
یہ مرض کیا ہ�؟؟

کو�ونا وائرس کی ایک نئی نسل ناول کو�ونا وائرس 
ہ�، جس کی نشاندہی سب سے �ہلے چین کے ہو�یئی 

صوبہ کے ووہان شہر میں نمونیہ کی عالمات والے 
ایک گ�وہ میں ہوئی تھی۔

ان میں سے ��ادہ تر معامالت وبائی طور �ر سمندری 
غذا اور حیوانوں کے با�ار سے جڑے ہوئے تھے۔

(COVID-19) ناول کو�ونا وائرس
کے بارے میں �ہاں چند معلومات د�ج �یں



وائرس کس ط�ح منتقل ہوتا ہ�؟

امکان اس بات کا ہ� کہ ناول کو�ونا وائرس کا آغاز 
حیوانوں کی ایک قسم میں ہوا اور پھر یہ انسانوں 

میں پھیل گیا۔

ناول کو�ونا وائرس کے ایک فرد سے دوسرے فرد 
میں پھیلنے کی ��ورٹ کی گئی ہ� لیکن ابھی تک 

یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہ� کہ کتنی آسانی 
سے ایسا ہو جا�ا ہ�۔

کو�ونا وائرس کی دیگر انسانی نسلیں اس �یماری 
میں مبتال فرد کے آلودہ ننھے قط�وں (چھینکنے سے 

یا کھانسنے سے) یا آلودہ ہا�ھوں سے ایک فرد سے 
دوسرے فرد کو پھیلتی �یں۔

؟

کیا ناول کو�ونا وائرس کے خالف کوئی ؟
ٹیکہ موجود ہ�؟

فی الحال کوئی ایسا دستیاب ٹیکہ نہیں ہ� جو 
ناول کو�ونا وائرس سے تحفظ ف�اہم کرتا ہو۔ 



؟

کیا ناول کو�ونا وائرس کا کوئی عالج ہ�؟

کوئی مخصوص عالج نہیں ہ�۔ بنیادی طور �ر 
امدادی عالج ہ� جس کا مقصد عالمات کو کم 

کرنا ہ�۔ 

؟

عالمات کیا �یں؟

سانس پھولنابخار

گلے کی 
خ�اش

کھانسی

سر درد



؟
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متا�رہ ممالک سے آنے والے لوگوں کے الزمی 
ط��ق کار کیا �یں؟ 

  
سفر سے �ہلے، اس کے دو�ان یا اس کے بعد �نفسی 

انفیکشن کی عالمات ظاہر ہونے کی صورت میں، 
مساف�وں کو د�ج ذ�ل کی پابندی کرنے کی صالح 

دی جا�ی ہ�:

咳嗽或打喷嚏时，请用纸
巾或衣袖（勿用手）捂住
口鼻。

咳嗽和打喷嚏时请用纸巾捂
住口鼻。如出现任何身体不
适症状，请勿远行。

اسی وقت طبی نگہداشت حاصل ک��ں۔ 
ڈاکٹر کے دفتر یا ایمرجنسی �وم میں جانے 
سے قبل، ڈاکٹر کو �یشگی کال ک��ں اور 
انہیں اپنے حالیہ سفر اور اپنی عالمات کے 

بارے میں بتائیں۔

دوس�وں کے سا�ھ �ابطے سے بچیں۔

عاللت کے دو�ان سفر نہ ک��ں۔

کھانسنے یا چھینکنے کے وقت اپنے منہ 
اور ناک کو ٹشو سے یا اپنی آستین سے 

(اپنے ہا�ھوں سے نہیں) ڈھکیں۔

ہا�ھوں کو بار بار صابن اور پانی سے کم 
از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ اگر صابن 

اور پانی دستیاب نہ ہو تو الکحل �ر مبنی 
دست صفا استعمال ک��ں۔



معلومات کے کون سے ذ�ائع معتبر �یں؟؟
  

ہماری تجو�ز ہ� کہ آپ سرکاری صحت ایجنسیوں 
سے درست معلومات حاصل ک��ں اور بالعموم 

ام�اض کے بارے میں معلومات نہ پھیالئیں۔ طبی 
تعاون یا استفسار مطلوب ہونے �ر، ب�اہ کرم �ابطہ 

ک��ں:

آپ��شن سنٹر میں "Estijaba" س�وس - محکمہ     •
صحت  سے 8001717 �ر  

و�ارت صحت اور �وک تھام سے 80011111 �ر  •

دبئی �یلتھ ا�ھارٹی سے 800342 �ر  •



3
4
5
6

1

2

towards_a_healthy_and_safe_society 

حیوانات (زندہ یا مردہ)، حیوانوں کے 
با�ار اور حیوانات سے ماخوذ 

مصنوعات (جیسے کچے گوشت) سے 
�ر�یز ک��ں۔

مرض کو �وکنے کے ط��قے

کسی بھی ایسے فرد سے ق��بی 
�ابطے سے �ر�یز ک��ں جس میں �نفسی 

�یماری کی عالمات نظر آئیں۔

ہا�ھوں کو بار بار صابن اور پانی سے 
کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔

اگر صابن اور پانی دستیاب نہ ہو تو 
دست صفا استعمال ک��ں۔

کھانسی اور چھینک کو ٹشو سے 
ڈھکیں۔

اگر آپ میں �یماری کی عالمات 
�یدا ہوں تو سفر نہ ک��ں۔


