
 

 

 

ں؟یہ ایعالمات ک یک کشنیانف 19 ڈیکوو  

طرح عالمات کا سبب   ی ، فلو ک ی وائرس ہلک

، سانس   یبخار ، کھانس  سےی بن سکتا ہے ج

درد ،   ںی ، پٹھوں م یدشوار  ںی م نےی ل

دی شد ںی صورتوں م نی سنگ دی تھکاوٹ۔ مز

سنڈروم ،    فی تکل یسانس ک دی ، شد ای نمون 

ہوتا ہے جو   دای جھٹکا پ  پٹکی اور س پسسی س

 موت کا سبب بن سکتا ہے۔ 

ہے؟  لتا ی پھ  سےیک 19کووید    

بوندوں   ی طور پر سانس ک  یادی لگتا ہے کہ وائرس بن  سای ا

  ای ،  ی، کھانس نکی سے لوگوں کو چھی ہے ج لتای پھ عہ ی کے ذر

کی ا ہے کہ ، اوسط  ای گ ای ہے۔ اس وقت اندازہ لگا ی سانس آرہ 

شخاص کو انفیکت کرسکتا  ااور نی متاثرہ شخص دو سے ت 

   انی نمائش اور عالمات کے آغاز کے درم ی۔ وائرس کہیں 

  ہوسکتا انی دن کے درم 14سے  2  نہی اس وقت اس کا تخم

سکتا ہے   لی کہ وائرس پھ ںی ہے۔ اس مرحلے پر ، ہم جانتے ہ 

عالمات ظاہر   ی سی فلو ج  یس ی ج یجب متاثرہ افراد کھانس

ںی کرتے ہ  زی جو تجو ںی موجود ہ  بھی شواہد  سےی ۔ اںی کرتے ہ 

  ی ہے جس ک اہوسکت  شنی ٹرانسم بھی کہ متاثرہ شخص سے 

۔وںہ  ںی نہ  ظاہر  عالمت یکوئ   

کا خطرہ ہے؟  کشنیانف یبھ ں یبچوں م ایک  
بخار ، ناک   سےی ج ںی عالمات شامل ہ  سے ی ج یسرد  ںی رپورٹ شدہ عالمات م ںی ہے۔ بچوں م یت ی د یدکھائ  یس یاور ہلک ابی نسبتا نا یماری ب  ںی بچوں م

۔ںی سکتے ہ  الی سے پھ  یزی ت  ادہی وہ وائرس کو ز  ونکہی ضرورت ہے ، ک ی سے بچانے ک کشنی ۔ تاہم ، بچوں کو انفیبہنا ، اور کھانس  

ہے؟     ای ک ں یکے بارے م ن یحاملہ خوات  

  یرہنے ، عوام ٹھےی کو گھر ب  نی ہے۔ حاملہ خوات  ںی ثبوت موجود نہ  یمنتقل ہونے کا کوئ  19 کوویڈ  ںی الحال ، حمل کے دوران ماں سے بچے م یف

ہے ، بشمول   ای گ  ای پر عمل کرنے کا مشورہ د ری تداب  ی اطی احت  یروک تھام کے لئے انہ  ی ک  19  کوویڈ مقامات اور اجتماعات سے اجتناب کرنے ، اور 

یک عالمات   یکوئ کی ضرورت ہیں  نےی مشورہ ل یافراد سے بچنا ، اور خود کو الگ تھلگ کرنے اور طب  ماری ، ب  دھونےسے ہاتھ  یباقاعدگ

۔ںی صورت م . 

فکر مند رہنا چاہئے؟  ں یکے بارے م 19  کوویڈدوسرے جانوروں اور ا یمجھے پالتو جانوروں   ایک  

  ای ہے کہ پالتو جانور  ںی ثبوت نہ  یہے۔ اس وقت ، اس بات کا کوئ  ںی اطالع نہ  ی کوئ  یہونے ک ماری سے ب  19کوویڈ   دوسرے جانور  ای پالتو جانور 

، لہذا جانوروں کے آس پاس رہنے   ںی سکتے ہ  الی کو پھ وںی ماری ب  یدوسر  ںی ۔ تاہم ، چونکہ جانور لوگوں مںی سکتے ہ  الی کو پھ  19کوویڈ  آوارہ جانور

۔ہے ال ی اچھا خ کی ا شہ ی دھونا ہم ھکے بعد اپنے ہات  . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

؟وںبچا سکتا ہ سےیسے اپنے آپ کو ک 19 ڈیکوو  

کے لئے  کنڈی س 20الخال کے دورے کے بعد کم سے کم  تی کھانے سے پہلے اور ب  (1

 بلی ، اور محتاط ہاتھ کو ڈسپوز ا ںی سے بار بار دھوئ یاپنے ہاتھوں کو صابن اور پان 

۔ںی ڈسپوزل کر ںی م یٹوکر یک یاور رد ںی سے خشک کر وںی کاغذ کے تول  

۔ںیکر زینکھوں ، ناک اور منہ کو چھونے سے پرہ آ (2  

 زی النے سے گرم۔ ہاتھ ںی برقرار رکھنا؛ اجتماعات سے اجتناب کر یدور یمعاشرت (3

یں۔کر  

۔ںی اور بوڑھے لوگوں سے دور رکھ ںی چوں کو گھر م (4  

 ای  یکہن یہوئ  یمڑ یآجائے تو اپنے منہ اور ناک کو اپن نکیچھ ای ہو  یجب کھانس (5

یں۔طور پر ضائع کرد ی۔ پھر استعمال شدہ ٹشووں کو فورںیٹشو سے ڈھانپ   

  ادہ یکچھ لوگوں کو دوسروں سے ز ایک

 خطرہ ہے؟ 

بزرگ افراد اور ان لوگوں کو جو صحت  

 ںی ہ  ںی حالتوں م یادی سے متعلق بن 

  ی ، قلب  طس ی اب ی ، ذ شری بلڈ پر یہائ  سے ی )ج

اور    ی ماری ب  یدائم ی، سانس ک یماری ب 

ہونے کا   دای عالمات پ  دی شد ںی ( منسری ک

خطرہ ہوتا ہے۔  ادہی ز  

  ی بیشخص سے قر سے یا ی کس ای ہوگا اگر مجھے عالمات ہوں   ایک

؟ ہے 19کوویڈ   رابطہ رہا ہو جس کو   

  یمشورے ک یڈاکٹروں سے طب  کے )ای او دی(  ںی سائٹ م یاپن 

اور   ںی ، اجتماعات سے اجتناب کر ںی رہ  ںی ، گھر م ںی تالش کر

۔ جب تک آپ کو سانس  ںی کر نہیں رابطے یب ی دوسروں سے قر

اسپتال   ای ڈاکٹر  ی نہ ہو اس وقت تک کس یسخت دشوار  ںی م نےی ل

۔ ںی کا دورہ نہ کر  

پر   ادی بن  یک 24/7جو   ںی پر کال کر 1135ہاٹ الئن   یکای او دی 

( ںی بولتے ہ  ی زی اور انگر یونان ی ہے )وہ  یچلت   

ی گ  رھیں کب تک  
؟ وباء آخر   ہی  

 

کرنا   یگوئ  شی پ  ہ ی سے ،  یبدقسمت 

وبا کب تک    ہی ہے کہ  ںی ممکن نہ 

  یماری ب  یاور وبائ  ی برقرار رہے گ

نئے وائرس   ک ی ۔ ہم ایافشا ہوگ سےی ک

اور اس وجہ سے   ںی سے نمٹ رہے ہ 

  یصورتحال باق ین ی قی  ری غ ی بہت سار

 ہے۔

سے    19کوویڈ  جو  ںی قوم ہ ی سیا ا ایک

ں؟ یمحفوظ ہ  

 قوم یا یکو بھ ی کس  19نہیں! کوویڈ

بنا سکتا ہے۔ ماری نسل سے قطع نظر ب   

ہے؟  ن یکسی و ی کوئ ایک  

الحال   یسے بچانے کے لئے ف   19کوویڈ 

 کشنی ہے۔ انف  ںی موجود نہ  نی کسی و یکوئ 

  قہی روک تھام کا سب سے بہتر طر یک

اقدامات   ی اطی ہے کہ روزمرہ احت  ہی 

کہ اجتماعات سے اجتناب   سے ی ، ج ںی کر

ںی ئ ھواور اکثر ہاتھ د ںی کر  


