد ک و جان�ت مدد درکار ��
؟ ہنی ج� مدد درکار ��

ە کر�ت ا�ر آپ، �ا آپ کا کویئ ا�سا جس � آپ پروا
 �ا اضطراب � جذبات

گ
، ادا�، اف�د� � ہنی

، �ا ا�سا محسوس کر ر�� ہنی کہ خ ود کو مغلوب ��
�ا دو�وں کو نقصان پہنچانا چاہ�ت ہنی 

ال ک��ںا�ر دست�اب ہو تو ہ�لپ الئن کو کتو •

�ا ک� ا�ک بھرو� مند دوست کو کال ک��ں،•
ر� مدد کمیونئٹ � �ا مذہئب ر�نما کو کال ک

طلب ک��ں



)خالصہ(آپ کو ک�ا کرنا چاہ�ی 



ف  :  مرحلہ تنی
�ادیت کو اپیف کمیونیٹ منی بچوں پر �شدد اور ز 

!��ںتبد�ل کر�ف � ل�ی اپیف آواز بلند ک



ن  منی � گھ��لو �شدد منی اضافہ � جو ر�ورٹ وو�ان، چنی
۔ اقوام متحدە � گئئ ت�، دن�ا بھر منی ہو ر� ��

ل �ن ر�ورٹ ک�ا کہ  ی ج�ن دد منی گھ��لو �ش"سک���ٹ
� COVID-19کو " خوفنا� عال� سطح پر اضا�ن 

، ل�کن  ن اور ل"منسل� ک�ا گ�ا �� ڑکیوں � بہت � خواتنی
� ل�ی سب � بڑا خطرە، اس جگہ �� جہاں انہنی سب

۔ �عئن ان � اپ�ن گھرو  ۔ز�ادە محفوظ ر�نا چاہ�ی "ں منی
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-

05/secretary-generals-video-message-gender-based-
violence-and-covid-19-scroll-down-for-french

https://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-05/secretary-generals-video-message-gender-based-violence-and-covid-19-scroll-down-for-french
https://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic


مال اپیف دییف اور کمیونیٹ ل�ڈران اپ�ف اثر و رس�خ اور اعتماد کا استع
ف منی بچوں کو محفوظ رکھ�ف � ل�ی کر سک�ت   ہنی کمیونڻ�ی

  وری"کوبچوں � حفاظت اور صنف پر مبئن �شدد � خدمات اور ا�ئ جسمجھ� " �ن
� دوران انہنی کھال رکھ�ن منی حکومتوں � وکالت ک��ںڈاؤنال�

الئن ہ�لپبچوں � تحفظ � مقا� خدمات اور قو� /تمام صنف پر مبئن �شدد
جو ان بچوں رکھنی ) تجی� راب� � معلومات، کھل�ن � اوقا(� ا�ک تازە ت��ن فہرست 

� ل�ی مدد 
۔کرسک�ت فراہم   ہنی جو ز�ادیت کا شکار ہنی

�ە � دوران فون، ڈاؤنال ا�پوا�س، سما�ب دوری � احکامات وغ�ی
، کا�سا�م ا�ساور  یونکہ � ذر�� اہل خانہ اور بچوں � ساتھ راب� منی ر�نی

۔ تنہایئ � وجہ � وە خانداین تنازعات کا ز�ادە شکار بن سک�ت ہنی
 �تو انہنی مناسب خدمات � ل�ی فورا ، ورت �� ک��ںفر ر�ا�ر ک� کو مدد � �ن



cdc.gov/coronavirus
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19

!آپ کا شک��ہ

ف �  اپ�ف ہنی اور اس ر�ورٹ منی پایئ جا�ف وا� در�افتنی اور نتائج مصنفنی
ول اور تدارک � مرا�ز � وری نہنی کہ وە ب�مار�وں � کن�ٹ  �کاری �ف

 ک��ں
گ

عہدے � نمائند�
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