کوزوًب وائسض ) (Covid-19تے
زہٌوب ہدایتبں
پوٹھوا زی IHAHAP /
ا یہہ ہدایت ًبهہ  NHSہیلتھ ًے هؽوزیبں تے هعلوهبت اپس هبٌی ایہ ہ
ہدایت ًبهہ بسطبًیہ وچ زہٌے آلے ہس بٌدے آ ظتی پہبویں اے اض ًب آ ببئی
وطي کوئی وی ہووے۔
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مضموواں وی فہرضت
کوزوًب وائسض (  ) COVID -19کہہ وے تے کیہاں هحفوظ رہی ضکٌے ا ٓ ں؟
خے تعبں وچ عالهبت پبئی خبوى تے کہہ کسًب چبہی ًب؟
هوکٌہ کوزوًب وائسض (  ) COVID-19اًفیکؽي ًبل آئعولیؽي اپس زہٌوبئی ًی تعویل کط ویلے تک
کیتی خبظی؟
ً NHS 111بل کط وہلے زابطہ کیتب خبوے؟
ً NHS 111بل کہیبں زابطہ کیتب خبوے؟
خے اپٌے اهیگسیؽي ًی صوزتحبل ًے حوالے ًبل فکسهٌد ٓاں تے کہہ کسًب چبہی ًب؟
کوزوًب وائسض )ً (COVID-19ے پھیالؤ کی زوکٌے ٓاظتی کہہ کسًب چبہی ًب؟

کوزوًب وائسض (  ) COVID-19کہہ وے تے کیہاں هحفوظ ریہا جاضکٌا وے؟
 COVID-19اک ًوی بیوبزی اے خہڑی تعبں ًے پھیپھڑیبں ظبٍ ًی ًبلیبں تے دیگس اعضبء کی هتبثس کسی ظکٌی اے۔ ایہہ
کوزوًب وائسض ًبهی اک وائسض تو پیدا ہوًی اے۔
تعبں ایہو خئے لوکبں ًبل خعوبًی تعلق کی کن ظُو کن زکھ کے هحفوظ زہی ظکٌے او خٌہبں ًبل تعبں ًب زہٌے ہوؤ ،اض ًے
عالوٍ حفظب ِى صحت ًے الشهی اقداهبں اپس ہس هوکي حد تک عول کسکے کوزوًب وائسض ًے پھیالؤ کی زوکٌے وچ هدد دے
ظکٌے او۔ اض وچ ہس عوس ًے افساد ؼبهل ًے – ایتھے تک کہ تعبں وچ کوئی عالهتبں ًظس ًہ آوى یب تعبں ًی صحت ببلکل
ٹھیک ٹھبک ہووے تبں وی۔


پبلک ٹراوطپورٹ وا اضتعمال:

تعبں کی ہس حد تک پبلک ٹساًعپوزٹ ًے اظتعوبل ظُو بچی کے ظبئیکل ،پیدل ٹسى یب ڈزائیوًگ ًی کوؼػ کسًی چبہی ًی
اے۔ خے تعبں کی پبلک ٹساًعپوزٹ کٌہی ہی پوے ،تے زغ ًے اوقبت ظُو گسیص کسو ًبلے خعوبًی فبصلہ بسقساز زکھو۔
تعبں ٓاظتی پبلک ٹساًعپوزٹ وچ چہسے ًب هبظک الًب الشهی اے۔
ایہہ ضسوزی اے کہ تعبں اض ہدایت ًبهے اپس عول کسو ،عول ًہ کسًے ًی صوزت وچ تعبں اپس خسهبًہ عبئد ہوئی ظکٌب اے۔



مالزمت جاری رکھىا:

خے هوکي ہوے تے تعبں کی کہسوں ہی کن خبزی زکھٌب چبہی ًب۔ خے کن اپس خبًب ہی پوے ،تے پہالں اض گل ًب هعبئٌہ کسی
کٌبں چبہی ًب وے کہ تعبں یب تعبں ًے کہبز ًے کعے فسد وچ وائسض ًی عالهبت تے ًئی اے۔ خے کعے وی فسد وچ عالهت
ًہ ہوے ،تے تعبں کن اپس خبئی ظکٌے او بؽسطیکہ  2هیٹر ًب خعوبًی فبصلہ بسقساز زکھیب خبوے ًبلے ببز ببز ہتھ تہوئے
خبوى یب ظیٌیٹبئصز ًب اظتعوبل کیتب خبوے۔
تعبں اض گل ًب خبئصٍ کسہی ظکٌے او کہ تعبں ًے آخس کہڑے حفبظتی اقداهبت کس زکھے ًے تے تعبں ًی کن ًی خگہ اپس
ذاتی حفبظتی ظبشوظبهبى ًی دظتیببی ہے وے یب ًئیں۔
ت عبهہ ًے اقداهبت ًے ًفبذ تے اض ًے ًبل ًبل هسض ًے خطسے ظُو دوچبز افساد کی خوزاک تے دیگس
پولیط تے فوج صح ِ
ت شًدگی ًی فساہوی وچ اپٌب کسداز ادا کسی ظکٌے ًے۔
ضسوزیب ِ

حکومت نی جانب سوں سماجی میل جول نے قانوناں وچ نرمی کری دتی گئی اے۔ تاہم ،مقامی طور اپر کورونا وائرس نے
مثبت نتائج نے حامل مریضاں نی تعداد وچ اضافے نے باعث مقامی سطح اپر پابندیاں عائد کیتیاں جائی سکنیاں نے۔ الک
ڈاؤن نے حوالے نال تساں اپر الگو ہونے آلے مقامی قواناں کی جانڑنے آستی اپنے مقامی ادارے نال رجوع کرو۔

جے تطاں وچ عالمات ظاہر ہوون تے کہہ کروا چاہی وا؟
خے تعبں کی:


شیبدٍ دزخۂ حسازت ہوے – تطاں کی اپٌے ضیٌے یا کور اپر ہتھ الًے ًبل تپػ هحعوض ہوظی ،یب



ًوی ًوعیت ًی ،هعلعل کھبًعی ہوظی – یعٌی تعبں کی ببز ببز کھبًعی آًب ؼسوع ہوئی ہوے ،یب



حص شاهہ وچ ًقص) ختن ہوجاوے یا اش وچ تبدیلی واقع ہوے – جے تطاں کی
تعبں ًی هعوول ًی ذائقے یب ظوًگھٌے ًی حط ( ِ
کطی چیس ًی بو یا ذائقہ هحطوش ًہ ہوے ،یا هعوول ضُو ہٹ کے هحطوش ہوے

تعبں کی خلد اش خلد اًہبں اقداهبں اپس الشهب عول کسًب چبہی ًب:
اپىے آپ کی الگ تھلگ کری کىوں :کن اش کن  01دًاں تک کہار اپر رہوؤ تے کوروًا وائرش ًے ممکىہ اوفیکشه وے حامل
کہاراں آضتی الگ تھلگ رہىے وی ہدایات اپس عول کسو۔ تعبں ًے کہبز وچ هوخود کوئی وی فسد خط وچ عالهبت ہووى یب
خط تعبں ًبل قسیبی تعلق زکھیب ہووے ،اظکی وی  01دى ٓاضتی اپٌے ٓاپ کی الزها ً دوئیاں ضُو الگ تھلگ رہٌا ہوضی۔
عالهتبں ظبہس ہوًے ظُو پہالں پبًچبں دًبں ًے اًدز اًدز کورووا وائرش وا ٹیطٹ کروائی کىو:
عالهتبں ًے حبهل کعے وی فسد ًے کطے وی فرد ًا ٹیطٹ هفت ہوضی تاکہ ایہہ پتہ لوایا جائی ضکے کہ اًاں وچ وائرش اے
وے ۔ ٹیطٹ ًے دو طریقے ًے۔ تطاں اپٌی رہائش گاٍ ضُو ٹیطٹ کروائی ضکٌے او ،یا فیر تطاں ٹیطٹ کٌہے ًے هقام اپر جائی
ضکٌے او۔ تطاں کی اپٌے ٹیطٹ ًے ًتبئح هوببئل پیغبم ،ای هیل یب فوى کبل اپس هوصول ہوظي۔
ٹیعٹ بک کساًے یب آى الئي اض ًب آزڈز کسًے ٓاظتی  https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-testهالحظہ
کسو۔

خے تعبں کی آى الئي زظبئی حبصل ًہ ہوے ،تے اوگلیىڈ ،ویلس تے شمالی آئرلیىڈ وچ  001اپس یب اضکاٹ لیىڈ وچ 0800 028 2816
اپر کال کرو۔
اگر ٹیسٹ دا نتیجہ مثبت آوے :تساں کی الزما ً اپنے الگ تھلگ رہنے نے باقی ماندہ دس دیہاڑے مکمل کرنے پیسن ،تے
تساں نے کہار وچ موجود ہر فرد یا تساں نے نال قریبی تعلق رکھنے آلے ہر فرد کی الزما ً اپنے  41سیہاڑیاں آستی الگ
تھلگ رہنے نے باقی ماندہ دیہاڑے مکمل کرنے پیسن۔
تساں نے عالقے وچ کھوجی سروس وائرس نے مزید پھیالؤ کی روکنے آستی تساں نے تعاون طلب کرنے آستی رابطہ
کرسی۔ اوہ تساں کولوں پوچھسن کہ تساں اس وقت یا اس سو پہالں کس فرد نال قریبی تعلق وچ رہے او۔ ایہہ اس گل نی
نشاندہی آستی الزمی اے کہ کسے  01دیہاڑے یا اس سو زائد عرصے آستی اپنے آپ کی الگ تھلگ کرنے تے کہار اپر
رہنے نی ضرورت اے۔
جے ٹیسٹ نا نتیجہ منفی آوے :جے تساں بہتر محسوس کرنے پئے او نالے عالمتاں باقی نہ رہون تے تساں اپنے الگ
تھلگ رہنے نا اختتام کری سکنے او۔ تساں نے کہار نے دیگر افراد یا تساں نے قریبی تعلق رکھنے آلے وی آپنے کی الگ
تھلگ رکھنے نا اختتام کری سکنے۔

کوزوًب وائسض ًے هوکٌہ اًفیکؽي ًے حبهل کہبزاں وچ آئعولیؽي اپس زہٌوبئی

ًوکسی اپس ،ظکول GP ،ظسخسیبں،
فبزهیعی یب اظپتبل ًب خبؤ

علیحدٍ ظہولیبت اظتوبل کسو ،یب ببہوی
اظتعوبل ًے دزهیبى صفبئی کسی کٌو

دوئے لوکبں ًبل قسیبی زابطے تو گسیص
کسو

دوئیبں کولوں اپٌے آظتی غرا تے دوائی
ًی فساہوی کساوو

هالقبتیبں ًبل ًہ هلو

خے ہو ظکے تے کہلے ظوؤ

ببقبئدگی ًبل اپٌے ہتھ تہووو

کبفی شیبدٍ پبًی پیو

اپٌی عالهبت وچ بہتسی آڑًے آظتی
پیساظیٹبهول ًی هدد کٌو

جص ویلے عالمات ومودار ہوئی جاون تے کورووا وائرش وا ٹیطٹ کراؤ (تساں کی ابتدائی  5دیہاڑیاں وچ ٹیطٹ کروائی کىا چاہی وا
وے)https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test :۔ تعبں کی برزیعہ هوببئل پیغبم ٹیعٹ ًے ًتبئح حبصل

کسًے ٓاظتی اپٌے زابطے ًی تفصیالت فساہن کسًب پیعی ًبلے اپٌب فوى ٹھیک حبلت وچ زکھٌب پیعی۔

مسید معلومات آضتی مالحظہ کروhttps://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-:
home-guidance

آ ئ عولیؽي اپس زہٌوبئی ًی تعویل کدو تک کیتی خبظی؟
 خط بٌدے وچ وی بیوبزی ًی عالهتبں ظبہس ہووى ،اظکی چبہی ًب کہ کن اش کن  10دى تک کہبز اپس زہوے تے اپٌے آپ
کی آئعولیٹ کسی کٌے
 خے تعبں دیگس لوکبں ًبل زہٌے او ،تے تعبں کی کہبز تو ببہس اًفیکؽي ًے پھیلٌے کی زوکٌے آظتی کن اش کن  41دى تک
کہبز اپس زہٌب تے اپٌے آپ کی آئعولیٹ کسًب چبہی ًب۔
 پس ،خے تعبں ًے کہبز وچ هوخود کعے وی بٌدے وچ عالهبت ظبہس ہوئی خبوى ،تے اظکی عالهتبں ًے آغبش آلے
دیہبڑے تو لے کے  01دى تک کہبز اپس زہٌب تے اپٌے آپ کی آئعولیٹ کسی کٌب چبہی ًب اے۔ خواٍ او اض تو پہالں  41دى
تو شیبدٍ عسصے ظو ہی کہبز کیوں ًہ ہووے۔
 خے تعبں ایعے بٌدے ًبل زہبئػ پریس ہو ،خط ًی عوس ظبل  07یب اض تو شیبدٍ ہووے ،خہڑا کعے طویل عبزضے وچ
هبتال ہووے ،حبهلہ ہووے ،یب خط ًب هدافعتی ًظبم کوصوز ہوے ،تے اض آظتی کوئی ایعی خگہ تالغ کسی کٌو خط خگہ
او  41دى رٍ ضکے۔

ً NHS 111 بل کط ویلے زابطہ کسیئے؟
تعبں طبیعت ًی اتٌی ًبظبشی هحعوض کسو کہ او کن وی ًہ کسی ظکو خہڑا تعبں هعوول ًے دًبں وچ کسًے او هثبل ًے
طوز اپس ٹی وی تکٌب ،اپٌب فوى اظتعوبل کسًب ،هطبلعہ کسًب یب بعتس تو تھلے لہٌب
 تعبں کی هحعوض ہوے کہ تعبں کہبز اپس اًبں عالهتبں ًبل ًئیں ًپٹ ظکٌے
 تعبں ًی طبیعت بد تو بدتسیي ہوى لگ پوے

ً NHS 111بل کیہبں زابطہ کسیئے؟
تعبں اگال الئحہ عول خبًڑًے آظتی  NHS 111آى الئي کوزوًب وائسض ظسوض ) (https://111.nhs.uk/covid-19اظتعوبل
کسی ظکٌے او۔ خے تعبں آى الئي ظسوظص تک زظبئی ًئیں زکھٌے او ،تے تعبں  444اپس کبل کسی ظکٌے او (ایہہ کال آضتی
اک فری ًوبر اے)۔ تطاں اپٌی بولی وچ اک هترجن ًی دزخواظت وی کس ظکٌے او۔ تعبں ًے ظبزے ظواالں ًے خواة
هعلعل’’ہاں‘‘ وچ دے کے اپٌی شببى وچ ہک هتسخن حبصل کسی ظکٌے او۔

خے اپٌی اهیگسیؽي ًی صوزتحبل ًے حوالے ظُ و فکسهٌد ہو تے کہہ کسًب چبہی ًب؟
برطاویہ وچ اچھٌے آلے غیس هلکی شائسیي ،بؽوول بال اخبشت بسطبًیہ وچ زہبئػ پریس بٌدیبں کولوں دزج ذیل هدد وچ چبزخص
وصول ًئی کیتے خبى لگے:


حتی کہ ٹیطٹ تو اے ظاہر ہوئی گچھے کہ تعبں کی کوزوًب وائسض کوًی ،اض ویلے وی)
کوزوًب وائسض ًی ٹیعٹٌگ ( ٰ



کوزوًب وائسض ًب عالج – -پس خے جے تطاں عالج شروع کری دتا ہوے تے فر ٹیطٹ تو هعلوم ہوے کہ تطاں کی
کوروًا وائرش کوًی ،تے ٹیطٹ ًا ًتیجہ وصول ہوًے تو بعد تطاں ًے ہوًے آلے کطے وی عالج ًے
چارجس تطاں کولوں وصول کیتے جائی ضکيے ًے۔



ایعیبں بچیبں ًب عالج خٌہبں وچ کثیس ًظبهی ظوشؼی عالهتبں ظبہس ہوى .COVID-19

خے تعبں کوزوًب وائسض ًی صسف ٹیعٹٌگ یب عالج ًے هسحلے تو گصزے او تے اهیگسیؽي ًے خبئصیبں ًی ضسوزت ًئی
ہوى لگی۔

کوزوًب وائسض ( ً ) COVID-19ے پھیالؤ کی روکٌے ا ٓ ضتی کہہ کرًا چاہی ًب؟


اض گل کی یقیٌی بٌبیب خبوے کہ اپٌے ہتھ ببز ببز ،صببي تے پبًی ًی هدد ًبل ،کن اش کن  07ظیکٌڈش تک تہوؤ



هحتبط تے هحفوظ زہٌے ًے حوالے ًبل ہدایبت اپس عول کسو۔

 اپٌی زہبئػ گبٍ ًے هقبم ًے اعتببز ًبل ،چہسے ًب هبظک الًے تے اپٌے ًبل ًہ زہٌے ٓالے لوکبں ظُو  2هیٹر ًا خعوبًی
فبصلہ زکھٌے ًی ہدایبت اپس عول کسو۔
هصید هعلوهبت آظتی:


 NHSزہٌوبئیhttps://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :



 WHOزہٌوبئیhttps://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses :

