
 OURDOU / URDU 

 

  میں مبتال ہیں یا جنہیں ممکنا  19-کووڈجو  ناگھر میں ان لوگوں کی دیکھ بھال کر

ہوا ہے سامنا  اس کا  
 

  19-کووڈ ہے یا جسے ممکنا   میں مبتال19-کووڈ ہو سکتا ہے ک آپ کسی ایسے شخص کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو

ہے۔ گھر میں اپنے اور دوسروں کے ساتھ ساتھ  اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اس مشورے پر عمل  

 کریں۔

کے خالف ویکسین لگ چکی ہے تو پھر مختلف تقاضے ہو سکتے ہیں ۔  19-اگر آپ کو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو کووڈ 

 ر عمل کریں۔اپنے مقامی پبلک ہیلتھ اتھارٹی کی ہدایات پ

 

  سامان)سپالئز(
 

 :آپ کو منردحہ ذیل چیزوں کی ضرورت ہوگی
 

 ایک تھرمامیٹر  •
 طبی ماسک •
 غیر طبی ماسک •
 ٹشوز اور ایک بار استعمال کے بعد پھینک دینے والے کاغذ کے تولیئے )ڈسپوزایبل پیپر ٹاولس(   •
 آنکھوں کی حفاظت کا سامان، جیسے چہرے کا ڈھال یا چشمیں   •
 فیصد الکحل موجود ہو 60ہینڈ سینیٹائزر جس میں کم از کم    •
 برتن دھونے کے صابن، ہاتھ دھونے کا صابن اور عام کپڑے دھونے کا صابن   •

 

 اس کے عالوہ آپ کو مندرجہ ذیل کی بھی ضرورت ہوگی: 

 گھریلو صفائی کی مصنوعات  •
 :بخار کو کم کرنے کے لیے نسخے کے بغیر خریدے جانے والی )اوور دا کاؤنٹر( ادویات، جیسے •

o آئبوپروفین 
o  ایسیٹامینوفین 

 
 یا الیکٹرانکس کی صفائی کے لئے بنی مصنوعات  (alcohol prep wipes) الکحل پریپ وائپس •
 چھوئے بغیراستعمال کرنے واال )نو ٹچ( کچرے کا کوئی کنٹینر، جیسے کوڑے دان   استرا لگا ہوا پالسٹک کا •
   (drug identification number) سخت سطح پر استعمل کرنے کا جراثیم کش جس کا  ادویات کا شناختی نمبر  •

(DIN)    
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 ہے  •
o  اگر دستیاب نہ ہو تو گھریلو کام کے لئے استعمال ہونے واال بلیچ )کلورین( استعمال کریں 

 
پڑوسیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ آپ اپنے مقامی پبلک ہیلتھ اگر آپ کو یہ سامان نہیں مل سکتے تو رشتہ داروں، دوستوں یا 

 اتھارٹی یا  کمیونٹی کے کسی تنظیم سے بھی مشورہ، مدد اور وسائل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

 

 دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے مشورہ

 خص کو کرنی چاہیے۔ شہی مثالی طور پر کسی ایسے شخص کی دیکھ بھال جو قرنطینہ یا تنہائی میں ہو، صرف ایک 
 سے متاثر  19 -چاہئے اور کووڈ حاصل شدہ ہونااگر ممکن ہو تو، دیکھ بھال کرنے والے کو مکمل طور پر ویکسین 

یا وہ لوگ شامل ہیں جو دائمی طبی لوگ  بالغ  عمر رسیدہ زیادہ شدید بیماری یا نتائج کا خطرہ نہیں ہونا چاہئے۔ اس میں  ہونے پر 
 خطرے کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔  کےکے پھیلنے  19-کووڈ  تکسے گھر میں دوسروں  حالت میں ہیں۔ اس

 
  عالمات ہیں اور وہ تنہائیاس کو  مثبت آیا ہے یا   کا نتیجہ  اگر اس کا ٹیسٹ ،آپ جس شخص کی دیکھ بھال کر رہے ہیں

 ماسک    بھی طبی رہے ہیں اسےجس شخص کی آپ دیکھ بھال کر  ماسک پہنیں ۔ تو، آپ طبیمیں ہے  )آئسولیشن(
 منرجہ ذیل صورتحال میں ہوں:   وہ  کہ پہننا چاہیے جب

 

 : ، یا توہو دیکھ بھال حاصل کرناانہیں  •
o   کے دوران یا تعمالت  طور پرقریبی 
o  جب دوسروں کے ساتھ براہ راست جسمانی رابطہ ہو 
 

 : کے بغیر، جیسے نمشترکہ اندرونی جگہ میں، دوسروں کے ساتھ یا ا •
o  باورچی خانوں میں 
o  وں میںداالن 
o میں واش رومز 

 

 دوسروں کے ساتھ نجی بیرونی جگہ میں، جیسے  •
o  میں بالکونیکسی 
o بیک یارڈ( میں  گھر کے پچھواڑے( 

 

ماسک  غیر طبی اچھی طرح سے تعمیر شدہ اور اچھی طرح سے فٹ ہونے واال  چاہیئے کہ اگر دستیاب نہ ہو تو آپ دونوں کو
 ۔پہنیں

 

غیر تو، قرنطینہ میں ہو  اگروہ اور ا تھا ہو سامناکا   19-کووڈ ممکنہ طور پر اسے راگ ،آپ جس شخص کی دیکھ بھال کر رہے ہیں
منرجہ ذیل   وہ کہ ک پہننا چاہیے جبطبی ماسک پہنیں۔ جس شخص کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں اسے بھی غیر طبی ماس

 صورتحال میں ہوں: 

 

 : ، یا توہو دیکھ بھال حاصل کرنانہیں ا •
o   کے دوران یا تعمالت  طور پرقریبی 
o  جب دوسروں کے ساتھ براہ راست جسمانی رابطہ ہو 
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 : کے بغیر، جیسے نمشترکہ اندرونی جگہ میں، دوسروں کے ساتھ یا ا •
o  باورچی خانوں میں 
o  میںوں داالن 
o میں واش رومز 

 

 دوسروں کے ساتھ نجی بیرونی جگہ میں، جیسے  •
o  میں بالکونیکسی 
o بیک یارڈ( میں  گھر کے پچھواڑے( 

 

یک وقتی استعمال کرکے پھینک دینے  آپ کو سیکنڈ تک دھوئیں۔  20اپنے ہاتھوں کو اکثر صابن اور پانی سے کم از کم  
 پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ والےدستانے 

 

 : ، متبادل کے طور پر نہیں۔ آنکھوں کی حفاظت میں شامل ہیںکے ساتھ  پہنیںاپنے ماسک کی چیز  آنکھوں کی حفاظت

 

 چہرے کی ڈھالیں •
 حفاظتی چشمہ   •
  حفاظتی عینک  •

 

 اپنی اور دوسروں کی حفاظت کریں 

 
 جسمانی دوری

ت کو محدود کریں۔ جس شخص کی  اوقاآپ جس شخص کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کے ساتھ مشترکہ جگہ میں گزارنے والے 
کچھ لوگوں کو   ۔سے انجام دیںاور جہاں تک ممکن ہو دور رکھیںآپ دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کے ساتھ تمام تعامالت کو مختصر

   :ئے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت پڑسکتی ہےپر انحصار کرتے ہو ندرجہ ذیل م

 

 عمر •
 )میچیورٹی(  پختگی •
 روک تھام کے اقدامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی صالحیت •

 

 :جس شخص کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کے ساتھ گروپ سرگرمیوں سے گریز کریں، جیسے

 

 ے کا اشتراک کرناکھان •
 کھیل کھیلنا •
 بغل گیر ہونااکٹھے بیٹھنا یا   •
 ایک ساتھ ٹیلی ویژن دیکھنا •
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جس شخص کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہو اس سے سونے کے لیے الگ کمرہ استعمال کریں۔ اگر ممکن نہ ہو تو علیحدہ بستروں  
تاکہ ایک دوسرے ہو  head-to-toe )ہیڈ ٹو ٹو(  کی طرف پیر اس کے  سرایسے پوزیشن کریں کہ آپ کا   اپنے آپ کوپر سوئیں۔ 

 سے ہر ممکن حد تک دور رہیں۔

 

 تو: ستعمال کریں۔ اگر ممکن نہ ہوواش روم ا  علیحدہ کی بجائے  واش روم کےاس  ںجس شخص کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہو

 

 دیں  کھڑکی کھول •
 رکھیں  بندکن ڈھھفلش کرنے سے پہلے ٹوائلٹ کا  •
  طحوں اور اشیاء کو ، اس کے ہر بار چھونے کے بعد، چھوئے ہوئے  سہیںجس شخص کی آپ دیکھ بھال کر رہے  •

 صاف اور جراثیم کُش کریں 
 

 ماسک پہننا
 

طبی ، آپ کو اور گھر کے دیگر افراد کو )آئسولیشن( اختیار کئے ہے اگر آپ جس شخص کی دیکھ بھال کر رہے ہیں وہ تنہائی
کہ مندرجہ ذیل حاالت   ماسک پہننا چاہیے جب طبیماسک یا اچھی طرح سے تعمیر شدہ اور اچھی طرح سے فٹ ہونے واال غیر 

 میں ہوں:  

 

 کر رہے ہوں فرد کے ساتھ اندرونی جگہ کا اشتراک )آئسولیشن( اختیار کئے  تنہائی •
 پر ہوں ساتھ نجی بیرونی جگہ )آئسولیشن( اختیار کئے  فرد کے تنہائی •

 

ان کے لئے ضروری نتائج کا خطرہ ہوسکتا ہے۔  زیادہ شدید بیماری یا میں مبتال ہونے پر 19-کچھ ممبران کو کووڈگھرانے کے 
کے ساتھ مشترکہ اندرونی یا نجی بیرونی جگہ پر  تنہائی )آئسولیشن( اختیار کرنے والے شخص وہ  جب  ہنیںماسک پہ ہے کہ طبی

 ہوں۔ 

 

 دیگر ذاتی احتیاطی تدابیر 

 :جس شخص کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کے ساتھ ذاتی اشیاء بانٹنے سے گریز کریں، جیسے

 

 تولیے  •
 برتن   •
 چادر، تکییوں کے غالف وغیرہبستر کے   •
 دانتوں کا برش •
 کی چیزیں کھانے پینے •
 الت کٹرانک آلیی ا •
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  نجی کریں، گھر کے بیرونی جگہوں پر تعامالت ، جس کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہوں،اس شخص کے ساتھجب بھی ممکن ہو 
 میں یا بالکونی میں۔ جسمانی دوری اور متعلقہ ماسک کے مشوروں پر عمل جاری رکھیں۔   )پرائویٹ بیک یارڈ( پچھواڑے

 

 کوئی کھڑکی کھول لیں کو بہتر بنانے کے لیے  (وینٹیلیشنہوا داری )

 

  کسی بھیہوتو، اگر ممکن ہو تو اس دوران میں  )آئسولیشن(  قرنطینہ یا تنہائی ،جس کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں جبکہ وہ شخص
 ۔ اجتمائی رہائش گاہ  پر ہی کریں یا  کے اندر پالتو جانور کی دیکھ بھال گھر

 

ی صفائی اور جراثیم کش  
 

شواہد بتاتے ہیں کہ سطح کی قسم   وائرس مختلف سطحوں پر کتنا عرصہ زندہ رہتا ہے۔  19-کووڈ نہیں جانتے کہ صحیح طور پرہم 

اشیاء اور سطحوں پر رہ سکتا ہے۔ یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آلودہ  پر منحصر،  یہ چند گھنٹوں سے چند دنوں تک 
 کے پھیالؤ میں کس حد تک حصہ ہے۔  19-کووڈ سطحوں کا،

 

احتیاطی تدابیر کی سفارش کی جاتی ہے جب گھر میں کوئی بیمار شخص ہو۔ اکثر چھوئے جانے والے) ہائی ٹچ( سطحوں اور  
 ر جراثیم کُش کریں، بشمول: اشیاء کو بار بار صاف او

 

 بیت الخال  •
 کی بورڈز  •
 ڈورنابز( ے )دست ےدروازے ک •
 پلنگ کے ساتھ رکھی ہوئی میزیں )بیڈ سائڈ ٹیبلز(  •
 ٹیلی ویژن کے ریموٹ •
 کپڑے دھونے کے کنٹینر  •
 فون اور ٹیبلٹس  •

 

    (DIN) (drug identification number)منظور شدہ سخت سطح کے جراثیم کش ادویات جن کے ادویات کے شناختی نمبر 

ہیں، یا جراثیم کش کرنے کے لیے پتال بلیچ محلول کا استعمال کریں ۔ گھریلو بلیچ )کلورین( کے مناسب ہینڈلنگ کے لیے ہدایات پر 
 ہمیشہ عمل کریں۔ 

 

مندرجہ ذیل چیزوں کو پھینکنے کے لئے علیحدہ استرا لگے ہوئے نو ٹچ پالسٹک سے بنے ہوئے کنٹینرز، جیسے کوڑے دان کا  
 استعمال کریں:  

 ۔

 استعمال شدہ طبی ماسک اور دیگر آلودہ  یک وقتی استعمال کے )ڈسپوزایبل( اشیاء •
 آلودہ النڈری، بشمول غیر طبی ماسکس  •
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 بچے کی دیکھ بھال 
ہے۔ اگر ایسا ہے تو،  19-میں مبتال ہے یا اسے ممکنا کووڈ19-کووڈ ہوسکتا ہے کہ آپ ایسے بچے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو

 :انہیں گھر کے دوسرے بچوں کے ساتھ اشیاء کا اشتراک کرنے سے روکیں، جیسے

 کھلونے •
 بوتلیں  •
 کمبل  •
 چوسنی •

 

یں پایا گیا۔ آپ کو پستان سے دودھ پالنا جاری رکھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ  کا سبب بننے واال وائرس ماں کے دودھ میں نہ 19-کووڈ

 کے بچے کو بہت سے صحت کے فوائد فراہم کرتا ہے۔ 

 

  سال کی عمر کے بچے ماسک پہن سکتے ہیں اگر وہ : 5سے   2سال سے کم عمر بچوں کو ماسک نہیں پہننا چاہیے۔  2

 زیر نگرانی ہیں  •
 اسے برداشت کر سکتے ہوں •
 پہن سکتے ہیں اور اتار سکتے ہیں   اسے •

 
 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو ان جگہوں میں اور ان حاالت میں ماسک پہننا چاہیئے جہاں بالغ لوگ پہنتے ہیں ۔5

 

 حاصل کرنا  نگہداشت عالمات کی نگرانی اور طبی 

 نئی یا بگڑتی  ہوئی عالمات کے لیے مندرجہ ذیل لوگوں کو نظر میں رکھیں: 

 

 شخص کو جس کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں اس  •
 گھر کے دوسرے افراد کو •
 اپنے آپ کو  •

 

یا اپنے مقامی ہنگامی     911اگر آپ جس شخص کی دیکھ بھال کر رہے ہیں وہ مندرجہ ذیل شدید عالمات ظاہر کرے تو، 
  :)ایمرجنسی( نمبر پر کال کریں

 سانس لینے میں کافی دشواری  •
 سینے میں درد یا دباؤ  •
 نئے الجھن کا آغاز •
 دیند سے جاگنے میں دشواری  •

 

جس شخص کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں اسے طبی سہولیات کے حصول کے لیے اپنا گھر یا اپنے اجتماعی رہائش گاہ کو  

دیکھ   چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ایمبولینس بھیجنے والے کو اور ہسپتال کو بتائیں کہ آپ جس شخص کی

 ہے ۔  19-کووڈ ہے یا ممکنا   19-بھال کر رہے ہیں اسے کووڈ
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۔ صرف ایک صحت مند شخص بیمار شخص کو  نہ کریںاگر ممکن ہو تو، طبی دیکھ بھال کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال 

گاڑی چالکر لے کر جائے۔ بیمار شخص کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہیے، جس قدر ممکن ہو ڈرائیور سے دور۔ اگر  
 ممکن ہو اور اور ایسا کرنا محفوظ ہو تو، گاڑی کی تمام کھڑکیاں مکمل طور پر کھلی رکھیں ۔  

 

اگر ایسے ماسک دستیاب نہیں ہیں تو، ان کے بجائے اچھی  ام مسافر طبی ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تم
 طرح سے تعمیر شدہ اور اچھی طرح سے فٹ ہونے والے غیر طبی ماسک پہنیں۔

 

 اگر بیمار شخص اچھی طرح سانس لے رہا ہے تو اسے بھی ماسک پہننا چاہیے۔

 

 مدت کی آپ کی قرنطینہ
 

 قرنطینہ اختیار کرنے کی اورعالمات کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت پڑسکتی ہے: آپ کو 

 

 جو شخص تنہائی )آئسولیشن( اختیار کئے ہے اس سے سامنا ہونے کے آخری دن کے بعد   •
 آپ کے مقامی پبلک ہیلتھ اتھارٹی کے مشورے کے مطابق  •

o اپنے مقامی پبلک ہیلتھ  تو گئی ہے لگائیکے خالف ویکسین  19-کووڈ اگر آپ کو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو
 اتھارٹی کو مطلع کریں 

 
 

کے خالف ویکسین لگائی گئی  ہوتو قرنطینہ کی ضروریات مختلف طرح   19 -اگر آپ کو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو کووڈ

 کی ہوسکتی ہیں۔ اپنے مقامی پبلک ہیلتھ اتھارٹی کی ہدایات پر عمل کریں۔

 

 اگر آپ  کوعالمات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو:

 

 اپنے آپ کو فوری طور پر دوسروں سے علیحدہ )آئسولیٹ( کرلیں •
 طبی ماسک پہنیں  •

o اگر دستیاب نہ ہو تو، ایک غیر طبی ماسک پہنیں جو اچھی طرح سے تعمیر کیا گیا ہو اور اچھی طرح فٹ ہو۔ 

مزید ہدایات کے لیے اپنے مقامی پبلک ہیلتھ اتھارٹی یا صحت کی دیکھ بھال )ہیلتھ کیئ(ر فراہم کرنے والے سے رابطہ   •
 کریں۔ 
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