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خسره 
خسره ہوا کے دوش پر باریک قطروں یا متاثره افراد کے ناک یا گلے کی رطوبتوں کے 

ساتھ براه راست اتصال سے پھیلتا ہے۔ طبعی خاصیتوں میں تھکاوٹ، بخار، کھانسی، سرخ 
آنکھیں، منہ کے اندر سفید جگہیں اور سرخ دھبے دار جلدی دانے شامل ہیں۔ شدید حالتوں 

میں، پھیپھڑے، انتڑیاں اور دماغ بھی لپیٹ میں آ سکتا ہے اور سنگین نتائج یا موت کا سبب 
بھی بن سکتا ہے۔ 

کن پیڑ ے 
کنپیڑے باریک قطروں سے پھیلتا ہے۔ اس بیماری کی خاصیت میں تھوک کے غدود کی 

تکلیف ده سوجن اور بخار شامل ہیں۔ بعض اوقات، پیچیدگیا جیسا کہ بہره پن، یا دماغ، 
پنکریاس، فوتے یا بچہ دانی کے انفیکشن وغیره واقع ہو سکتے ہیں۔ 

جرمن خسره 
روبیال، جست "جرمن خسره" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ قطروں یا متاثره افراد کی 

ناک یا گلے کی رطوبتوں کے ذریعہ براه راست اتصال سے پھیلتا ہے۔ روبیال جنین کی 
پیش رفت میں بے قائدگی پیدا کر سکتا ہے۔ کانجینیڻل روبلیال سینڈروم (CRS) کے واقع 

ہونے کا امکان ایسے نومولود بچوں میں ہوتا ہے جو حاملہ ہونے کے پہلے تین مہینے کے 
دوران متاثر ہوئے ہوں۔ CRS کی خاصیتوں یں بہره پن، موتیابند، دل کے نقائص، ذہنی 

طور پر فارغ ہونا وغیره شامل ہیں۔
روک تھام اور امیونائزیشن

جب ایک غیر-امیون شده غیر ملکی گھریلو مددگار متاثر ہو جاتا/جاتی ہے، تو وه انفیکشن 
کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، آجروں، اور اپنے خاندانوں، خاص طور پر ایک سال سے 
کم عمر کے بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی MMR ویکسینیشن 

نہ کرائی ہو۔
کمیونڻی میں MMR کو روکنے کے لئے، تمام غیر ملکی گھریلو مددگار، جو کہ 

غیر-امیون شده ہیں، کو MMR ویکسین لگوانے کا مشوره      
دیا جاتا ہے۔     

ہانگ کانگ میں آنے سے پہلے ویکسین لگوانا قابل ترجیح      
ہے۔ اگر نہیں، تو براه مہربانی ہانگ کانگ میں پہنچنے پر      

ویکسین لگوانے کے لیے فیملی ڈاکڻر سے مشوره کریں۔     


