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بابرکت ماہ رمضان 2021 کے دو�ان کووڈ – 19 کے لئے انسدادی تدا�یر



کووڈ- SARS-COV2 19 (نوول کو�ونا وائرس- 2019) کے باعث ہونے والی ایک 
�یماری ہ�، جو کو�ونا وائرسز کی فیملی سے تعلق رکھتا ہ�۔ یہ عام ن�لہ زکام 
سے لے کر ��ادہ شدید ام�اض جیسے مڈل ایسٹ ��سپائ��ٹری سنڈ�وم (MERS) اور 
سبب  کا  �یما��وں  مختلف  جیسی   (SARS) سنڈ�وم  ��سپائی��ٹری  ایکیوٹ  شدید 

بنتے �یں۔

جب کووڈ – 19 میں مبتال اف�اد کھانستے، چھینکتے، گا�ے، با�یں کرتے، یا سانس 
لیتے �یں وہ آلودہ چھوٹے مائع ذ�ات (سانس کی بوند�ں یا ای�وسول) خا�ج کرتے 
یا  �است  ب�اہ  19 میں مبتال شخص کے سا�ھ   – ۔ جب کوئی شخص کووڈ  �یں 
ق��بی �ابطے میں (جیسے کہ 2 میٹر سے کم فاصلے �ر)  ہو تو انفیکشن بنیادی 

طور �ر ان ذ�ات کے منکشف ہونے �ر ہوتا ہ�۔
سانس کی بوند�ں سطحوں اور چی�وں �ر بھی گر سکتی �یں۔ یہ ممکن ہ� کہ 
ایک شخص وائرس والی سطح یا چیز کو چھونے سے اور پھر �ہلے اپنے ہا�ھ صاف 

کئے بغیر اپنے منہ، ناک یا آنکھیں چھو کر کووڈ – 19 میں مبتال ہو جائے۔
جب یہ ذ�ات کچھ د�ر ہوا میں معلق رہتے �یں تو ان کی " ہوا کے ذ��عے منتقلی" 
کے بھی شواہد �یں لیکن اس کا ��ادہ امکان ناکافی ہوادار اند�ونی مقامات �ر 

ہوتا ہ�۔
یہ قابل غور بات ہ� کہ �یشتر متا�رہ اف�اد صرف ہلکی عالمات کا تجربہ کرتے �یں 
اور �یماری سے صحتیاب ہو جا�ے �یں، لیکن بعض میں ��ادہ شدید مرض ہو سکتا 

ہ� اور انہیں ہسپتال میں نگہداشت کی ض�ورت ہوتی ہ�۔

کو�ونا وائرس (COVID-19) کیسے پھیلتا ہ�؟

انفیکشن کی سب سے عام عالمات د�ج ذ�ل �یں:
میں  تمونیہ  عالمات  اوقات  بعض  تکلیف؛  میں  لینے  سانس  اور  کھانسی  بخار، 

تبد�ل ہو سکتی �یں۔
کم�ور مدافعتی نظام، دائمی ام�اض، یا ب�رگوں میں انفیکشن کے باعث شدید 

�یچیدگیاں ہو سکتی �یں۔

انفیکشن کی عالمات:     

کووڈ- 19 کے متعلق
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رمـــضان 2021 کے بابرکت 
مہینے کے دو�ان عمــومی 

احتیاطی تدا�یر

بابرکت ماہ رمضان 2021 کے دو�ان کووڈ – 19 کے لئے انسدادی تدا�یر



رمـــضان 2021 کے بابرکت 
مہینے کے دو�ان عمــومی 

احتیاطی تدا�یر
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رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی مذہبی اور سماجی نوعیت کی بنا �ر 
امتیازی خصوصیت رکھتا ہ�، اور یہ وہ وقت ہ� جب لوگ معاشرہ 
میں دوس�وں کا اور خاندانی بندھن برق�ار رکھنے کے لئے ��ادہ توجہ 

دیتے �یں۔
�تیجتًا، بہت ��ادہ خاندانی اجتماعات ہوتے �یں جو کہ انفیکشن کے 

پھیالؤ میں ایک بنیادی عنصر ہو سکتے �یں۔
��است کے صحت  لئے،  پھیالؤ کو کنٹ�ول کرنے کے  انفیکشن کے 
کے  فاصلے  جسمانی  سا�ھ،  کے  ممالک  سے  بہت  نے،  حکام  کے 
نافذ کئے �یں جن کا مقصد لوگوں کے ما�ین اجتماعات  اقدامات 

کو کم کرنا ہ�۔
عوامی مقامات اور مساجد میں تمام دیگر احتیاطی تدا�یر �ر عمل 

�ی�ا ہونے کے سا�ھ یہ اضافی ہ�۔
تمام  دو�ان  کے  مہینے  بابرکت  کے  رمضان  مقصد  کا  اصولوں  ان 
کی  گ�و�وں  کم�ور  ��ادہ  سے  سب  بشمول  گ�وپس،  کمیو�ٹی 

صحت عامہ کو ف�وغ دینے کے لئے ہدایات ف�اہم کرنا ہ�۔
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•  �بلک میں باہر جا�ے ہوئے ہمیشہ چہرے �ر ماسک �ہنیں۔
•  ان اف�اد کے سا�ھ ب�اہ �است �ابطے سے گ��ز ک��ں جن کو سانس کا کوئی 

انفیکشن ہ�۔
•  ہا�ھ دھونے سے �ہلے آنکھیں، ناک اور منہ کو چھونے سے گ��ز ک��ں۔

•  کھانستے یا چھینکتے ہوئے منہ اور ناک کو ٹشو کے سا�ھ ڈھانپنے کو یقینی 
بنائیں، اور پھر استعمال شدہ ٹشو کو تلف کر د�ں اور اپنے ہا�ھ دھوئیں۔

•  کم از کم 20 سیکنڈز کے لئے صابن اور پانی سے اکثر ہا�ھ دھوئیں، اس بات 
کو یقینی بنائیں کہ آپ نے اپنے ہا�ھوں کے تمام حصے دھو لئے �یں یا الکحل 

�ر مبنی �ینڈ سینیٹائ�ر استعمال ک��ں۔
•  جن او�ا�وں اور سطحوں کو آپ چھوتے �یں انہیں اکثر صاف اور ج�ا�یموں 

سے پاک ک��ں۔
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کو�ونا وائرس کی منتقلی کو �وکنے کے لئے 
احتیاطی تدا�یر:

•  یہ ہدایت کی جا�ی ہ� کہ ہر وقت اپنے اور دوس�وں کے درمیان کم از کم 
دو میٹر کا فاصلہ رکھیں۔

•  سالم کرتے ہوئے ہا�ھ مالنے، گلے ملنے، یا بوسہ لینے سمیت، جسمانی �ابطے 
سے گ��ز ک��ں، اور سالم  کرتے ہوئے کافی فاصلے جو کہ دو میٹر سے کم 

نہ ہو �ر رہتے ہوئے صرف ہا�ھ ہالئیں۔
•  رمضان سرگرمیوں سے وابستہ مقامات میں بڑے اجتماعات سے گ��ز ک��ں، 

جیسا کہ �ر ہجوم با�ار اور دکانیں۔
•  رمضان کی �ا�وں کے دو�ان سماجی گھلنے ملنے کی مجلسوں سے گ��ز 

ک��ں۔

رمضان   2021کے بابرکت مہینے کے دو�ان عمومی 
احتیاطی تدا�یر
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اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہ� کہ �وزہ کووڈ – 19 
ہونے کے بڑھتے ہوئے خطرہ سے وابستہ ہ�، لہذا:
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•  رمضان کے دو�ان صحتمند اف�اد �وزہ رکھ سکتے �یں۔
•  کووڈ- 19 میں مبتال اف�اد اپنے ڈاکٹر سے �وزے کے متعلق مشورہ ک��ں۔

سب سے ��ادہ کم�ور گ�وپس:

صرف ایک ہی خاندان کے ممب�ان جو ایک ہی گھر 
میں رہتے �یں انہیں ایک گ�وپ میں افطار اور سحر 

اکٹھے کھانے کی اجازت ہ�۔

•  اگر انفیکشن ہوتا ہ�، تو کووڈ- 19 سے ہونے والی �یچیدگیوں سے سب سے 
ام�اض،  اور دل کے  ب�رگ  ہ�، جیسا کہ  اہم  دینا  �ور  �ر  ��ادہ کم�ور گ�وپس 
ذیا�یطس، دائمی سانس کا مرض، گردوں کا فیل ہونا اور کینسر کے حامل 
اف�اد، کہ وہ خاندانی اجتماعات سمیت،  کسی بھی قسم کے اجتماع سے 

گ��ز ک��ں۔
• ایسے اف�اد جن کی ط�یعت ٹھیک نہیں ہ� یا کووڈ- 19 کی کوئی عالمات 
�یں، جو کہ متا�رہ شخص سے ممکنہ �ابطے میں ہو سکتا ہ�، کو آمادہ کرنا 
اہم  ہ� کہ وہ گھر سے باہر جانے سے گ��ز ک��ں اور عالمات کے فالو اپ کے 
لئے متعلقہ صحت کے حکام کی ہدایات �ر عمل ک��ں، اور درکار عالج کے 

اقدامات �ر عمل کرنا ہ�۔

رمضان کے دو�ان 
�وزے رکھنا
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•  نماز ت�اویح کے دو�ان ہمیشہ ماسک �ہنیں
کا  میٹر  دو  از کم  درمیان کم  اور دوس�وں کے  اپنے  دو�ان  ت�اویح کے  نماز    •

فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی جا�ی ہ�
•  دینی علوم، لیکچ�ز اور ق�آن پاک کی تالوت کے سیشنز آن الئن �یش کئے 

جائیں
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مذہبی سرگرمیوں کے 
اقدامات

حض�ات  مرد  میں  مساجد  مطابق  کے  تدا�یر  احتیاطی 
کے لئے اجتماعی نما�وں کی اجازت دی جا�ی ہ�، اور 
عشاء اور ت�اویح نما�وں کا دو�انیہ 30 منٹ سے ��ادہ 

نہیں ہونا چا�یئے



کی  ہونے  ش��ک  میں  مجالس  یا  اجتماعات  مادی 
ذ��عے  کے  فارمز  پلیٹ  مواصالتی  الئن  آن  بجائے 

رمضان مبارک اور نیک تمناؤں کا تبادلہ ک��ں

• رمضان کی �ا�وں کے دو�ان اہل خانہ اور دوست احباب کے اجتماعات مادی 
یا گھر �ر مالقا�وں کی بجائے مجازی ہوں

• بڑے �یمانے �ر اجتماعات، گھر �ر مالقا�یں اور رمضان کے دیگر کیمپ لگانا، 
خواہ ادا�وں کی جانب سے ہوں یا انف�ادی، ممنوعہ �یں۔

• اف�اد اور ادا�وں کو رمضان افطار ٹینٹس لگانے کی اجازت نہیں ہ�
ض�وری  ہوئے  کرتے  گ��ز  سے  جانے  میں  سینٹ�ز  شاپنگ  اور  با�ا�وں  ہجوم  �ر   •

رمضان کی اشیاء کا آن الئن آرڈر دینے کی حوصلہ اف�ائی کی جا�ی ہ�
• ہمسا�وں، خاندانوں اور دوستوں میں کھانے کی تقسیم اور تبادلہ منع ہ�

• کم�ور ت��ن گ�و�وں کے اف�اد کو اجتماعات اور غیر ض�وری باہر جانے سے گ��ز 
کرتے ہوئے دوس�وں کے سا�ھ اپنے ا�ٹر ایکشنز کو کم کرنا چا�یئے

• رمضان کی �ات کی مجالس میں اکٹھا ہونے سے گ��ز ک��ں  

احتیاطی اقدامات تدا�یر کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لئے سخت معائنہ 
جانچ اور نگ�انی کی مہمات ک�وائی جائیں، خالف و�زی کرنے والوں کی 

��ورٹ اٹارنی جن�ل کو کی جائے
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سماجی سرگرمیوں کے 
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کے  خی�ات  اور  زکواۃ  ذ��عے  کے  سائٹ  ویب  کی  ادا�وں  خی�ا�ی  متعدد    •
عطیات کی ادائیگی آن الئن کی جا سکتی �یں
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رمضان میں کھانے کی 
تقسیم اور عطیات

آن الئن تقسیمی پلیٹ فارمز کے ذ��عے افطار کھانے 
مجاز  ماسوائے  جبکہ  ہ�،  اجازت  کی  عطیات  کے 
ادا�وں کے، عوامی مقامات، بشمول گھر، مساجد اور 
اور  ف�اہمی  کی  کھانوں  سامنے،  کے  ��سٹو��نٹس 

تقسیم منع ہ�  



دوس�وں کے سا�ھ ��ادہ اور طو�ل ا�ٹر ایکشنز رکھنے 
سے انفیکشن کے خطرہ میں اضافہ ہوتا ہ�۔ خ��داری 

کرتے ہوئے، یہ سفارش کی جا�ی ہ�:

•  ض�وری گھ��لو اشیاء خ��دنے کے لئے گ�اسری اسٹو�ز اور دیگر دکانوں �ر جانا 
کم ک��ں۔ اگر ذا�ی طور �ر خ��دنا ض�وری ہ� اور رش کے اوقات سے گ��ز 

ک��ں
•  بنیادی اشیاء جیسے کہ سودا سلف، پھل، سب��اں، گوشت، مچھلی، وغیرہ  

کے لئے آن الئن خ��داری کا ا�تخاب ک��ں
•  گھر �ر آنے کے بعد خ��دی گئی اشیاء کو صاف کرنے کے لئے ج�ا�یم کش 

وائپس استعمال ک��ں، اور پھل اور سب��اں احتیاط سے دھوئیں
•  خ��داری کی ٹ�الیوں کے دستوں کو احتیاط سے ج�ا�یم سے پاک ک��ں، اور 

جو چیز آپ خ��دنا نہیں چاہتے انہیں مت چھوئیں
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خ��داری کے اقدامات



بابرکت ماہ رمضان 2021 کے دو�ان کووڈ – 19 کے لئے انسدادی تدا�یر

مركز أبوظبي للصحة العامة

رمضان کے دو�ان 
صحتـــمندانہ طــ�ز 
�ر عمل  زندگـــــی 

ک��ں
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انہظام  نظام  کے  سيجسم  رکھنے  �وزہ  میں  مہینے  کے  رمضان 
میں پائے جانے والے �ائد زہ��لے مادوں سے نجات میں مدد ملتی 

ہ�۔
یہ اس وجہ سے ہ� کہ �وزہ رکھنے سے جسم میں ذخیرہ شدہ 
چربی کی توڑ پھوڑ میں مدد ملتی ہ�، جو توانائی �یدا کرنے میں 

مدد دیتی ہ�۔
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جسمانی سرگرمی
اگرچہ کوڈ- 19 وبا کی وجہ سے حرکت �ر کچھ پابندیاں �یں، آپ اپنے گھر 
کے اندر، صحن، یا کسی دوسری جگہ �ر جسمانی طور �ر سرگرم ہو سکتے 

�یں، بشرطیکہ آپ احتیاطی اور انسدادی تدا�یر �ر مکمل طور �ر عمل �ی�ا 
ہوں۔
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بابرکت ماہ رمضان 2021 کے دو�ان کووڈ – 19 کے لئے انسدادی تدا�یر مركز أبوظبي للصحة العامة

صحت بخش غذا
• صحت بخش، متوا�ن کھانے کھا کر اچھی غذائیت کو یقینی بنائیں۔

• وافر مقدار میں پانی اور سیال پی کر پانی کی کمی سے بچیں۔
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بابرکت ماہ رمضان 2021 کے دو�ان کووڈ – 19 کے لئے انسدادی تدا�یر مركز أبوظبي للصحة العامة

اور  نوشی  سگ��ٹ 
کے  اس  اور  تمباکو 

ماخذوں کا استعمال
•  تمام کیسوں میں سگ��ٹ نوشی سے گ��ز ک��ں، خاص طور �ر کووڈ- 19 
وبا کے دو�ان، اور مستقل طور �ر سگ��ٹ نوشی چھوڑنے میں مدد کے 

لئے رمضان کے بابرکت مہینے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔
میں  صالحیت  کی  پھ�پھ�وں  یا  �یماری  کی  پھ�پھ�وں  نوشی  سگ��ٹ    •
کمی کا باعث بنتی ہ�، جس سے کووڈ- 19 کی �یچیدگیوں میں بہت 

��ادہ اضافہ ہو جا�ا ہ�۔
•  جب آپ آلودہ انگلیوں کے سا�ھ سگ��ٹ �یتے �یں، آپ منہ کے ذ��عے 

نطام �نفس میں وائرس کے داخلے کے امکان میں اضافہ کرتے �یں۔
•  حقا استعمال کرتے ہوئے، حصوں اور نلی کے اشت�اک کا امکان ہوتا ہ�، 

جو کہ وائرس کی منتقلی میں مدد دیتا ہ�۔
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بابرکت ماہ رمضان 2021 کے دو�ان کووڈ – 19 کے لئے انسدادی تدا�یر مركز أبوظبي للصحة العامة

ذہنی صحت کو تقویت 
دینا

کے  واپسی  طرف  کی  زندگی  نارمل  نئی  سے  وجہ  کی   19 کووڈ-   •
باوجود (انفیکشن کے پھیالؤ کو �وکنے کی انسدادی مشقوں �ر عمل 
کرنے کا عزم)، یہ ابھی بھی ممکن ہ� کہ اس سال رمضان کے بابرکت 

مہینے کی �وح کا لطف اٹھایا جائے۔
• سماجی فاصلہ، بطور احتیاط، سے م�اد صرف جسمانی علیحدگی برق�ار 
رکھنا  ہ� لیکن سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے 

دوستوں اور خاندان کے سا�ھ سماجی طور �ر جڑے رہنا ہ�۔ 
رضاکا�انہ  دینے،  خی�ات  ہوئے،  کرتے  عبادات  کی  معمول  اپنی  �ر  گھر   •
خدمت کرتے ہوئے، اور امید کے جذب� میں اضافہ کرتے ہوئے اور اس آفت 
کے دو�ان �وح کے حوصلے کی بحالی کرتے ہوئے،  اچھی ذہنی صحت 
فائدہ  کا  مہینے  مقدس  اس  کے  رمضان  لئے  کے  اٹھانے  لطف  سے 

اٹھائیں۔
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م��د معلومات کے لئے ، ہماری ویب سائٹ 
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